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Toţi

binevoitoruli

scriitorii noştri

lectori,

de istorie națională au despreţuitii secolul ali

NVIII “și, cualificându-lă de epocă a Panarioţilori (1), at sleilit qicio-

naruli de adjective exprimând ură și dispreții pentru acesti secolii.
Cărţile nâstre didactice sai resimțit! de asemenea neconscientă indinaţiune a istoricilorii noștri (2). Şi așia, în numele patriotismului și
românismului, aceste cărți, fie pentru ședla primară, fiă pentru liccii,
treci cu o repediciune de fulgeri asupra unui întregii secolu din istoria
patrici

(3). Una

din

arătată

în urmă,

mai

cele

a țăriloriu

istorii

bune

a

române, acca

multi regretatului 'T. Laurianii, carte care numeroși ani ai fostii aprope
privilegiată pentru înv&țămintulă secundari, când e vorba de Domnii
fanarioți, abia doră de le înregistreză numele. În vre-o 20 de file, Istoria
1omâniloră de A. T. Lauriant închide perioda atâtii de importantă
de la 1174—1821. Apropo jumătate de secolă în 20 de file! Și să se
de 20 de file cea mai mare parte este
noteze, că în acestă estindere
consacrată evenimentelori din Ardealii (4).
pe

(1) Am

cum

,

de la 1711

nu este adevăratii, că numal

(de

când

este

obiceiulă a se începe epoca disă a Fanarioţiloră), aii [osti domni greci, ci și mal nainte,

cum și că de la îîi1

«reci, de mal multe

inainte

nu domniră

numa!

sute de ani romanisaţi.

volumii ală serierit nostre) avurămii, la Moldova,

greci, ci și români,

ori destindători din

Intre 17i1 și 1774 (de când incepe acesti
Mihai Racoviţă, Const. Ra

români:

domni

coviţă, loanti şi Gregorie Calimah, Gregorie și Matei Ghica, Gregorie Alex. Ghica .... și
numai doi domni greci: Constantinti și loană Mavrocordatii! Asemene la Muntenia, intre
1714—1774, nu avurămii fanarioți, decât pre Mavrocordati și pre Manoli Giani Roset, căci
Cantacuzenii, Ghiculescii și Racoviţescil sunt Români, orl de secoli impăminteniţi. Mai cu

stăruință dobândescii Fanarioţii tronurile țărilorii nostre, numai
Kuciuc-Kainargi,

cum

se va vede mal la vale. Vedă-se

ce am

după vestita pace de la

serisit

nol

despre

interve-

nirea Greciloră ca factori politică și culturală între Români, încă de la Alexandru celt
Bună, și mai ales de la Vasile Lupu. Vedă-se şi cursului nostru de literatură (Bucuresci,
1885. pag.

20, etc.).

(2) Până şi bărbaţi! filo-români din miscarea nostră de la 1843 in coce, ati fostii luaţi
de acestii curentii în cari se aflati istorici! noștril. Aşta Idgar Quinet în «Les Roumains».

|

(VI, 1836).

(3) Ba unil din din scriitorii mergii și mai departe: tăigăduescă Domniloră fanarioți, or%

presupuşi

fanarioți, şi însuşi dreptul

de a se numi

Domni.

Așa |. Ilcliad îl numia

Bei,

(Vedi Istoria Româniloră de acesta. Bucuresci.

"44)

25 de file sunt consacrate

de Aronii Florianii periodei de la 1716--1821, si din a-

coste numai 13 pentru evenimentele de la 1774—1821!
tului Românici»,

(Vedi «Manualii de istor, Principa,

Bucurescă, 1839.)

1
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V. A. URECIILĂ

Acum mai recenti o altă carte didactică. secundară, acea a d-lui profesoră Xenopol, cuprinde acestă-și periodă din istoria nâstră în
8 file. .
Nu mai estinsă este pertratarea, peri6dei acestia, în cartea, de istorie,
utili-

sală totii pentru învâțămîntulă secundari, a d-lui profesori Gr. Tocilescu.

Aci încă spaţiulu de aprâpe jumătate de secol e cuprinsi în 2 pagine.
Nu mai vorbimă de estinderea dată de câte-va cărți actualmente
în
usii la școlile primare, cărți semnate de nume mai obscure.
Cu totii respectul ce am pentru bărbaţi ca cei mai sus numiți, cit
bănuescii, că unia din ci ai putut fi rătăciți numai de exagera
tulii

sentimentalismii și că ai sacrificat acestuia datoriile loră de istorici,

datorii, cari arii fi trebuită să-i oblige a nu trece cu atâta repedic
iune
asupra unci jumătăţi de secolii. Mai mulți însă ai cădutii în asemen
ea
erore din lipsa de isvâre. Pentru istoria nâstră mai vechiă istoricii
noştri moderni ai putută consulta destulă de numerâse chronice
naționale și esterne; pentru a, doua jum&tate a secolului ală XVIII-lea,
numai
în cele din urmă dile sa, adusă lumină.
Încă și înainte de publicarea, documentelorii relative la secolulii
alt
AVIII-lea,

culese

de

d-li Odobescu în archivulă francesti şi de Ilurmu-

zachi în celit de la Viena, noi amii fostii dobânditi vederi cu totulă noue
și
„proprii, din cercetarea a preste 1.000 documente, relative la secoluli
i
alu XVIII-lea, fie în posesiunea nâstră, fie în archivele publiceși private
din țâră, documinte a, cărora ființă este până astădi necunoscută
aprope
tuțurorii acelori, cari ai redactatii unii manuală de istorie a patrici.
Uni mare neajuns a resultată din ignoranța, istorici documentată
a secolului alii XVIII-lea: tâte generaţiunile cari ai trecuti prin
sc6„lele nâstre, ai vădutii acestă secol prin prisma, viă colorată,
dar aci
înșelătore, a românismului. Unit mai mare r&ii încă a, proveniti din
necercetarea de aprâpe a faptelori Domnilorii greci, ori petrecute în timpul
domniilorit acestora: generaţiunile actuale sunt nevinovati convins
e, că
numai de la 1821 începe tstă activitatea națiunei în multiplele direcţiu
ni
„culturale, sociale și politice. Cu Lazării și Asali, și mai alesii cu
Tudorii
Vladimirescu vori să-şi esplice nouele gencrațiuni toți „pașii făcuţi
de
românime în secolulii de faţă. De aci mari erori de tâtă natura. Istoricu
lii
nu-și pote da sâma de fenomenele, ce observă încă de la început
uli
secolului ali XIX-lea; omului de statii nu are posibilitatea a înnoda
firulă
politicii; legiuitorii, în necunoscință de totii ce sa făcut pentru
.administrație, justiţie, finance, nu mai departe decât cu o jumătate de
secoli
în urmă, croescii în bobote legi și regulamente, ce le puteau găsi
multi
mai

bune

Germani,

îndărătulă

loră,

în loci

de nu se potrivesci

să lo copieze

de loci

de

la

Francesi,

pe talia Românului...

sâi

Cine nu
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scio în ce hausii a ajunsi legislațiunea nostră, din causa
acestei sisteme,
care se putea înlătura, dâcă în loci de a ceti codice străine
, am fi cercetatii mai de aprâpe propria nâstră organisare, ca statii,
în tâto direcțiunile. ci. Ac6sta nu sa făcută și parlamentele n6stre
şi ministerele,
cari mai multi sâi mai puţini constituționalmente,
at născutii acele
parlamente, ait orbecati, din causa disprețului nejustificab
ilt alti istoricilori noștri pentru secolulii XVIII-lea, și noue Penelo
pe, ati țesutii şi
ţesui pânza fără sfârșitii cu ițe încurcate, a așia, disei reorga
nisări a patrici.
Ca să potă țese acestă pânză dâsă și durabilă, lipses
ce la, suveica
țesetorilorii 6meni de stati, mosoruli cu aţă românescă.
Firele după
acelii mosoră nu lo voră avs de la legiuitori străini,
ci numai din cercotarea. proprielorii documinte ale națiuni.
Iată de ce.ami socotiti noi, că nu este un studii din
istoria n6stră mai urgentii reclamată, ca căltuză pentru toți acești
de față; ca
studiul secolului ali XVIII-lea, secol, precum arătar
ămă, aprâpe cu
totulă necunoscuti, ba chiar falsă cunoscutii, dâcă cunosc
ință sc pote
numi 0 înșirare, mai multi sâă mai puţinii chronologică
, de Domni
și de r&sbâie, dintre Rusia, 'Iureia și Austria.
Da, câte-va monografii sati încercată cu referință la secolu
l. ali
NVIII-lea. Avemii, bună-6ră narațiunea r&sboiclori dintre
Ruşiși Turci
a d-lui Nenopoli; dar acestea le putemiu citi și în cărţile
francese ori
germane destulă de numerâse, făcând istoria Rusiei
și 'Turcici, sâu
numai câtit a unui anumitii r&sboii dintro aceste puteri,
din secolulti
ali XVIII-lea. Lăudămi osirdia d-lui Nenopolii, dar ne
permitemii de a

dice, că din istoria lăuntrică a Moldovei și a Muntenici mai
de loci

na atinsă în monografia acâsta. Nu mai amintimă de
câto-va alte monografii, cu tendință specială, săi politică, sei socială
,
Cele ce precedii sunt pentru a legitima decisiunea ce
ami luată, să
publicămi, la cererea junimoi studi6se, cursului de «Istoria Român
iloră»
întruni șir, ce la prima verere sari păr6 stranii
. Mi-am (list :
„scrierile de istorie a Romârii.ori pentru secolii anteri
ori celui ali
NVIIL-lea, ori cât sunt susceptibile de amendare și de
desvoltare, poti
încă servi nouelor generațiuni. De curndii volumele
publicate de învă“atulă colegi do la Univerşitatea de Iași, d-nul Nenop
oli, puse în
mânele nouelori generaţiuni, istoria nâstră vechiă și
medie, destulă
de bine făcută, ca să putemit întârdia publicațiunea
propriului nostru cursii.
Din acesta însă, cugetarămi, că esto, oporlunii și urgont
ii să publicămii o serie de volumenc, cuprindândi secolul ală XVIIIlea. Așia dar
publicaţiunea cursului nostru, inauguratii mai întâi
la Iași în 1857

4
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şi apoi continuati de la 1864 Novembre

la Facultatea de litere din

Bucuresci, se va face în modulii următori:
I) Seria III: volumene asupra, secolului XVIII-lea împărţite ast-felii:
a) volumene cuprindendii istoria, Românilorii de la 1699 (pacea de Kar-

lovitz)
dând
(&ndu
«despre

până la 1774 (pacea de Kuciuk-IKainargi) ; b) volumene cuprinistoria Românilori de la 1774 la 1786; c) volumene cuprinistoria Românilorii de la 1786 la 1800; d) volumene tratândii
anii 1800—1821 și e) volumene despre anii 1821—1848.

II) După publicarea, acestei serii, avemu în cugeti să publicămii
cea următore :
'a) Seria II de volume, cuprindândi istoria Româniloră de la 1601
(mortea lui Michaiă Vitezuli) la mârtea lui Vasile Lupu şi Mateiit Basarabă; și b) volumele cupringdândiu istoria anilorăi 1654 la 1699.
III) In fine, de ne vori îngădui bătrâneţele şi obosâla muncci, mai
cugetămă să publicămi și seria I de volume, cuprindândă secolulit

alu XV-lea, de la mortea lui Stefani celt: Mare (1504), până la, mârtea
lui Michait Vitâzulă. Nu promitemi a, descinde și mai multii în trocutulă nostru. Mai întâi pentru că ne tememi, că nu vomit ajunge
să vedemit întrupate măcară cele trei serii mai sustii promise şi apoi
și pentru altă motivii, ce nu ne sfiimii a-lă spune cititorului nostru:
nu credemi, că pote cine-va face istoria cea mai vechiă a nâstră, istoria,
colonisărei și a coloniiilorii romane din Dacia, dâca nu este bine înarmatii cu studiuli epigrafici latine și grâcă. Așteptămii deci cu mare

mulțămire istoria acelei perisde de câţi-va, secoli de la pâna altora.
Și câtii pentru perioda de la, ceea ce noi amii numiti altă-dată re-

stuurațiunea Principateloriă, iar nu descălecarea a doua, ori-câtii cute.
zămi a, dice, că prin studiulii nostru și acâstă periodă a fostii pe
alocurea, luminată cu noue și nceditate documinte, nu promitomiă a

o publica, lăsândii: timpului să aducă

noue isvâre și generaţiunilori

următâre să le utiliseze și să ajungă la o lucrare mai perlectă decât
cum astă-di am putâ-o face.
De altmintrelea, cu referință la acâstă periâdă, ami publicatii și vomit
mai publica diverse monografii menite a face cunoscută seria de documinte inedite din colecțiunea, nâstră. Așia este, în prima, linio, mo-

nografia

«Schița din sigilografia naţională»

- (1) Bucuresci, Tipografia Statului 1891.

(1).

mea

N
|

ISTORIA

|

ROMÂNILORU

17741786.

i

————

|

|pe

Î.

iai de la Daciuh-Rainargi. — Isvore.
i

Pacea, dq i /Kheiulk-Kainargi constitue, pentru Principatele române,
un momentii lord importantă din istoria lori.
Prin pacta acâsta, dintre Rusia și Turcia, Principatele române, Moldova, şi Mu htenia intră într'o fasă nouă politică, socială și, vom dice,
chiar cultu a Cu acea acesta, din 1774, Rusia, vechii factorii la
faptele naționale române, câștigă în Orientii și mai alesi în Principatele
nostre, o, situațiurie, diplomatică deplini vădită şi de mari consecinţe.
Unii

fenomenii! stranii se semnaleză,

âncă

atențiunci

istoricului, dela

anii 1774. Prin tractatuli do pace de la acestă dată, Principatele sari
păr6, că, gravitândă | în jurulii Rusiei victoridse, ai să se bucure de

domnii mai lungă ȘI mai române. Din contra, nestabilitatea continuă,
ba chiar e și.mai! mare , iar la Domnie ajungă familii de fanarioți
acum necundscirte

Suţu, Mavroghene

țârilorii române, ca Ipsilante, Moruz, Caragia,

Angeriu.

„ Se pote dice, că adevărata epocă a

fanarioțilorii încept,, sub patvonagiulii Rusici, de la pacea
iar nu — cum sa susținutii — cu Nicolae Mavrocordati.

din

1714,

|

-

până

6.

Y. A. URECIIIĂ

Inainte însă de a studia ocestă periddă din istoria Româniloră, să
vedemi cari sunt îszârele de care, la acesti studii, avemit î ne servi.
ISv0re. — Chronicele nostre mai însemnate nu trecii peste pacea
de la 1774. Canta termină scrierea sa în anuli invasiunci uscator
din 1769. Eli încheie lucrarea sa dicândii, că : «până aicț aă fostii

domnia de la Turci, iar de aicea se stăpânesce țera de împtrăţia 1oschului.»
Canta presimţia o mare schimbare în starea politică a patrică
Enache Kogălniceanu se adincesce ceva mai multi decât Canta,
nu ajunge decât până la 30.Ianuarie 1774. Chronica lui Ienache
gălniceanu cuprinde însă unit adaosti, la fine, atribuitii copistului

rioră, adaosii care merge cu șirulii istoriei până la 25
adică după încheerea, păcci de la Kuciuls-Kainargi.

ulii

|
sale,
dar
Coulte-

1714,

Uni altă isvorii româneseii de consultati asupra păcci (le. KuciukIainargi este descoperită de noi. Biv-vel stolniculii Dumitrdehe, bocrii
muntenii, care jocă unii rolii în evenimentele do la 1169| şi înainte
până târdiă în secoluli alt XVIII-lea, a scrisă unt fârte importantii
memorii, cuprindlndu istoria r&sboiului dintre Ruși și Turci până la
11775 (1). Serierea stolnicului Dumitrache a străbătutii până la, noi deși
nu în originali, ci într'o copie făcută de Nicolae Manu Piteșteanu în
!
Augustă 22 anulu 1782 (2).
stolniculit
Mascali
d6.
mulţămitii
pare
se
Canta
cronicarul
„Dâca,
Dumitrache este prea. puţină: amici ali lorii. Eli, precum! vomi ave
„ocasiune să arătămii, aparține unui partidă politicii ce te] miri să-l
se părea
afli, ori-cât de mică fiă, între Români, în acele dile, când
că țările nâstre începeait să resulle sub protecțiunea armele rii rusosci.

Stolniculii Dumitrache este din mica partidă anti- nuscălscă
Alu treilea isvori importanti de consultati coste! « Chrono gr afulă țercă
românesci de la 1764—1915 sc isăi de Dionisie Lelisiar chulă, la anulă

1814»
-u)

Vei

Memorii

presentate Academiei

Române

în 18$7.— 1668

pag. 169.
(2) Vedi în biblioteca Musăului din Bucuresci codicele cu No.

de V. A. Urechiă, la:

333. Ata edi asemenea codicele

No. 399 din biblioteca Academiei, care cuprinde o copie fidelă dupre celă de la Musăă.
i
i
|
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» «Tesaurulit de monumente istorice» alii regretatului Papiii Ilariană a
publicatii ediţiunea princeps a acestei lucrări, în tomul alt doilea, alti
stu. Dionisie Eclisiarchulă uresce pre Turci, ride de Nemţi și ţine cu
Muscalii. Lucrarea lui este multi inferisră lucrărci stolnicului Dumitrache, pe lângă că e scrisă mulți ani mai târdii, la 1814, pe când
stolnicul Dumitrache a scrisă de-visu (1).
Uni isvorit internii ce nu putemi a-lii trece cu vederea este și fragmentul de chronică sii «Istorie a prea puternicilorii inipăraţi otomani, adunată
și alcătuită pe scurtă de d-lui Enache Văcăresculi dicheofilax a bisericci

cei mari a resăritului și spătari alu Valachiei.» Enache Văcăresculit este
din partida, anti-rusă, dar și
sescă, adică până la pacea de
silvania spre a nu da mâna
află mijlocii să vorbâscă și
Lucrările

și însemnările

amici ali Porții. Câtu ținu ocupațiunea rula 1774 Enache Văcăresculii emigră în Trancu Rușii. În opera sa, Enache Văcăresculii
de domnii Românilorii şi de faptele lori.
Archimandritului

Bartholomei

Măzăreanu,

descoperite asemenea de noi (2), încă se cuvine să le considerămii ca
o fântână istorică. Măzăreanu este dintre cei inai călduroși partisani
|
ai Muscalilori,
Const. Radovici din Golesci, mare logofătii de țâra de josi ali Princ.
Valachici încă a publicati la Buda (1826) o mică «adunare de tractaturile» dintre Rusia și 'Turcia, cuprindendiă de la pacea din 1774,
până la pacea de Acherman 1826 de şi într'o traducere de multe oră
de neînțeles (3).
O filadă in quarto de 12 file tipărită sub Alex. Ipsilante fără indicațiune de anii și tipografie, dar de siguri în tipografia Mitropolici
din Bucuresci, are titlulii în roșiu: «Ilatişerit a pre puternicului împăratit
Sultani Iamidă, care sai dati prin rugăciunea obștei, ce sai trămisă
cu deputaţi, d-lui paharnicul Stană Jianulă și d-lui medelnicerulii Du(1) Veqi în anexă la acâstă pagină despre Dionisie.
(2) Vedi «Memorii» presentate Academiei Române în 18817—88 de V. A. Urechiă.
(5) „Adunare de tractaturile ce saă urmati între pre puternica Impărăţie a Rusici și

Inalta Portă, însă numai acele cari sunt pe sema Principaturiloră Valachici şi Moldoviet,
începute de la pacea ce s'a săverșitii la Kainargi în anul 1774 și până la cea de acum

de la Acherman

1826, talmicite de Constantin Radevici

din Golesci

marele logo. de ţira

de josii a Princip. Valachici, în 120, Buda, 1826 in crăiasca tipog. a Univers. Ungare.

8
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mitrache, prin recomandaţia pr6 înălțatului Feldmarşală Petru Romanțovu, către pr6 slăvitulii pragii ali împărăției, înda- tă
după încheierea
păcei între împărăția rusâscă și între Porta otomănâscă, în cea dintâiu domnie a M. S. Alex. Ipsilanti.»
Posedemii în colecțiunea nâstră unit codice manuscrisă din 1798,
cuprindendii egalmente diverse tratate dintre Rusia și Turcia și hatişerifuri, constituindu ast-felit și acestă codice o fântână importantă istorică.
Vomii consulta passim și cele 11 volume din Uricaruli D-lui 7.
Codrescu.
Archiva istorică şi Dacia literară a d-lui AM. Nogălniceanu şi Magasinulti
istoricii pentru Dacia ali regretaţilori Laurianii și Bălcesculu, încă ne
poti da informaţiuni relative la perioda istorică de care ne ocupămia.
In Biblioteca Academici esistă unt codice forte importantă pentru
studiulii nostru. Este «Sema vistierică Moldovei pe 1776» (1). Nu cun6scemi documinte mai proprii a lumina starea lăuntrică a ț&rilorii ca
budgetele şi semile.
Archiva istorică a d-lui B. P. Ilasdeui încă passim ne va da documinte de consultati.
Dar,

nicăiri

mai

cu

profitii,

mai

veridic,

mai

luminatii

nu

vomi

culege informaţiuni despre Gmeni și fapte și mai alesi despre starea
țerei în 16te direcțiunile, ca în propriile documinte cşile din cancelariile
domnescă: anaforale, pitacuri, judecăți, cărți deschise și regulaminte. De
natura acesta, până astădi, publicate sunt puţine și anume o serie de.
documinte din condicele domnesci 'a lui Constantină Ipsilanteși Caragea, ambele codice însă aparţinendă secolului alti XIX-lea (2), decă
prea departe de momentulă ce ne preocupă.

Domnul

Lahovary

membru

ali Curţii de Casaţie a publicată în

Convorbiri Literare sub titlul de «hârtii vechi» câte-va documente co
ne vori pul6 servi în timpi.
In cartea tratând despre Vechile înstituţiună ale României (1882), de
d-nulă Brezoianu încă vomă pute spicui.

(1) Vedi şi documentul din 1776 de la Gr. A. Ghica, domnul Moldovet din arch. seminarului Veniamină din Iaşi și IIrisovulă lui Const. D. Moruzi din 1779 din Arhiva Românâscă ]1—175.—Vedi Lefile și veniturile Moldovei în 1776 de Petru „ascanu, lași, 1$87
(2) Vedi Tes, de mon. de Papiă. Vedi Docum. istorice de P. 'Teulescu. So Bucuresci, 1860,
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Condica do legi a d-lui Alexandru Ipsilante
(1) și mai apoi acea a lui
Calimach caută să se impună atenţiunci istoricului, ca nisce adevărate
isvore. Mai importante fântâni însă remânu pentru noi condicele divanurilorii domnesci de la 1775 în eee, condice inedite și din cari
noi întâiași dată ami estrast sute de documinte de o. însemnătate
extraordinară, nu numai socială, economică și culturală, dar și politică.
Către aceste documinte din condicele domuesti vomit adăogi o seric
mare

de

documinte,

acte

particulare,

după

care

avemi

copii

bune,

când nu posedemiă chiar originalele.
In fine o serie de fântâni istorice. ne oferă studiulii -mişcărei lilerare dintre 1750 şi 1809.
Incă de la invasiunea rusescă care se lermină cu pacea de la Pruti,
din 1711, este de notată o mişcare literară şi istorică în serviciulit
fasci politice în care intră Principatele prin inlervențiunea husici în
afacerile ci interne şi externe. lomânii scriitori simti nevoia a se ocupa
de istoria și de limba Nuşiloră, ori a pune la disposițiunea acestora
valate de gramatică și dialoguri, în care Muscalii să învețe graiul
vomânescii.

De

aci,

repelimi,

se nasce

o destul

de

avulă literatură,

care merită totă atențiunea istoricului. Dositeiii Mitropolitul descriindiă

minunele lavrei de la Chievi

(2) dă la sfârşitulă secolului ali XVII

una din primele impulsiuni acestei mişcări literare, bibliografice slavoromâne,
Dâcă gramatica cea mai veche românescă astădi nu mai este, cum
se: credea până mai eri, gramatica
lui Văcărescu şi acea a lui Dimitrie Eustatievici brașoveanuli, din 1757 (3); decă archimandritulti Măzăreanulă preda lecțiuni de gramatica românescă la șc6la publică din
mânăstirea Putna după pacea de la Kainargi; totuşi «Tazoovorile»
slavo-române alo lui Strilbiski (4) și mai alesii «lecțiunile de grama(1) Cea pentru Moldova vedi-o în manuseriptulă de la Bibliuteca din Iaşi. Veqi Uricară,
V.

.

395.

(2) Vedi despre acesta cele ce amiă disă în Mivonit Costinit,
UI, pag. 491 Vedi cartea lui
Dosolteiii «Vicţa și petrecerea sfinţiloră.» 1682. pag. 151 verso, (3) Vedi manuserisulă din bibl. Academiei sub N. :
(1) De acestea vorbesce

țioane“ din lași 1789,

7uderiăi

Seholeriuli în 'manuseriptulă

gramaticei

sale:

i

„Lee
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tică moldovenâscă
1789,

cum

și rusescă a lui Tâderii

și gramatica,

ne da informațiuni

românâscă

preţiose

asupra

a lui

Scholeriu,
Macarie

mișcărei

sunt

tipărită la Iași
de

natură

a

culturale, cu impulsiune

politică, din a doua jumătate a secolului ali XVIII,

După ce înșirarămit aci principalele isvâre interne puse la contribuţiune mai întâii pentru istoria aniloră de la 1774 înainte, lectorulii
sar aștepta să aducemii și bibliografia externă, adică isvorele din țări
străine, începândii bună-dră cu «Essai particulier de politique, dans lequel on propose un partage de la “Turquie europâenne par M-r C. (Cara) â
Constantinople 1777», și până la minunata colecțiune Odobescu şi Ilurmuzachi, dar preferimii să citămii aceste isvâre externe în note paginare, amăsuratii cum ni se va presinta, ocasiunea, spre a nu prelungi
mai multi acâstă notiță a isvorelori cu înșirarea imediată şi pretențiosă a unei bibliografii externe, cuprindândă scrieri la care adesea pote
numai

în trâcâtii

să ne

referimii.

Destul că în fruntea Dibliografiei externe punemi colecțiunea de
documinte Ilurmuzachi-Odobescu.
Nu vomit neglige de a consulta, și codicele inedite sait publicate de
Grecii, mai multă sati mai puțini învețaţi, cari ai trăit în Principate,
Saii cari numai și le-ai dedicatii la domni și boerii români cu dare
de mână. Lucrările moderne
ale activului colegii de la Facultatea de
teologie, d-lă Erhiceanu
(1), cele atâti de spornice ale d-lui Emile Legrand (2) din Paris, cum și lucrările mai vechi ale lui Sathas (3) şi
Ma-.

rino Vreto vor fi consultate cu multă diligință.

In. acestă serie de isvâre, bine înțelesă, intră chronicele lui Dionisie
Fotino şi a fraţilor 'Tunuslii (4), cum și Cronica în grecesce a întâmplărilorii dintre 1768—1812, din colecțiunea. Academiei române, tradusă
de d. Erhiceanu la pag. 497 I a Istor. Mitropoliei din Iași.

La locul cuvenită vomit face usi şi de importăntulii documentit ofe-

(1)
(2)
pautes
(3)

Vedi Revista Teologică. Iaşi, pe toţi anil incependi cu 1883—87.
Legrand (Emile), Reeucil de poămes historiques relatifs ă la Turquie et aux PrinciDanub. Paris 80 1877. Genealogie des Mavrocordato. Paris 1886.
Mesaiuven Biâholeraq Enszusta N. N, SAGA. Veneţia 1872,

(4) Vedi Fotino, ediţ. grâcă, Issogtas
“lszogia zis Dapeus, Viena 1805.

mă

lada:

Ameiae.

Viena

1818—1819.
Ă

Tunusli,
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ritit Academiei,

în Mai

,

1889, de d-lui N. hretzulescu, documenti

Il

scrii

în grecesce și făcendă cu atâta exactiteță descrierea stărci miserabile
a țărilorii, române sub Fanarioţi. Acesti importanti documentiă nefiindii
încă publicată îli dămă în anexă la acestă volumii.

II.

Pacea semnată în 1774 ulii 21 (după stolniculii Dumilrache semnorea. păcii sa făcută la 15 Iuliă) (1), la art. 16 înscrie 11. puncte cu rcferinţă la Principate. In tomulii din urmă alii serică istorice, 1699—1174,
amii adusti întregii acelit memorabilă tractatiă. Aci vomii rememora numai,
că prin art. 16 Rusia, întoree Porții otomane tâtă Basarabia cu tote cetățile
precum: Achermanii, Chilia, Ismailii, Benderi cete. împreună cu ambele
Principate. Porta sc lâgă a acorda amnistie tuturorii locuitorilorii
din aceste părți; a nu se atinge de libertatea religiunci creștine și
a onora clerulă; a restitui ț&rilori teritorul din jurul Brăilei, Ilotinului, Benderului și a celoriă-lalte
a nu reclama nici unit arierati de

cetăți, cu toți locuitorii dişi raelo;
socoteli vechi; a nu cere de la ță&-

rile române nici o dajdie şi nici o plată pentru t6tă vremea r&sboiului cum și a nu reclama nici uni tribulii încă pe doi ani din qiua
vatificărei tratatului; acesti tributii redusii la cifra, ce se plătea pe timpulii Sultanului Mahomedi ali IV-lea va fi trimisă la Constantinopole
prin deputații din țâră; nici o altă dare ss angara nu se va impune
Principatelori ; Domnii acestori două Principaturi voriă ave câte ună
representant creștini pe lângă Porta otomană, respectaţi după dreptul

gințilori;

voră

pute

emigra

din

ţările

romăne

împreună

cu tâtă,

averea lorii în curgere de unii ani de la, ratificarea tratatului ori-cari
din locuitorii țăvilorii române. Dar principala.
teriseză tratatulă de la Kuciuk-Kainargi este
Rusia, ca să intervină, prin miniștrii si de la
trebuințele cele întâmplătâre ale Principatelor.
i

aa

3

(1) Veqi Memorif

de V. A.

Urechiă,

1889. pag. 2

disposițiune care caracdreptul ce-și resorvă
Constantinopole, la tote
Cu acestă disposiţiune

]2
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începe protectoratulă l6gali ali Rusiei asupra Principateloră române,
protectoratii care va da loci la o serie noterminabilă de evenimente
de mare gravitate pentru țările nostre.
Indată ce Musunoglu Vizirulii înţări pacea la Kiuciul-Kainargi, la Augusti l-iă același ani 1774 «se adunară în S-ta Mitropolie din Bucuresci,. eta bisericescă i d-lorii boerii și cu sfată aleseră 'depulați
pentru Portă,» pe Constantini Cocoresculi biv-vel slugeri și pe autorulii
chronicei de care mai susii vorbirămii, stolnicul Dumitrache, pe atunci
„biv-vel medelniceri.
Divanuli țărei muntenesci dete la mâna deputaţilorii săi două arzuri,
din care unulii este conservată istorici de cătră însuși unulii dintre
cei doi deputați munteni, stol. Dumitrache în ehronica sa. Acesti arzi
importanti cere Porţei revenirea la vechile privilegii şi independenţa
(slohozenia) a țărei, arâtă apăsarea suferită de ţeră cu desa schimbare

de Domni și prin cererea îndesită de mucareruri. Divanulti muntenesci
cere deci Porţei revenirea la vechile drepturi și anume:
Ca și din vechime domnii să se alâgă din păminteni și să fie întăriţi de Porlă pe viață.
Să nu sc plătescă tributii mai mare şi nici o dare alta decât ce
se plătea sub Sultanii Mahomedă ali IV-lea.
Să nu pâtă fi funeţionară ali ţărei fiez-care ipochimeni, adică Grecii.
Judecăţile dintre “Turci şi creștini să se facă prin hotărirea nestrămutată, a Domnului. Mărturiile creștiniloră să se asculte; nimeni din pă-:

mînteni să nu fie trași aiurea decât în țâră, «fiindă țara în toti chipuli
slobodă.» Preţi de sânge să nu
Cadii și pașii dimprejurii să
de pricină.
Neguţitorii turci să nu potă
voire de la pașii și zăbiții mari

face comereiii decât cu

se ceră.
|
nu pâtă trece prin țeră cu nici unii felii
intra în țâră decât cu speciala învecini. Neguţitorii turci să nu potă

ridicata şi numai

la târguri

și să nu aibă

„case, prăvălii, ciflicuri, mori, slugi sai slujnice din pămînteni, după
vechiulii obiceiii. Neguţitorii turcă să nu potă arunca arvună la locuitori,

adică, seleam achceasf.
Tote moșiile

din juvulii cetățilorii să se întârcă proprietarilorii lori,
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mânăstirilorii și boerilorit păminteni rămâindă sub stăpânirea Domnului,
care va despăgubi pe boeri şi pe mânăstiri. (1)
Orașului PFlocii să fie lasati portii pentru ţară. Pașii şi nică alți Turci
să nu potă trece prin țară și de cum-va vre-unulă va [i îngăduitii să
vină

pentru

vre-o

trebuință

particulară

să nu

câră

găsduire

și osp&-

tare ci să și le procure pe comptulii propriii.
Locuitorii țărei să nu fie apucaţi pentru socoteli sait datorii vechi.
Să nu fie apucaţi locuitorii ţărei de haraci, când trecii Dunărea. Cei
cari se turcescii peste Dunăre să-și plătâscă datoriile ce ati în țară, să
potă fi aduși la judecată în ţară, să io lipsiţi de moșteniri, după vechiulu privilegii alu țărei. Imbrăţișareca legci otomane este „oprită cu desăverşire în Muntenia.
Casabaşaliculii să înceteze, căci cumpărarea de oi pentru Tariezadă
sar put face prin neguțătorii Greci sati păminteni, cu mai multă îndestulare și fără asuprire a locuitoriloră. Mucareaua, fiind unit zcotevismos,

să înceteze.

Vitele ogiagului de bostangii de la Mangalia să nu mai fie admise
în țâră la Jegalie. Să se acorde deplină iertare tuturorii și să se înapoieze fără plată robii, bărbaţi și femei robiţi dintre locuitorii țărei.
lată frumâsele cereri cuprinse în arzuli divanului muntenescii. Alti
(1) Iată însuși arzulă aci

analisatii

şi în

cari

mal

sunt

analisă:
Rugăciunea
cea supusă
Ş

unele “cereri

cătră Prea Puternica $şi drepla Impărăţie,
a ticăloșiloră el supuși iaste acesta:

nenumtrate

Yşi cererea

în

de mila sa

Noi eci dinceputii plecaţi și supuși ai prea puternicii Impărăţii, Mitropolitul, Episcopii,

Arhimandriţii,

Egumenii

și totă partea

bisericescă; boerii

dintâiă,

de ală doilea

și ali

treilea trepte, boernașii, Căpitanii, Zabiţii, şi toi locuitorii ţării rumânești, printr'acestă
de obşte și plecată a nâstră analora, ne rugămă și arătămă: că dineepută, fiindă dicafendefsită ţara nostră sub umbra și ocrotirea a prea Inălţatei Impirăţii, și în totă felul slobodă și cu deplină volnicie osebită; din vreme în vreme . câte puţină, puţină din
lenevirea unora Domni, și lăcomia altora, s'aă intimplată a se pune la uitare, şi nebie
sare de stemă priveleshiurile cele dă totă felulă, slobozenia nâstră; și a să dezehina la
multe părți ale ţării multe locuri ale nâstre și a intra câte puţină, puţinii felură de feluri
neoterizmi, și scorniri grele, cu adesea schimbări Domniloră, şi cu cererea a dese mucareruri, în care vremi găsind fursantă şi hazelelile cele dinprejurii, n'aii lipsită a ne face
răi în totii felului; pentru care ne-amă indemnatii de multe ori să ceremi milă de la dreptatea prea Înaltei Impărăţi ; dar din păcatele nostre, aceca nu o amă nimerit din apracsia
Domnilor ţărol. Deci rezemându-ne la cea multă dreptate și iubire de oment a prea Ina!:
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doilea, arzi nu ne: este cunoscutii. Fostii-a
elă relativă la alegerea, noului Domnii ? Insuși stolniculti Dumitrache negli
ge de a reproduce alu
doilea arzi, pe care îl consideră mai puţini
i importanti.
Incă înainte de redactarea arzurilorii cei
doi deputaţi aleși de diva-

nul

din Bucuresci, stolnicul Dumitrache și sluge
rulti Cocorăscu plecară în Augusti 3 spre Focșani spre a
se pune la disposiţiunea lui
lomanțov.
Nu totii asemenea, se petvecură lucrurile
la Iași. Mitropolitulii, Episcopii și unii num&rii considerabilă din
boeri, în primele dile din Augusti plecară de la Iași spre Focșani,
ca să se înțelâeă cu Romanţov.
Toţi aceștia împreună Și cu Mitropolituli
se înțeleseseră cu boerii divaniști r&mași:în Iași numai asupra, punct
ului de a; se cere ca Domni
ali Moldovei pe Grieore Alex. Ghica. Mitro
politul Gavrilă, de care homanţov era f6rte nemulțămită, precum
vădurămă în ultimul tomi anterioră (1), cu mare anevoie putu primi
de la Romanţov învoirea să
tei Impărăţii,

cuteziimii a arăta plecate

cererile nâstre

cele

maj josii scrise şi ne rugămii,
să ni se dea starea nâstră cea d'intâiă, prin
vrednice de închinăciune împărătești hatişe*

rifuri, cu întărire osebiii a fieşteş-căria,
cereri şi priveleghiurile

nâstre.
«Domnil noştrii, ca din vechime, să se alegă
dintre noi păminteni, şi prin plecata a
(1) Posedemiă actelele din care se consta
tă: 1) Cari sunt boerii cari ai cerută prin
donoşenie la Grată să se dea Moldovei pe Grigor
e Vodă Ghica și alu doilea, că ac6stă donoș
enie
către Grafulu a fostii trimisă din Iași prin
Mitropolitul Gavrilă, Episcopului de Huşi,
Iatmană, V. Razu, Vist. Ioniţă Canta, Spăt.
Conache, Pah. Const. Palade şi Stoln. C.
Balș,
Şi ali treilea că acestă deputaţiune a
fostă oprită in cale, la Bârladi, de uni curier
i
ală iai Romanţov. Atunci Mitropolitulă Gavril
i scrise din Nicoresci la 9 Augustă 1774 Grafului Romanţov cele următâre :
Prea luminate

Graf !

,
Bunătatea Inălţimei Tale cea din inceput
arătată, cătră mine, însoţiță cu multe facesr
de bine, mă face să socotescii forte îndel
ungată trecerea vremei de când n'am vedut
u a
Inălţimei Tale slăvită persână, de care vedere
, doriti fiindă ca să mă invrednicescă ami

şi purcest, de la Iaşi, impreună

cu 'câți-va bocri, ca să venim

ă la Focșani spre inchinăciunea I. Tale, și viindă până aici aprope,
m'aii întâlnitii unii corocră cu luminata cartea
In.
Tale, scriindu-mi ca să nu mă ostenescii a
veni, nefiindă sciută zăbava cevei ave In.
Ta
la Focșani; care insciințare m'ati făcută să
continescii aci aprope de Focșani acestă dorită
călătorie; cu apropierea locului, fiindi-că
mi-s'a adaosă dorire a vede pe In. Ta, amti
orînduitii pe iubitorulă de Dumneqei Episcopii
ală Romanului ca să vie spre inchinăciune
In. Tale, din partea mea, prin care mă rogi
că de va fi cu voia In. Tale, să mi să dea
voie să viii și ei, ca de faţă să mă invred
nicescii a mă inchina ca unulă ce sunt
Al Inălţimei 'Tale,..
1774, Augustii .9, din Nicoresci.
(semnatii) Gasiti 3itropolitii.
|
(Uricar VI).

-
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mergă și eli în Focșani. Acolo, iar nu la Iaşi se decise compunerea
și trimiterea arzurilorii și alit cererilorii diverse mai josii aduse. Toti
aci se aleseră și doi deputaţi cari să ducă avzurile la Pârtă, anume Spătarul Cuza și Pitarulii Chirika. Asemenea decisiune luată de boerii şi
înaltulii cleră adunați la Focșani, nu o vădii cu ochi buni, o sumă din
boerii divaniști r&mași în Iași. In numele acestora Banuli Manolache
Bogdani, Lupu Balș Logofătul, Vorniculă Grigore Krupensky, Postelniculă Arghiri, Banulă C. Greceanuli și Pah. A. Niculcea adreseză Mitropolitului o scrisore plină de imputări, căci peste cele hotărite la, Iași
sat făculii cereri şi lucrări tăinuite lori și constată, că așa, dar iarăși
sunt în țcră farafuri, adică partide, cari se dușmănescii și se înșală
unele pe altele.
|
Simţindă Romanţov despre nemulțămirea acâsta a. boerilo ră rămași
în Iași, dispuse, ca arzurile pregătite în Focșani să fie trămise la lași *
prin Banului Iancu Razu ca să le semneze toți boerii Divanului. Visternicult loanii Canta scrie despre acâsta Mitropolitului care sa întorsit
la Iași, cele următâre:
i

.

3

«Cu plecată scrisâre însciințămii pe preost. vostri pentru arzurile ce sunt
să se trimâtă la Țarigrad cu doi boieri, pentru privileghiile ţerei, că tălmăcindu-să pe rusic, le-ai arătată d-lui polcov. Zovodofski cândi ai săsitit
nostră anafora să se întărscă, dă cătră prea Inălţata Impărăţic, și să fie nesupăraţi și nestrămutați în tâtă viţa lori. iar și după ce-și voră da sfirşitulă vicței lovit, alegerea de

Domnă noii să se facă iarăși dă la nol, și așa să
perăţie.

se întărâscă

de la prea

puternica

Îm-

aSă ni să rinduiască geize ţări! nostre, după vremea din dilele celui întru slăvire pomenitii Sultanii Mehmet al 4-lea. și să se indrepteze condica după obiceiulii de atunci, scoțendă bitaaturile și cele nouă scorniri și să nu ccră vre-o altă dare, pre care geize a nostră
să o aducă unuli din bocril păminteni, și să o facă teslimii la împerătesca curte după
celii vechii obiceiă; și să nu intre la dregătoriile ţărel nâstre, fieş-care ipochimen, prin
poruncă,

saă intr'altă

chipă.

o

E

«La jălbile de pricini, atâtă cele politiceşti, câtă şi cele de vinovăţii, ce voră are
creștinii asupra Turcilori, sai Tureil asupra creștinilorii, i creștinii cu creștinii, să arbă întărire nestrămutată otărirea Domnului, fără de a nu să mat face apelaţie la davalile creştiniloră i a Tureiloră, şi să asculte mărturiile creştiniloră, după fermanuri i fetfale, ce sint

date tevaturin,

și nime

din păminteni

să nu să facă igzar, adică să nu să rădice de a se

judeca, aiurea fiindă ţara n6stră în totă chipulii slobodă ; care acesti felă de preveleghium,
iaste dinceputii cinstită și intăritii; și preţ de sâlse să nu câră, după vechiulă obicciti;
şi cadii cei din prejură i pașii şi alţii să nu se amestece la ale ţărei nostre, cu nici unii
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vreme Mărici-sale grafu, și scoțând meadoa Iotinului,
și din ortosoda și
altele ce ai socotiti Măria sa, le-ati dată la Zovodofski,
poruncindu-i, ca să
se scrie pe curatii, și să gătescă și cărțile de recomandaţie,
și ofițerul, ca să
se pornescă la "Țarigrad, dimpreună cu boerii moldoveni, cu
boerii munteni,
totii la unii loci, și viindă d-lui polcov. ne-ai arătatii cele porunci
te, iar ascară ne-ai disii, ca să arătămii și numele acelorii doi boeri ce
vori să mârgă
și cu arzuri de la "Țarigradiă, ca să le seric numele în podorojna
și în pasportii

și în cărţile de recomandaţie ; căruia dându-i râspunsii, ca să r&mâie
locurile des-

chise până vorit veni acei doi .boeri de la Iași, cu mânie
atit răspunsă, că nu
se pote, de vreme ce cărțile Muntenilorii s'a gătitii și trebue
dimpreună cu
ale Moldovenilorii să le dea la graful, ca să se iscălâsc
ă, totii odată; și aşa
am arătatii pe spăt. Cuza și posteln. Chirică pe care i-ati
alesi Archiereit și

boerii ce ne-amă întâmplată aicea la Focșani, iar astădi de dimincță
ne-ai dist

din porunca d-sale polcovnicului, că tâte cărțile le-ait iscăliti
Măria sa graful
și suntii gata, cum și oficeruli
ce este rânduitii să m6rgă împreună cu boerii
sai gătită. Și să trimitemi și noi arzurilo la Iași cu unt
bocră înadinsii să
mergă şi să vie cu arzurile gâta, cum mai în grabă, ca să
pornâscă la TŢarigrad, Vimpreună cu Munteni, de vreme că și Petersohn,
solulă moschicescii,
a purcesii la Țarigradi, mergând încetii, încetă, ca să-lii
ajungă boerii pe
drumiă, și să mergă impreună; fiindii pentru patru boeri,
s'a făcut de la Măria Sa graluli podorajna să mârgă în menzilă, ca să pâtă
ajunge pe solul

Petersohn pe drumii. Deci iată arzurile sat făcutii, două, de pe
cum sa găsită

cu cale de către Măria sa grafulii,

rerca Măriei Sale lui Grigore Vodă
AIR

felă de pricină, și câţi din Turci voră

adică cel d'ântâiii pentru

mulțămire

şi ce-

întru adeverinţa privileghici ţărei, iar în-

veni pentru

neguţătorie la ţara nâstră,

să nu polă
a veni fără de apodixis de la imprejurenii paşi i zabiţii cei
mari; și cel .ce -vorii veni cu,
bună apodixis, să nu potă arunca arvună adecă select ahceasă
la păminteni, în potriva
priveleghiuriloră slobozenici nâstre, și după ce vorti vinde
și vori cumpăra marfa lori

cu redicata, numat

la tirguri, îndată să se intorcă,

și să nu aibă,

case, prăvălii

, ciflicuri,
mori, slugi saii slujnice din păminteni, după vechiu
l obiceiti.
«Tâte moșiile cele ce suntiă părinteștidă baștină, dinceputi
să ni să intârcă. Lângă acesia,
țara rumâncscă fiindă-că din. vechime avea schelă orașulii
dă Floci ne rugămă să fie și
acum numita schelă la acelă locii pentru lesnirea negoţie
i țării, după vechime, precum și
Vezir Cășlasă şi Celliculă Ciungulii ali lui Esat Efendi și
tâte satele și ostrâvele ce sunti
pin prejurulă cetăţiloră ea nisce părți ale ț&rei, moșii
ale mănăstiriloră, boeriloriă păminteni, să rămâăe iarăși sub stăpânirea Domnului,cu nepiigu
birea de dreptulă Boerilorii stă:
pâni i Bisericilor,
|
«Paşii și alţii, cu nică unii fel de pricină să nu polă trece
prin ţară, iar cine-vași de
se va întâmpla a trece, pentru a lori trebuinţă particulară,
să aibă a plăti de la sineși
ugiret, cheltuindă de la sineși pentru merindea lui după
vechiulă obiceiu.
Lăcuitorii ţărei rumânesci să fie în totă felulă nesupe&rați de ori-ce
felă de socoteli saii
datorii vechi, şi trecendi in părțile turcești, peste Dunăre, să
nu se supere «dle haraciă și
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tralii doilea arzii se arată privileghiile obicinuite şi alte cereri, cu rugăminte

către devletii, de pe cum din citirea lorii te ver pliroforisi prea S-ţia Sa ; care
arzuri iată că s'aii trimisă prin d-lul Banu Iancu Razu, căruia din porunca Mărici sale Grafului s'a dată și podorojnă, ca să mergă și să vie în grabă cu ar-

zurile iseălite, după obiceiii, W'impreuni şi cu acești doi boeri ce sunt numiţi,

ca să mergă la 'Țarigradii. Deci, P. S. Părinte, la acâsta nu trebue nimiciă zăbavă, ci îndată iscălindu-se arzurile din partea Disericâscă şi politicâscă, puindu-se și peceţi, de pe obieciii, să se trimiti iar cu d-luf Banu Iancu Razu, cum
mai în grabă, ca nu cum-va să se turbure M. S. Gratulti din zăbava nâstră.

Iar carele din d-loră boerii va fi la prepusi,

cum că aceste lucruri nu sunt

cu voia şi porunca M. S. Grafului, să ica însuși arzurile și cărţile ce s'aii scrisii
către prea puternica Impărăţie, să vie aci și întâiii să cerceteze și să deslușescă adeverulii, și aflândii, că aceste lucruri sunt fără voia și porunca Graluluj,
atunci cu tâtă dreptatea să rupă și arzurile și cărțile; iar aflândi că sunt cu
porunca Grafului, atunci să li dea, ca să le trămită să nu perdemit vremea.»

Visterniculit Canta, prin pasagiuli din urmă-a scrisorei sale către Mitropolitulă, răspundea, într'ună modă indirectă la scrisârea bănuitre de

la 15 Augustă a Logof&tului Lupu Balșii și a celorii-l-alți boeri din Iași.
Zizania dintre divaniști nu are tâte consecințele rele ce putea să pro-

ducă, graţie ingerinței lui Rumianţov,

mai susii aduse.

ce se dovedesce din tâte actele

Boerii divaniști din Iași iscălescii arzurile comunicate

|

de Visterni-

pentru chipulă de imbrăcămintea loră după vechiul obiceiti şi dă să va întâmpla ajtinge
” cine-vași fiindă subt vină și spre scăparea dă pedepsa lui se va lepăda de legea lui, acela
dă este datoră cul-vași să albă a-i plăti; dă are cu cine-vași judecată să se aducă la judecată, și în hotarele țării nâstre schimbarea de lege să nu să facă ; iară de-șI voră
schimba
legea cine-vași din păminteni afară de hotarele țărei nostre, acela să remâlie lipsiti de
moștenirea părintescă şi a rudeniei, care este iarăși după vechiul priveleghiii ali
ţăril

n6sire,

«Dă vreme ce cu pricină dă casabașalic se pricinuca multe asuprele la ţara n6siră,
cu
silnice hrăpiri locuitorilorii, ne rugămiă să lipsâscă și de acum inainte acea slujbă, mat
vertosti că economia de ci pentru ȚȚarigradă, pote să se facă şi prin neguţători gelepi
şi
prin păminteni, cu mal multă indestulare; aşişderea să lipsescă și mueaioreaoa ce este
ca
unii neoterismos,

din care să pricinueşte alte asupreli, cum

și venirea viteloră ogeacului

dă bostangii spre văratecă de la Mangalia la Jegalie în țară să nu mar fie.
aNe rugămi să se dea pretutindenea cădute porunci, atât pentru desăverșită
nepomenire ce ni s'a dăruitii pentru cele trecute, câtă şi pentru întârcerea
fară de plată a
robilorii ce s'aii robită din patria nâstră, parte bărbătescă şi femeescă,
cu fără nezătienită intârcere la patria lorii, arătând totii-V'a-una Iiălţata Portă, cea osebită
milostivire
la întâmplările vreme,»
Zetoria

L

=
o

îs

Pomân'lo'ii

de

Y, A.

Urechiă.

|
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culit Canta. Din aceste arzuri, două la număr, nu avemii decât
unulii
întregii, publicatii în Uricară, tomi VI, pag. 219. Din ală doilea
nu posedemit nimici. In acostași tomii din Uricari, la pag. 422,
atlămii încă
unele cereri destinate totii către Portă și încredințate deputațilori Cuza

și Chirică. Iată aceste puncte:

|

a) Alegerea Domnului să fie despre noi, să rimâo statornicti la
Domnie până
la sfirşitulii vieţei sale, și următorul Domni iarăși de pămînte
ni să sc altoă.

») Birulii țări la: Pârtă să fie precum a fostă în vremile împărăției
lui Sul-

tanti Mehemedii ali IV-lca și să trimâtă la Țarigradii cu boerii
pământeni, precum acesta sa pomenitii și la legătura păcei de acum.
c) Turcii să nu fie volnici a av6 cillăcuri, case, tamaslicuri, în
ţară,— nici
să împartă bani înainte pe lucruri de neguţătorii; ci maria lori
să o vîndă
cu derădicata, și co arii av de cumpăratit să cumpere, și să se
întârcă la loculii loră, iar să nu umble din loci în locii, prin ţară, care acestă
felt de fiv„manit deapururea ati dati. devletulă, Domnilorii, și încă și bumbași
ri trimitea
Porta spre înlrânarea Turcilori.
d) Nimeni din pămînteni să nu se facă ihdar la Țarigrad
după obiceiul
vechii, pentru ori-ec pricină ari fi: ci aci să se caute pricina
lie-cărui cu ju-

decata Domnului. Şi ori-cară din pămînteni va av& judecătă cu 'Turcii,
să nu

se judece la alte judecăţi şi cadii, ci, numai aicea la Domni, și mărturiile
creștinilorii să se ţie în sâmă la judecată; căci aci nefiindă 'Turel trăitori,
nu se
pote ave martori 'Turci, cari la acesta este și fetva turcescă,
€) Sangueritulii să nu fic.— Turcii să m'aibă voie a ţine slugi și slujnice
din
păntînteni, și moşiile n6stre strămoșesci ce avemii pe lângă sarhatun
i, să fimi

„Yolnică a le stăpâni și a lua venitulii lori, iar "Turcii să nu se amestec
e. Care

acesta este arătată în puncturile păci. Si care din pămînteni
din bună voia
lorit (însă în țara tureâscă) se vorii turci, să n'ailbă moștenire
nimieti din averile părinților lori. Așisderca pămîntenii ce vorii umbla prin ţara
turcescă, să
nu -se supere cu cerere de haraciă, fiindă ţara acesta de bună
voie închinată,
de pe cum și tote firmanurile ce staă scrisă de la Portă pentru
Moldova până

acum 0 arată că esto. ...

(1)

Avzulii divanului Moldovei, sait mai bine a bocriloră din Focșani
aminlesce dar, că Moldova s'a închinată Porții otomane din slobodă
voinţă
a strămoșilorii lori; că ceru, ca pămîntul țărei să rămână autono
mii și
ri

(1) Uricară. T. VI, p, 492.
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volnicii în stăpânirea sa. Ii mai ceri şi tote cele-lalte pronomii.. ale
țărei precum le aveaii sub Sultanulii Mahomed ali IV-lea. Arttândii apoi
că stingerea şi neorindueala țărei, vine din faptulă, că la domnia ei intră
străini neispitiți la, chivernisela pămiîntescilorii trebi și pricini și încă

și aceștia se schimbă

forte desi, de se sărăcesce țâra cu îndesitele mu-

careruri, boiarii din Divanulii Moldovei ceri, ca unii drepti alti vechei autonomii, ca Domnii țârci să se alâeă dintre păminteni și să
lie pe viaţă.

După ce ai subserisă asti-felă de arz- -magzar și asemenea cereri,
Divanulii Moldovei se grăbesce a trimite și o donoșenie cătră Grafuliă
umianţovii, însoțindii cererile din arzuri. Bocrii se rOgă să-i povățucscă humianţovă, ca nu 'cum-va caceste cereri ale ndstre să se socotescă
de cătră Deuletulă tuvcosci nesuferite și ca o îndrăsnelă necuviincidsă din
care pâte să ni se pricinuiască vre-o stricăciune, după starea vremiloră.....»
Boerii adaugi «și ci, pentru noi preţiosa informaţiune, că aceste cereri
ale loră sunt mai dinainte cunoscute lori că le primesce și Romanţovă.
Bocrii asti-felă protestaii 6re-cum, „că noi fosti liberă în mișcarea
lori, că actele semnate de dinşii le-a lostit impuse.
In fine sosiră la Focșani avzurile cu deputații moldoveni. De multi
așteptaii acolo deputații munteni. Stoln. Dumitrache ne spune în istoria sa, că mareșalul Rumianţovă, cîi zăbovi în Focșani 35 de dilc,
întemplându-se a fi bolnavii.» Din actele de susi noi înţelegemii,
că,
nu atâtii bola fu causa intârgierei, ci împrejurările cu pregătirea arzurilorii moldovene.
Intre acestea însă se îmbolnăvi deputatulă munteană Const. Cocovescu, care fu înlocuitii de divanul din Bucuresci prin biv-vel medelnicerulă Ilagi Stani Jianu. Acesta sosi în Focșani aducendiă cu sine
avzurile muntene, după ce le semnase și întărise cu sigiliul țârci, Divanuli din Bucuresci.
Cetirea avzurilorii de mai susă ne arctă, că Rusia, care prin pacea
de la Kainargi dobândise independința Crimeei, indepenilință atâtă de
fatală apoi 'Tătarilori, pe de-o parte prin art. 16 din același tratati
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se mulțămia cu ună minimum de privilegii acordate Principatelori
de căiră Turcia, iar pe de altă parte, pe sub mână, inteţia Divanurile române, să ceră toti mai multă şi să indrumeze astii-felă țările
spre îndependință. Facemi noi 6re din acâstă constatare o acusăţiune
pentru Rusia? Nu, negreșit; chiar dâcă protecţiunea Rusici pe la 1774,
în sensuli arătatii sar documenta r&i intenţionată pentru viitori, istoriculă nu pe să-i aducă imputări, căci causa era pe atunci generosi
aptrată şi în delinitivii independința, ori-câti ar fi credutii Rusia, că
va

„o
de

fie, precum

o vedemit astădi,

mare dobândă a țăriloră nostre.
O altă observaţiune ne suggeră cetirea numelorii

deputaţilorii aleşi

servi

ci politice,

vederilori

divanurile

din

Bucuresci

avea

și lași,

nopole. De ce acești deputaţi
doua ? Boerimea de mâna întâia
arzuri și ei se tomeaii de a, se
viitoriloră Domni. Este pote o
sfiimi de a o face, cunoscându
secoluli XVIII.

să

ca să

ducă

arzurile la Constanti-

sunt aleși din boerimea de mâna a
găsia, pare-se, exorbitante cererile din
compromite înaintea Devletului, ori a
bănuială gratuită a nâstră, dar nu ne
deprinderile bizantine ale boerimei din

Abia la 9 Septembre deputaţii ţăriloră poti pleca din Focşani însoțiți de “uni oliceră rusii, poruciculă Dumitrie Ivanovici. Rumianţovi
dete deputaţilor o carte de recomandaţiune cătră Izet Mehmed Pașa
carele de curândii succedase răposatului vizirii Musun Ogtu (1).
(1) Aducemii acestă carte nu după cum e publicată-în tomuliă VI alti Uricariului pag.
4128, ci după cum ne-a conservato Stolniculii Dumitrache în opera sa:
«Prea Strălucită

Inalle

Viziră, ali Porţei Otnomănești,
Donune,

zet Alehmel Paşa, prea cinstite

Dâmne.

«După sătirșirea păcei cel vecinice intre Imperăţia Rusiei și Inalta Portă Othomănescă,
s'au fâculii cunoscutii legăturile aşezămintului la toţi locuitorii, tuturora breslelorii Prințipatului Moldovii

i Valachici,

cu care așezăminturi

sînt că datori, să intre iarăși supt stă-

pânirea Inallei Porţi, şi să fie păziţi intru tâte priveleghiurile şi drept: ăţile loră, carele facă
norocirea acestorii nordde. La care aleşii și cei mat mari între obrazele bisericeşti, câtii
și cel politiceşti dintr'aceste doue dise Prinţipatuii mi-ai cerutii voe, ca să potă alege din
boerii lorii unii deputatlie,

cu trămiterea la Prea Inalta Portă, ca sa se arăte despre

partea

a totei obștei loră, plecăciunea și umilința, şi ca să facă plecatele lorii arătări, în socotința unoră cereri, Ja care ci pohtescii să câștige în serisii rezoluţie, și întărire împărătescă
bine plăcută,

ISTORIA

ROMÂNILORU

21

Deputaţii țrilorii Române treci Dunărea pe la Dărstorii și la 19
Augustii, aprâpe de satulii numită Canara, sunt întâmpinați, ne spune
- însuși deputatulă Stolniculi Dumitrache, in Istoria lui despre aceste evenimente (1), de către un capi-olan ali lui Gr. Ghica, trecândii cu veste
la Moldova, că acesta a căpătată Domnia.
In Bucuresci bocrii se împărțivă în două tabere: partisani-ai lui Manole hosetă (2) și partisani ai lui Ştefan Perscoveanu din Craiova. Ca
să ajungă la ună resultatii, ambele partide apelai la Feld-mareșalulti lumianţovă, ca eli să recomande pe ambii candidați la Portă, iar Porta
să întărescă pe care va vrea. Rumianţovii îndrâptă pe Divanii, să se adrescze însuși la Portă . . . Rusia seia câte nemulțămiri producea Porta
cu nerespectarea vechiului drepti ali țărilorii de a-și alege înseși Domnitoril și nu căulase să stipuleze prin tractatulii de la Kainargi vre-ună

arlicolu în fav6rea acelui drepti ali țăriloră

române,

ca ast-felă să

«Ne pulendi cii a mă impotrivi la ună lueru de folosii ca acesta insă, de a-și arăta
supunerea şi umilința la stăpânuli lori, mă silescii a le grăbi acesta, dându-le voe ca să

mergă

la Țarigradii,

cel ce aducă acestea, carii s'aă alesi deputaţi despre partea Moldovei:

lanake Cuza vel Spatarii, și lanake Chirik vel Pitară : iar despre partea Valahiei Vel Sluserii Cocoreseu, și Vel Medelniceri Dimitrache. Prelungirea aflărit mele intr'aceste pămintură, unde am comăndăluitii în tâtă curgerea războiului, am pululii pricepe, câtă stricăciune și fărămare,

ai suferită lăcuitoril;şi mal vertosă

pentru

acea

pricină indrăsneseit

ci, a recomăndui în bunătăţile Inălţimit tale; cunoştinţa ce am că pentru a sa inimă spre
facerea de bine, mă face a nădăjdui, că nu va lipsi, cu denadinsulit a mijloci la Prea Inaltulii Sultană, pentru rugăciunile ce aceste două norâde, vorii pune la piciorele scaunului
stă, intru care ci se roză milostiviril sale, ca spre indestularea loră, să vadă că să implinescii făăduinţele cele legiuite, intări'e în buna plăcerea lori, prin legăturile așezămintului celă după urmă, săverşitii, intre două imperăţii.
«Nu am că nică o indoială, cum că numiții deputaţi, se vorii intâree cum mat fără

zăbavă,

în patriile loră, aducândi

bucuria,

printr'o

aretăvile loră; și rămânii cu deosebită socotinţă,
Ală înălțimil tale, gata spre totii felul de slujbe,
„A

ci imperăteșce

mărime,

implinire

prea milostivei și prea augustei

milostivă,

mele

ce să va face la

stăpâne,

Ginărală Feldmareșali comendirii oștilor Sale, și cavalerii de tte felurile de ordine
Rusești.»
Rumianţov.
(1) Vedi Memorii presintate Acaderhiei în 1888 de V. A. Urechiă, pag. 281,
(2) Manole Roseti, in faţa Turciei continuă a so dice Domnul Valachier. Elu face acte
domnesci până în Decembre 1774. Așa îlă vedemi la 16 Decembre seriindă, impreunăcu Pa.
triarchulii Samucliă, către Mitropolitulă Grigore II (celiă destituită de Roseti Vodă şi inlocuitii
cu Grigore III, dar care nu putu fi ipopsifiată din causa invasiunei rusesci), rugându-l să
ierte cele petrecute, fiindă din-causa evenimenteloră.!(Veqi Albumuliă Mitropoliţiloră Yalahică, de d. Erbiceanu.)
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nu-i lipsâscă, nici în viitoră, ocasiunca de intorvenire. Mulţămiţi că la
Moldova ati dobânditii pre protejatul lori Grigore Ghica, Rușii refusa
de a împăca cele două partide din Muntenia Şi, de siguri, sciindii,
că Porta. va nemulțămi pe ambele partide, numindă de la sincși uni
altă candidatii proprii ală ei, trimiteau pe ambele partide să sc înțelegă
directi cu Porta
|
Bănuimi chiar, că întârdierea plecărei deputațiunii din Focşani nu
este străină acestui plant. Stolniculă Dumitrache ne spune, că încă de
la 13 Augusti, (cum a aflată la Canara) domria era dată de Turci
lui Alexandru Ipsilante. Ba, chiari atât cra de mare graba Rușilori, ca
la sosirea deputaţiunei țărilorii, numirea noilorii Domni să fic ună faptii
împlinită, încâtă caftanulti de domnie, în lipsa lui Grigore Ghica la
îmbrăcată unii fi ali acestuia, care în toti timpuli răsboiului din urmă
residase împreună cu dâmna-sa la Constantinopole (1).
Să urmărimii de o cam dată deputaţiunile române.
Petersohn Ambasadorulii rusescii, care se disese, că va merge încetii
ca să-lu ajungă deputaţiunea, n'a mai fostii întâlnitii de ca în cale.
Cu cinci qile înainte el ajunsese la Stavrodromă. Aci sosi în 26 Augustii deputaţiunea. Ea se adresă la Petersohn, să mijlocescă audienţă la

Portă. Elciulă rusescii trimise Vizirului scire despre sosirea deputaţilorii

Moldoveni și Munteni, prin dragomanuli Sinior Bizanie fraucesulă, cum
îi numesce Stoln. Dumitrache, Reiz efendi Ismailă Bei în primul mo-.
mentii primi cu mulțămire asemenea cerere, dar întemplându-se tocmai
cheretismosi pentru noulii Vizaretă, se amână lucrult. Apoi mai supraveni și ceremonialulii dărei de cucă lui Alex. Ipsilante, la 30 Septembre,

asa că numai la Octombre în 4 se mai gândiră la deputaţiunile din

Bucuresci

şi Iași. Acum, serie Stoln.

Dumitrache,

at dusi

mai ântâii

pe oliceruli rusii veniți cu deputații, cu cartea cea cătră Vizirulii, (i(1) Vedi Memorii de V. A. Urechiă, pag. 281. Acesti faptii este raportatii şi de către

St. Priest Ambasadorulu Francici la Constantinopole, către Ministerulă de esterne ali Fran-

cici, cu nota dătată din Const. in 1774 Octobre 3 (st. n.) în care se dice: «la Principaute
de Moldavie a ct& donnce au Prince Grâgoire Ghica, prisonnier des Russes ct son fils a
ete revetu du caftan ă sa place. On peut regarder la nomination de celui-ci comme un
premier acte de complaisance de la Porte envers la Russie, â laquclle il est notoire, que
cet homme ctait vendu depuis longtemps», Col. Ilurm., tomul I, vol. [, pag, 906.
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cându-le deputaţilorii, că aşia voesce Porta, să nu mârgă dinpreună cu
deputaţii..... Rusia, dobândise ce-i plăcusc și acum nu sec mai preocupa de sârta deputaţilori români! Aceștia dovediră, mai alesi Muntenii, o energie și unii pateiotismii de laudă, stăruindii necontenitii pe
lângă Petevsohn, ca să ajungă la resultatulă misiunci lori.
Minunatii povestesce însuşi Stoln. Dumitrache t6te demersurile deputaţiunci, până să ajungă a scole de la Portă hatișerifurile solicitate
de Principate. Tată întrâgă acestă povestire a vrednicului și bunului
“români Stoln. Dumitrache:
«pol întorcendu-se ofichialulă întracecași (i ne duse și pă noi ântâiă la
numitulii Reiz Elendi, apoi la Nihaia
dându-i arzurile, după ce le-aă cetită,
unulă din noi altă-dată la "Țarieradi,
turcescă, și toți amit răspunsă, că nu
arii mic atuncea îmi cra ali șeselea

Beit, și de acolo la Vezirulii, căruea
ne-ati întrebată de ai mai fostii vresati de scimă vre-unulă din. noi limbă
scimii, nică ami mail fostii altă dată,
mergere). Apoi ne alesemit cu un: «peli

(prea bine), vomii înștiinţa pă prea puternicul împăratii.» Şi așa me- am întorsti
iar în Stavrodomii la gazdă; iarii după dou dile numitulii Bizanice dragomanulti
și Timarovi sceretarulii lui Petreson Polcovnicii, începură a ne dice, că Porta
lânjaşte dă şedereca nâstră în Stavrodromii, (din care pricepumi şi slirșituli
trehil,) iarii la șâpte ale lui Octomvrie, mai cu Wadinsulii stătură de noi și
ne mutară la diplo fanar, fiindu-ne fostii și găsitii gazdă, unde amii şedută dile

15, adică până la 22 ale lui Octomvrie. Iară atunci priimindă o carte de la

boerii simpatrioți, poruncindu-ne, să cunâscemii pe Măria Sa Vodă de Domnii,

cu supunere și împreună să fimii sirguitori pentru câștigarea pronomiurilorii
țerei.

Şi mersemii

la 23

de nc-amii închinatii Mării salc, şi ne-ati dati şi noue

rendii do ami mersi în alaiă, (eu iubiții Mărici sale [ii: Bcizade Constandint
i Dimitrasco

și cu boerii etpaiului) la Babiul Humaghiun, aducendu-se tuiurile

la saraiti. După acea în multe rînduri ami mersă și amă supărat pe numitul polcovnicii Petreson și ne-ati prelungitii, că are purtarea nâstră de grijă,
iar la Dechemwrie 1 simțind noi și locul unde s'a închipuităi izvodulii pronomiuriloră, ami așteptatii dile 10 și vădândă, că nu ne “mal chiamă, amii
fâcutii și ami

«Cătră

dată din partea nostră acestă raportii:

Cinstitulăi Polcovnicii şi Cavalerii Pelreson Elciit Rusie).

De la Deputaţii

Valachieă

N
|

«După

capitula care
«
se coprindii la impărătoștile

Raportă.
tractaturi

pentru

Prono.

miurile patrici nostre, precum..ni sai dată în scrisă subt iscălitura Prea Inălţa:
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tului Feldmarșalii Graf Petru Alexandru Romanţov, ne-ai trimisi simpatrioţii
deputaţi cu arz cătră înalta Portă, ca să le uducemii zmerita nOstră închinăciune, și ca prin ajutorul Dumi-tale, să ne câștiămii vechile pronomiuri, ce le
aveamii în vceulii celui slăvitii întru pomenire Sultanti Mehmetii ali patrulea.

Acum dar (precum ne-amii însemnatii vorba) vedemi, că înalta Portă, spre unile
cereri voesce, iară pentru altele lo va da cu alte umbre, iar nu precum le cere
(era,

si cu

acestea

se atingii întoemelele

ce s'aii legiuitii între împărați

prin

tractaturi. Noi dar sîntemiă numai Deputaţi, și dă vreme că Dumnca-ta, după
aceleași tractaturi, ai putere să cuvintezi, și să aduci aminte pentru folosulii
țerci nostre, ne rugămii să stai și să ne ajuţi, ca să dobândimii deplin cele
care le cere ţ6ra. Iar de nu, încai să stai ca să ni se dea Ilatişerifii pă acele

10 capitula, cum le-ai legiuitii împărații în tractaturi.»
«La acesti raportii ne urni cu respunsii la numitul stă sicritari, fiindii-că

acela îl purta pă Dumncalui dă nasă, și pă acela ai fostii lăudândi Dumnealui Reiz Efendi, că este pecmacul Olan. Si toemat la 16 alo lui Dechemvrie

ne chemară, în desâră, la Stavrodrom, atâtii pă nof, cât și pă boerii Moldoveni,
și cetindi izvodulă, (căci unulă era pentru amândouă ţtrile), Bizanic Drago-

manulă, fiindă faţă și Petrison, vidumii, că mai tâte cererile erai scrise: pă
dosti; și îndostule ami

grăită și ne-ami rugati, dar n'aii prinsi locui, că acciii

dist sceretarit no prididea cu gura, că este bine, până ce s'att mâniatăi, alesii
când l-amit cerută izvodulă, ca să-li socotimit între noi, precum ne învățase
unit creştinii. Atunci Vaii luată și sati dusi elit și cu Bizanio dragomanulii
la Portă, iar noi, cu tâte că ne-ati dis să rtmânemi pe acea n6pte în Stavrodom, nu le-amii mai datii ascultare, ci amă trecuti la Țarigradii. lar a doua: di

Dechemvric 17, dăz-dă-diminâţă, no chemară boerii Capichehaele la Pârtă, pentru qiua bună de la Prea Inălţatulii Vezirii, carele ne cuvîntă: «lată, cererile vi

sau făcută, și Domnului (fără pricină arătată, de vre-o greșală mare şi dove-!
dită,) nu se va mai schimba. Ci dar să fiţi cu credință și cu supunere, sârpuitori împreună, pentru adunarea raelelorii, ca să se hălăduescă pă locurile
lori; și iarăși veţi av6 milele împăratului», iproci, şi sărutându-i poala ami

eşti ducându-ne la Dumnealui Ismail Beit Reiz Efendi, carele asemenea
dicendu-ne, întinse la mâna Dumnealui prea Cinstitului Dragoman Costache

Moruz, IIatișerifurile, unul ală Domnici M. Sale lui Vodă, și altulă pă chipulă
dă pronomiurile ţărci, poruncindu-i-, ca să le trimiţă după Măria Sa Vodă, fiindu-

că plecase din "Țarigrad cu câte-vași dile mai nainte.»

Deputaţii

munteni

plecară la 21

Decembre,

1774

din Corstantino-

pole, ajunseră pe Alexandru Ipsilantila Eschi-Stambulii şi de acolo
impreună cu Domnitoruli se îndrumară spre Bucuresci,
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Indată după co se respândi în publici scire de încheierea păcei de
la Kuciulk-Kainargi, la Constantinopole familiile fanariote se agitară
energică, dâră vorii prinde vre-una, din domnii. Ambasadorul fvancesti
de pe lângă Porta Otomană, Saint-Priest, seriindă ministrului s&ă din
Paris, dela Constantinopole la 3 Sept. st. n. 1774, semnalâză acestă
gonă de domnie a Grecilori și artă că: «ltoiz-Efendi, la stăruința
multorii Greci, ca să-i numâscă Domni în Principate, li-a bespunsi iorte
secă, dicându-le, că de 6re-ce acestea două provincie nu ati să dea

subsidii doi ani, la ce tr6bă să se grăbâscă numirea de Domni la ele (1).»

Ambasadorulii francesă mai crede, că Muscalii retrăgendu-și ostirile
din Principate, vori lua cu ci cei mai mulți din locuitori, cari după
tractatulu ce ai încheiatii ati voie să emigreze întruni termenii datii,
așia că vorii remâne țările pustii. Mai esprima, și altă temere SaintPriest, acea că prin tractatii lăsându-se Muscalilori facultatea de a
evacua Principatele fără termenii fixă, «D-dei scie de nu va fi ună pre

testă ca să conserve Muscalii în Principate ani întregi vre-o așezare.»

La. 11 Septembre st. n. Saint-Priest seriindă de la Constantinopole
Ministrului stu din Paris, îi vestesce, că «esccuțiunea tractatului pare
că merge înainte. Peste 15 dilo, qice-se, Valachia va fi evacuată și
Porta va [i numitii domnitorulă ci; e vorba despre unii 6re-care Mano-

lache Serdaru, care are acestii titlu de domni de aprâpe 4 ani de dile.»
Așa

dar era vorba

la Constantinopole de Manole Roseti, unulit din

cei doi candidați ai Divanului muntenescii, dar numele Pârșcoveanului
na strebătută în publicul țarigrădeani.
In aceași corespondență Saint-Priest arată, ca: Porta nu va put6
reluza, la stăruința Rusici, de a numi domnii și pre Ghica: «acelui
Ghica vindut de multă vreme curții de la Sant-Petersburg, și carele

anume

saii lăsatii să-lă ia Muscalii prisioneri în timpul răsboiului.»

Întraltă

scrisre a sa cătră

Ministrulii

alacerilori

străine

din

Paris,

cu data din Constautinopole,! din 3 Octobre 1774, anunță,
ncașteptata numire la domnia Muntână a dragomanului Alecu Ipsilante. Mol-

dova a fostă dată lui Grigore Ghica. ... Saint-Priest mai spune Mi!
(1) Coleeţiunea Hurmuzaki, Supl. 1, vol. 1, pag. 904.
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n'a lipsită să însinueze Porții,

că slăbiciunea

ci de a cede astleli la tte exigințele Muscalilorii îi încuragâză numai

a pretinde totă mai multi (1),
|
Despre stăruința pusă de Muscali în favorea nouci domnii a lui Ghica
în Moldova atestă și nota lui Kaunitz către Thugut, din Septembre

|
11774 (2).
Cât privesce pe Alexandru Ipsilante, clă sa arătată către Thugut
amicii ali Austriei și Austria e gata a-i da dovedi de bună voință.

Ac6sta, resultă din

corespondința

dela

17-Novembre

1774

st. n.a lui

Thugut către Kaunitz (3).
|
|
”
Nici Gr. Ghica nu va întârdia, mai alesti cunoscândii cele ce încă |

prin iractatulă secretă de la 1771 le plănuia Austria față cu "Turcia,
nu va întârdia, dicemii, să cerce și clu o apropiere de Austria. Socrulă
Domnitorului Moldovei, Iacovache Rizu, curtenesce la Constantinopolpre
e
internunțulă Austriacii Thugut. In 19 Novembre st vechii 1774 vomi
afla pre Gr. Ghica scriindă directii lui Thugut, ca să exprime recunoscința lui și curței imperiale austriace «pentru bunătăţile sale către
mine din trecuti și din timpulă de față.» Domnitoruli care avea
să
cadă jertlă intrigilorii Austriei, promite prin scrisârea trimisă
din Cucuteni, de lângă Iași, că: «Thugut pote dispune de dânsuli în
toti
ce-l va crede capabilă
de a-l servi (4).
ÎI

(1) urm.

Supl.

[, vol. 1, pag. 906.

(2) Ilurm. vol. VII, pag. 104.
(3) Ilurm. vol. VII, pag. 107.

(4) Iată însăși serisârea lui Ghica :
«Ne pouvant

douter de votre amilic pour

moi, dont vous

avez voulu

en donner

des

preuves dans ces occasions, â Mr. Iacovake Riso, mon beau-pere, je
prends la libert& de
vous udresser la presente, pour vous assurer de ma reconnaissance
envers vous et de
celle, que je dois ă votre Imperiale Cour, pour ses boni6s envers
moi, par le pass& comme
par le present.
Je vous prie de disposser de moi dans tout ce, que vous me croirez
capable pour vous
servir; en quoi je tăcherai de vous temoisner le cas que je fais
de votre amitic, ayant
Vhonneur d'etre pour toujours avec la plus partieulicre estime ct
un attachement sans
bornes,

Monsieur,

”

Votre tr&s humble et ir&s obâissant serviteur,

Hurm. vol. VII, pax 107,

,

Prince Gr. Ghica.
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Numai la 3 ebruarie 1775 (1) face solemna sa intrare în Bucuresci Alexandru Ipsilante, cu o pompă adovăratii bisantină. Alaiulă intrărci este decretatii de către chiarii domnitorulă în tote detaliile lui
și merită să fie păstrată suvenirea, acestui alaiti (2) care alaiii probeză
ca ţera nu mai primea pe domnitorii săi cu bucurie spontanec, ci că
serbările de felulă acesta erai organisate și impuse de susii.
Dar cum se pote explica întârdierea venirci în țâră a lui Ipsilante
peste patru luni de qile ? Nici unii documenti din colecţiunea, Ilurmuzachi nu ne dă lumină asupra acestui punetii.
Intempinat-a numirea lui Ipsilante, care a fosti o surprindere pentru
Divanul din Bucuresci, vre-o oposiţiune din partea Rusiei? Nu Dosedemit documente, cară să ne îndreptățescă a susține afirmativa. Totuși
numai asprimea iernci nai putultii opri călătoria lui Ipsilante, mai alesii
când clă a fostii numiti încă în dilele cele bune de tâmnă. E multi
probabilă, prin urmare, că Rumianţovă, impresionati de indignarea, ori
cât de ascunsă, a ambeloră partide muntene, partida lui Manole Roseti
și partida lui Ștefanti Perșcoveanu, va [i provocatii prin Peterson şi
apoi prin urmașulii acestuia, Gre-care remonstranțe la Constantinopole.
Curândit însă aceste dificultăți vori [i înlăturate, Alex. Ipsilante, har-

nicii și isteți, promite tolii co i se cere de elciulii rusescii și de inter-

“nunțulă Austrici și chiar și în țâră, prin caimacamii să, nu întârdie
a-și constitui o partidă, care provâcă trimiterea din: partea țărei de
arzună mulțămitâre pentru numirea lui Ipsilante. Insuşi mareșalul Rumianțovi, înțelesii cu Ipsilante, provâcă din partea Divanului, încă din
Noembre 11774 (st. n.) asemenea manifestaţiuni de mulțămire
Stoln. Dumitrache în cronica sa ne spune, că: «primindă o carte de lu
bocrii simpatrioți, poruncindu-ne, să cuniscemii pe DL. S. Vodă de Domni,
cu supunere, şi împreună să fimă sîrguitori pentru căștigarea pronomi-

iloră țercl, mersemă

la 23

Octombre, de ne-am închinată DL. Sale.»

(1) Vedi cronica lui Stol. Dumitrache

in Memorii,

de V. A. Urechiă 1887/88, page. 283.

Vedi Aron Florian (Manual de istoria Prince României) pag. 160.
(2) Veqi anexa corespundătăre.
e
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Saint-Priest în raportul săi către Ministrulii de afaceri străine din
Versailles, cu data de 3 Novembre st. n. 1174, spune că: «o nouă deputaţiune a sositii din Valahia, ca să recunâscă pe domnitorulă numiti

de Portă. Se atribue acesti demers mareșalului Rumianţoviă, care voesce să, înlăture ori-ce întârdiere (1).
Se înșală Saint-Priest: n'a, sositii o nouă deputațiune din Muntenia,

ci, precum

vădurămi

mai susii,

în cronica

Stoln.

Dumitrache,

acâstă

recunoscere a, lui Ipsilante sa făcuti în numele țărci, de către deputaţii Stol. Dumitrache şi Pitar, Jianu.
Intârdierea, călătorici lui Ipsilante nu a proveniti nici din necesitate
a,
de a sta elii la Constantinopole pentru a dobândi hatișcrilulu solicitată
de arzulă Divanului din Bucuresci. In adevării: unulti din firmanuri
le
Sultanului Iamidă este dobânditti deja în Novembre 14, 1774, iar ală
2-lea, celă mai importanti, este de la data turcă 1188 la mijlocul lui
Șevali, care face după data creștină 1774,
Insemnătatea firmanului lui Sultanti Iamidă, dati în urma păcei de
la Kiuciul-Kainargi, este deosebită, căci constitue pentru ambele Principate instrumente de prosperare co abia le puteai spera ambele țări,

ca o consecință a art. 16 din tractatulii de la 1774.

|

Dămi aci în anexă (2) aceste firmane, unulii după, traducerea
ce
ne-ai păstrată Stoln. Dumitrache, la finca chronicci sale (3) și ală 2-lea
după textuli publicati de Ipsilante Vodă.
|
Sultanul Ilamidi își întemeiază firmanurile pe tractatulii din urmă:
cu ltusia și ordonă, prin celii de la 14 Novembre, 1174, cătră toţi cadii,
naipii, aghinii și zabiţii de pre Dunăre, să nu mat intre nici unul din
Turcă în pămiîntulti țărei vomânesci și să fie amnistie generală
pentru
ori-ce Românii.
Alexandru Ipsilante ducândi țerci asemenea amnistie generală
și
asigurându-i unii nizami, prin care, sub mari pedepse, era
opritii ori

ce turcii de a mai intra în țeră, asigura Domnici sale adesiunea una(1) Ilurm.

(2)
(3)
tatulă
Acesti

Supl. |, vol. 1, paz,

908,

Vedi anexa No. V.
.
Alăturămii sub No. 6 şi altă hatişerifit alu lui Sultană Iamidă, care acesta
este resuldobânditii de Stoln. Dumitrache și de Jianuli, ca răspunsti la arzult ţărei muntene
sci.
hatișerifă este tipărit chiar sub domnia
lui A. Ipsilante în unii in quarto de 12 file,
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nimă a țărei. Partisanii lui Manole Roseti, Domnă, cum vădurămii,
altă
dată rânduit de Pârtă, nu puteai să nu graviteze în jurulă lui Ipsilante,
creatură totii a Porții otomane. Boerii emigraţiîn Transilvania, îndemnați de Samoilii Baronu de Bruckenthal succesorul lui Auersberg la
presidiuli guvernului Transilvaniei, de a se întâree în ţâra lori și a
se pune la disposițiunea lui Ipsilante, care și eli se declarase amicii
ali Austrici, revinit în jurultt noului Domni. Aşia că lângă noulit Domni
vine și acea parte din bocrime, care nu voia, să se dea nici cu Turcii
nici cu Muscalii. Amnistia acordată de Sultană Ilamidă prin firmanulă
de care vorbimit, complectă concentrarea țerei în jurul lui Ipsilante.
Chiar și Stef. Perșcovenulii -e luată de Ipsilante în Divanii, ca logofătii
de ţâra de josii.
Negreșitii mai remănii ici colea câţi-va nomulţămiţi ; -aceia în 1715,
precum vomit vede la timpu, se vorii grupa în jurulii lui Cândesculi,
spre a încerca, o conspirațiune contra noului Domni.
Ipsilante își compune Divanulă din boieri păminteni; doră pre spătară îlă ia din amicii proprii, străini; acela fu Stef. Mişolo.
Cu deosebire face bine-venită pentru întrega, țră domnia lui Ipsilante

lirmanulii celi

ali doilea, provocată

de

deputaţiunea

Jianului

și a

Stoln. Dumitrache.
Să analisămii acestă firmani (1).
Sultanii Iamidă scriind firmanuli la adresa lui Ipsilante începe prin
a aminti de cele dou& magzaruri ale Divanului din Bucuresci aduse la
Portă de Jianu și Dumitrache, ba nu uită a se întemeia și pre cererile și rugăciunile prin graiii făcute de numiții boeri.
Sultanulă mai recunâsce, că s'a făcută multă pustiere țărei: «din
«pricina celorit -grabnice, dese și preste obiceiii schimbări de Domni,

cum și prin încălcările ce ai suferitii țera în vremea răsboiului.»

Sul-

tanulă promite «că Domnii până nu vorii face vre-o vină adevărată
și vedută., .... și până nu se va face acâstă vină bine cunoscută și
de obște înfățișată, nici întruni chipit să nu se mazilâscă.» Cât pentru dăvile cătră Turci, firmanuli promite, că țâra nu va mai plăti decât orânduituli

havaci

(1) Vedi anexa No. V,

și va

fi scutită

de

ori-ce

alte

dări.
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Ilaraciulii țărei este iertati pe doi ani de dile de la ratific
area tractatului. Ilaraciulă se va plăti la fie-care 2 ani, aducându-se
directă la Constantinopole, prin ună boerii români. Pentru socotelele
cele vechi,

Sultanulă

renunță

ale

mai

urmări, .

|

”

|

Pentru pricinile dintre Turci și Români „își face Sultanii Ilamid
ă o
parte mai mare decât o cerea arzuli Divanului din Bucure
sci,
Aceste pricini voră [i cercetate de cătră celă ce va fi pe lângă
Domni,
Divană- Kiatili. Împricinaţii vorii av6 apeli la cadiulă de
la Giurgiu.
Numai în piri de moștenire și de clironomii este primită
mărturia creștinilorii contra Turciloră.
|
|

Criminalii cari ai s&vârșitii o crimă în Valachia, să se
trimâță la
polițiile ce vorit [i aprâpe de hotarele țărei, ca acolo să se pedeps
âscă
de zabiții turci.

|

Cîșlanele în locuri cuprinse din lăuntruli Valachiei de cătră Turci,
să

se desființeze,

ca să

nu mai pâtă intra nimenea din Turci în Valachia,

decât neguțătorii veniţi cu tescherele recunoscute de Domnitori.

Se restitue proprietarilorii lori români, particulari și monast
iri, moșiile
din jurulii cetățilori ocupate de Turei. Orașulii de Floci se
rezidesce,
spre a fi porti ali României pre Dunăre în interesul negoțu
lui ț&rei,
Neguţătorii turci să nu aibă moșii în Valachia, nici să-și pască
vitele.
Vizirii și marii funcţionari turcesci, cari pentru pricini bine-c
uvîntate vorii
trebui să trâcă prin Valachia, să nu ia provisii fară, de
plată și să nu
câră mai mulți cai de menzilă, decât se va arăta prin firmani
ă la mâna.
lorii. Supușii Valachiei nu vorii plăti haracit călătorind preste
Dunăre.
Supușii Valachiei sunt liberi a purta ori-ce haine și pod6be
voescii.
Cât privesce cererea țărei, ca creștinii tureiți să se lipsâsc
ă de dreptulă clironomiei, Porta recunâsce în parte întemeierea acestei
cereri.
Detaliile se poti ved6, de cei care urmărescii istoria dreptul
ui, din

anexa n6stră 5,

In privința oiloră

de trimisi la Constantinopole

pe bani, firmanulii

desființeză .cashabașii asupritori și lasă, ca cumpărarea oilorii să se facă

de gelepi creștini, după unit anume nartă.
|
|
Se ridică musecaiaua, adică impositulă de zacharele. Se dispun
e a se

alege hotarulă ț&rei dupre matca Dunărei.
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să se dea la: cei mai

și gre.

dreptuli

de a-și ridica chorestele

din

munții

ț&-

rilor, plătindu-se tăierea din visteria țărei.
Cererea țirei pentru ca vitele ciflicului Mangalici
pe pămînturile Valachici, este aprobată de firmanti.

să nu

păşuneze

Din cele de -susii se vede, că preste punctele prevădute la art. 16
din tractatulă de la Kuciuk-Nainargi, țările române ati mai dobândită
îmbunătățiri și scutiri însemnate.
Aducendiă cu sineși asemenea hatișerifuri, repeţimii, Alex. Ipsilante
nu putea să nu fie primită de ț6ră, cu bune speranțe, de și primirea
oficială de la 3 Febr. 1775 în Bucuresci, nu cra din spontancitatea
țerei, ci poruncită prin pitacii domnesciă de alaiii.

Ocupaţiunea rusescă a Muntenici, Saint-Priest însuși care o prevă(use lungă, mai apoi în 3 Novembre st. n. 1774, în raportulii săi cătră
Ministrul afacerilorii străine în Paris, dice, că a încetatii cu totulă,
că Valachia este completă evacuată (1).
|
Rumianţovă să strămută de la DBucuresci și merge la Iași, încă înainte
de anulu noi 1775.
Evacuarea Muntenici se face cu mari greutăți de tâtă natura și mai
alesi

financiare.

|

În timpuli ocupațiunci rusesci se bătuse monedă de aramă din tunurile turcesci cu marca întrunită a ambelori Principate, Acestă monedă
sc substituise argintului și aurului. Stoln. Dumitrache în chronica sa,

spune cu indignare, dândii în facsimele din acestă monedă, dice, că: «eu

prisnă de tuciii întracestă chipă, ne măturară marghiolii și părăluţele
de arginti!» Eată cum cra acestă monedă așa disă romănâscă.:

(41) urm,

Supl. 1, vol. 1, pag. 908.
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În adevării, Rumianţovă, care avea să primâscă de la visteriele țărilor române sumi importante vărsate cu titlulă de împrumutii pântru
trebile oștirei de ocupaţiuni, în gologani de aceștia românesci, la evacuare

ceru

visterielorii

bani românesci,

restituirea

ci în argintă

sumelori

și aură,

datorite,

despreţuindă

nu mai multi în

banii

de aramă

bătuţi de Rusia chiar la Rohozne lângă Cernăuţi (1). Visterniculit Canta
din Moldova pătimi multă din causă, că se opuse ună momentit la asemenea, scâtere din țcră a totii argintului şi aurulit. Dar despre acesta vomit
av6 ocasiune ceva, mai la vale a grăi mai multă.
„ Procederea, financiară a. lui Rumianţovii ne aduce aminte o caricatură din ună jurnalii umoristicii italianii de pe timpulă când LombardoVeneţia aparţinea Austriei. Aquilla biceptă a Austriei cu ambele capete
mânca, galbeni și lire de arginti italiane, și slobodia pe josă bancnote
austriace. Indignatulă gazetarii scria -sub gravură: con che paga? con
quel che papa o con qucl che c...2
Visterniculi Canta putea, răspunde și despre Rusia: cu moneta fiduciară, pretinsă naţională, care a îngenuchiată deplinii ţările române,

Înainte de a urmări mai departe faptele politice cu referințe la țările
române, mișcările diverse ale Rusiei, surprindgătârea invasiune austriacă
din Bucovina ..., socotimi utili a arăta cum apreciază Ilamer pacea
de la Kuciulk-Kainargi şi consecințele ei pentru Turcia, Și întregulii

Orient (2). Eli dice:

«A fostă. negreșitii efectul întâmplărei, că acestă pace (de la huciul-Kainargi) fu semnată în timpă de şepte 6re și coprinsă de 4 ori
7 articole, numării atâtă de semnificativi pentru spiritulă superstiţiost
„al Otomaniloră; dar nu din întâmplare fu semnată în diua aniversală a tratatului de la Prutii, chiar în locul unde Weissmann și atâțea
din bravii lui căduseră, căci aşa fusese voința generalisimului rusii și
a plenipotențiarilori, cari voia să-și răsbune astfelă 'de perderea ce
armata rusâscă suferise în acelă loci. Uni învățămînt mai mare,
resbunare mai nobilă fu, că acestii resbelă, începutii sub auspiciile cale
(1) Veqi

Uricari

Tom.

VI, pag. 430.

(2) Vedi ediţ. îrancesă din Paris. Tom. AVI, pag. 398.

|
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mai triste printrună tratamentă brutală ce'avu de suferit uniti ministru ali unci puteri amice, atunci cândii plecă stindarduli sacru și
pe care resbelu îli făcuse și mai cruntii fetva fanatică, care hotăria că
bunurile și viața Moldovenilorii, Valahilori şi Poloniloră să fie în prada
soldățimei furidse, se termină cu o pace care declara națiunea creștină
cea mai neamică a Porţei, protectâre a Moldovenilorii, Muntenilorit și
în genere a tuturorii poporelorii de -religiunea lui Christi, câtă și a
Disericiloră lori.
«Pacea de la Nainargi, prin influinţa ce a esereitatii asupra sorţilorii
Turcici, ține mijlocul între pacea de Carloviţiă şi acea do la Adria:
nopole; în faptă tratatele încheiate în intervalulii, care desparte pacea
de Carloviţiă de acca de la Jainargi ati o influință totii atâtii de puțini
decisivă, ca şi tratatele de la Șiștovă și Bucuresci, cuprinse între pacea
de la Kainargi şi acea de la Adrianopole. Pacea de la hainargi se
deosibesce încă de acea de la Carloviţii în acea, că Rusia... de astă
dată trată singură cu Porta, respingând hotăritorii ori-ce intervențiune
directă din partea puterilorii Europene...
«Dacă pacea dela Carloviţii a pusi capâtii invasiunilori 'Turciloră
ca .poporii esențialmente cuceritorii şi i-a închisă în hotarele lorti naturale, pacea de la Kainargi, proclamândi independența 'Tătariloră și
asigurândă Rusici cetăţile dela fruntaric: Ociucov și ilburnu, lerci și
lenicalaa, aii pusi imperiulii Otomanii «ă la merci» de husia ; acestă
pace este causa nenorocirilori nenumărate care de atunci ai copleșitii
Turcia și ca nolâză începutulii viitorei. disoluțiuni a acestui imperiu,
celii puţină în Europa (1).»
IV.

Ipsilante. — Reformele lui.
Laurianii

în istoria. sa pentru ședlele secundare închide istoria dom-

nică ui Alexandru Ipsilante. și a lui Gr. Ghica, (de la Moldova) în trei
rânduri, Eli ice: cAmendoi acești domni guvernară țrile cu multă
(1) Histoire de TEmpire Ottoman de
- lert. T. 1€, S Paris 1839,
J toria

bomân lovi de V,

A,

Urechid.

Hammer,

tradusă

din 1. germană

de 1.1. Hel”
3
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înţelepciune, înființară şedle, ridicară fabrice și biserico și făcură reforme bune pentru administrarea dreptăţei (1).»
Puţini,

prea puţini

pentru

Afirmaţiunea neuitatului

doi Domni

însemnați!

profesorii este justă, de alti felii, dar cu

desăvîrșire nedocumentată.
Ne propunemi deci a o documenta, după datoria istoricului.
În ce situațiune află Alex. Ipsilante țâra Muntenâscă ?

Muscalii lăsaii la 1775

țâra redusă în tote privințele.

Mulţi. locui-

tori emigraseră și tote veniturile ţărei erati sleite, în urma răsboiului
și a ocupațiunoi grele rusesci. Sătenii plătind birii la visterie cra
împuținați,

nu

numai

prin emigrare,

ca să

scape

rusesci, dar și prin abusurilo așezămintelorit
poslușnicii.
Instituţiunea, scutelnicilorii avu o
resulii împoporărei țăriloră române
r&splătire pentru servicii adese-ori,
din locuitori aduși de preste hotarit,
locuitori

erati

«scutiți»

de

de

podvedile oştirei

esistente:

scuteluici? și

origine bună. Domnitorii, în intepustiite, dădea prin hrisove și ca
dreptulă de a face «slobodi», sate
de oră-ce nâmi să fie fostii. Acești

dările cătră visterie,

pe unit

timpii Gre-care,

spre a li se înlesni așezarea. Cei scutiți lucrati, oră plătea ceva,
ceva, la, proprietarulii moşiei pe care se așezail.

Cu timpulii
sul

«scutelnicii»

interveni și ispravnicii,

dati

nu se mai aduseră de peste hotari. Abucari aveati

constatarea

locuitorilorii ce se

pretindeati aduși de preste hotari, — cumpăraţi cu daruri de cei intere- .
sați, — închideau ochii și lăsait să fie constituiți scutelnici din chiar locuitorii pămînteni, în paguba, visterici ț&rci. Locuitorii pământeni scriși între:
scutelnică nu reclamatii nică ei, căci aflati în aseutelnicie» o situaţiune
prelerabilă la cea de dajnici cătră visterie.
Poslușnicii, în timpulă mai vechii erai și ci Gmeni aduși de preste hotară, cu învoire domnâscă, dată prin anuine hrisovit, pentru slujba vre-unci
mânăstiri. Mai apoi Domnitorii întinseră favorea, și la boerime. Totuși
nu puteau aduce boierii, ca posluşnici, de preste hotare, decât 4, celi
multă 6 individi, spre a-li servi ca chelariiă, pădurariit, erghelegit și
(1) Ceva mai multe informaţiuni despre domnia lui Alex. Ipsilante a dată Floriani
Aronă în «Manuală de istoria Princ. Româniel» (Bucuresci 1839) pag. 160—164.
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doi trei ca argați. Abusuli interveni Și aci și în loci do 4—6
poslușnici și aceia luaţi de preste hotare, fie-care boierii, boierăn
ași, mânăstire, schitii, ba, chiar şi simpli neguțători de pe ultima trâptă,
dobândivă poslușnici forte numeroși, din chiar locuitorii păminteni. Poslușn
icia
deveni unii veniti alt posesorului de poslușnici, cari în locii
de a îi
slugă plătiaii ceva bani stăpânilorii lori și crait scutiți de tâte dările
și
angariile visterici, Găsiati interosulii lori, să se facă poslușnică,
chiar
și locuitorii fruntași, ba mai alesti aceia, căci scăpa de biruri,
iar
stăpânii lori încă îi primiati mai bucuroși, că avândii stare,
erati mai
siguri că-și vorii plăti regulată darea convenită cătră ci (1).

Uni altii abusă, care împuţina birnicii visterici îlii făceată Mitropo-

litulii și Episcopii.
Aceștia primiati pe fie-care anii de la preoții și diaconii de miri
o
dare numită «ploconulă Vlădicăi». Cu cât crai mai mulți diaconi
şi
preoți, cu atâtii sporia suma de încassali: cu tillulă de ploconă.
De

aci,

hirotoniri

peste

trebuinţele reale

ale

cultului,

mai

cu

sâmă

în vremi încureate și în mazilii de domnie, cu consimțimîntulti
unorii
mari vistieri și cu complicitatea ispravnicilorii de judeţe. La,
finea secolului ali XVIII ajunsese acesti abusti acolo, că, mai alesi
în judeţele
mărginașe, ca la Teleorman, Oltă ... > Se găsiaii sate de popi
fără, ca
unulii să scie carte. Negreșilit că ț&ranuli prefevea să plătâscă
Vlădicăi
ploconulii anual, decât să fie dajniculii visterici. Apoi unde
pui avantagiulă, că preotul își scutia de dăjdii și pro fii, ba, chiar și pre
gineri?
"O altă categorie de «sculiți» crai mazilii și aneamurile».
Descendenţi din boieri și foşti slujbași ai țărei, ei craii scutiți de
unele dări, ca vinăriciuli, dijmăritulii ... Dar ctă, că și simpli
țărani, cu
dare de mână, găsesci ispravnici lacomi de bani, cari pentru
mită îi
beci în catastișele visterici, ca mazili ori neamuri. Unii capălă
chiar
hris6ve de recunâscere a unci mazilit, oră ca neamuri.
Ce nu pote face

banulă în o țâră coruptă? Mai se împuţinau
o

|

bienicii țerci și cu abusulă înmulțirei
4

(1) Vedi memoriulă grecescă presentatii Acad. Române

situaţiunea

țărei românescă

după

Alex. Ipsilante. Anexa

«postelnicei-

de d. N. Kretzulescu, despre

corespundătore,

56

|

lovit». Piindă: și aceștia, scutiți

V. A. URECIIIĂ
de vinăriciii,

feuntași nu puteai deveni scutelnici,
se facă măcarii postelnicel.
Și cu

tote

aceste! instituțiunea

dijmăritii,

poslușnici

apoi câți săteni

oră preoți, căutat

să -

vechiă a postelnicoilor i cerea ca ci să

se tragă din bocrime.
Redusă: astfelă ţâra birnică, Domnia se vedea silită, spre a subveni
la nevoile ci și ale administrătoi țârei, să recurgă la biruri indirecte
de
toti felulă. Lista acestori biruri ami v&duto deja anteriormente.
“Dările, ca: dijmăritulii, vinăriciuli, pîrpăra, oeritulii, vama de Orașe,
căminăritulă, gărdăritulii, cte., se dădea în întreprindere anuală, cu
contracte s6ă ponki, adică condiţiunile în cari aveau să fie percepute.
Intrepringătorii erati, de ordinari, greci hametisiți, veniți cu Domnului
străini. Ei cumpărau aceste venituri la «cochii zeachi», adecă la licitaţiune.
«Ponturile> crai nuniai de tormă, căci întreprindătorii, taxildarii,

prelevaii darea nu după ponturi, ci în modă abusivii, destulă să se fiă

înțelesă cu administratorii judeţului, cărora le făceati parte bună din
banii abusivă percepuți. Marele vistierii, dice memoriulit grecescii presentată Academiei de d-li N. Krotzulescu (1), scic de tâte acestea abusuri,

dar avendi și elă partea lui la ele, tace și nu le bagă.în sâmă. Dâcă
se. întâmplă ca să ajungă până la urechia Domnului și acesta, fiindi
ceva mai cinstiti, vrea să cerceteze lucru mai de aprope, visterniculă este
celui dintâi carele face lucrulă mușama, Decă Domnitorulă totă trămite
vro-unir teftergi în judeţe, ca să cerceteze mai de aprâpc, acesta
se
duce, dar îndată ce sosesce acolo, Gmenii visternicului se înţelegi lesne
cu eli. Trămisuli Domnescii se întrec la Bucuresci aducândii Domnilorului informațiunea, că pira e niincinosă, n'a găsită nici unii abusă, nici
o
nedreptate săvârşită. Cândă lucrul e prea mare și nu pote fi tăgăduitii
cu desăvârșire, teftorgiulă îl micșoreză, îl atenuiază din ce în ce
mai multi, întratâta, încâtă visternicul să, pâtă să dovedâscă, că e o
bagatelă. Dâcă cum-va vee-ună naivi de locuitori vine însuși la Bucu-

vesci cu jalbă, celi mai adese jalbele lori nu ajungii până la Domni, căci

Visterniculu

este înțelesir cu logofătulii Divanului, care

(1) Vedi anexa deja citată.

citesce jalbele
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la Domni. Dar și decă se citesce vre-o jalbă, de logofătii, Domnitorului, accajalbă o trămite totă la vistieriă. Acesta poruncesce, să se dea
la mâna jăluitorului cartea Visterici către ispravnici, poruncindă să-i
lacă dreptate, în termeni forte mângăioși pentru jăluitori. Ajunge jăluitorulă la ispravnică și drepti satisfacțiune, ispravniculă îi aplică unt
numeri de loviluri la falangă și-lă închide. «Gândescă-se dar [ic-cine
ce sul&rii sărmanii săraci în țra lomânescă! (IL).
„ȘI nu numai cu visterniculă și cu dările pățesce țâra asemenea nedreptăți, ci și cu toți şi cu tote ramurile cele-lalte de administraţiune,
Zapciii mai alesii din judeţe sunt cu adevărată biciul lui D-qei. După
cum sunt înțeleși cu visterniculă în privința abusurilorii cu perceperca dărilori, totii asemenea sunt înțeleși și cu marele vornicii și. cu
marele logofăt și cu marele spătară ori hatmanii.
Ispravnicii, cari au plătitii bani pentru isprăvnicatulii lori, ținti să și-i
scotă cu mare camătă. Pentru acâsta ci recurgii la totii felulă de abu:
suri. Și mai întcit scutescii, pe comptulii lori, de dări către visterie,
dâcă

nu

sate

întregi,

apoi

câte

unii

numără

de

locuitori

în

fie-care

salii. Cu taxildarii ami văduti, că se înțelegii şi împartit jafurile; cu
boerii de prin judeţe se înţelegi de asemenea și at dela ci venituri,
dela așa dișii sculelnici și poslușnici.
Se mai înţelegi cu ci și în privinţa dilelorit de clacă a sătenilorii
nesculiţi. In locii de 12 qile pe anii clacă, când moşierulii este înţelesi
cu ispravniculă, țăranii muncesci fără de nici o socotelă și în loci
ca pentru munca lori silită să-și primâscă ci plată, -ispravnicii se fo-

losescii din mita ce le dait boerii moșieri,

Dijma ț&ranilorit clăcași .o

plătesc ori o daii în natură îndoită și întreitii și n'a cui să reclame
contra nedreptăţii, mărginindu-se a emigra din satii în sată până ce
irecă peste hotare.
Și, ca și când prevaricatorii și abusivii ispravnici de judeţe nu crai
de ajunsă pentru ruina ț&roi, mai aveati acești ispravnică dreptul de
a numi ci directă pe zapcii de ocole sâii plase. Zapciii plăteau avaeturi
ispravnicului și deci ţineaii să se despăgubâscă dupre spinarea admiLI

(1) Memoriulă grecesc presentată de D. N. Kretzulescu la Academic.
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nistrațilori lorit. Domnitorii se mulțămeaii ca zapciii să istovescă la vreme
dările din plasă. In contra abusurilori zapciilori cui să se jăluiască
nenorocitulu locuitori ? La ispravniculii înţelesii cu zapciulii ?
Justiția, chiar când nu era în jocii interesul zapciului, oră a ispravnicului, nu exista, în județe. Ispravniculă cra și administratorii și judecători pănă la domnia lui Alex. Ipsilante. Interesele administraţiunci
faţă cu clasele administrate, trăweaii în cumpăna, judecăţilorii mai multi
decât dreptatea.
Sa
Iloţia era, o adevărată insliluțiune de stati. Hoţii crai înțeleși mai
totă-d'auna cu ispravnicii și zapciii. Cu dinșii împărțeau prădile lori.
Puţini din hoți prinși în judeţe ajungeau la judecata Divanului, căci
ispravnicii le dădeau drumuli pe bani.
Pentru buna, orenduială în plăși și paza de hoți sc înfiinţară pe lângă
zapcii așa dișii polcovnici și căpitani. De fio-care judeţii cra unii polcovnicii. Acești polcovnici plăteaii şi ci avaieluri pentru polcovnicic şi
deci, la rendulă lori, căutaii să se despăgubescă «de la judeţeni.
Polcovnicii ai sub dinșii slujitori scutiți de dări. Altă sorginte de
abusii: că scutescii de dări locuitorii, cari nu faci funcțiunea de slujitori, ci stai po la casele lorii devenindi contribuabili direcți ai polcovnicilorit.
|
Abusulă cu slujitorii. îli faci și ispravnicii. Nu este ispravnică de
județii, care să nu scutâscă, sub nume de slujitori câte 30—40 de daj-

nici, în profitulă pungei lori.

Singura clasă din țâră care se arâtă mai scutită de abusurile do cari
pătimesce întrâga ţră, este acea, a iznafurilori sâi bresleloria
Graţie
organisaţiunei sale, care îi asigură unii felă de self-governement, bresla

se sustrage de la administrațiunea, și justiţia generală a țărci. Maimăria,

starostele și cu sfatulă celorii 12 bătrâni, judecă
lași și apără interesele breslei în faţa guvernului.
De siguri breslele încă suferi de numerosele
puși neguțătorii și meseriașii. Lista acestori dări
„cele mai multe avândii a fi percepute de către unii

pricinile dintre bresdări la cari sunt sueste și ea mare, dar
slujbașit alit breslei,

iar nu de către taxildari ori agenți ai fiscului, tot sunt mai scutiți
de abusuri membrii din breslă. Despre aceste dări ale breslelorit
câţ

|
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și despre dările generale ale țărci avemii încă a ne ocupa mai departe.
Aci numai se cade a adăogi inlormaţiunea, că străinii nu erati supuși
la tote dările ce plăteati locuitorii păminteni. Pogonăritulit dist ali străiniloră, văcăritulit străinilor, sunt biruri mai scădute decât ale locuitorilori păminteni. Bresla plătea darea, prin cișlă adică pr oporțională cu
averea şi câșticulti [ic-căruia.
Să vedemi acum ce face nouli domnit Alexandru Ipsilante pentru
a îmbunătăţi trista stare de lucvuri ce o allă la venirea sa, pe tronulii
ț&rcă Muntenesci.
Ela își portă atenţiunea mai "nainte de tâte asupra sleitei visterii a

țări. Oră câte reduceri a dobândită ţera din birurile către "Turcă prin

pacea de Kuciuk-Cainargi şi hati-şerifuli dobândită de stolniculă Dumitrache și de Jianu, nu mai puţinii țâra are a plăti, după alti doilea
ană de scutire, Porţoi otomane, 619 pungi de bani sât 309.500 lei,

daruli Dairamului 90.000 Iei și darul

Richiabio 40.000 Iei, în totalii

pe ani 439 mii şi 500 lei. De unde se vori lua aceşti bani?
Alexandru Ipsilante voise să remedieze la lipsa banilori din visterie
făcendă să înceteze, măcar în o bună parte, abusulii scutelniciloră și alu
poslușnicilorii. Neputendă fără de a revolta contra lui boorimoa, să le
taie cu totulii venituli abusivii ali scutelnicilorii și ali poslușniciloră,
Ipsilante se mulțămi, prin hrisovulii săi, co dămii în anexă (1), să fixeze num&rulu limitati de scutelnici, la care va av drepti fie-care
vangii de boerie. Cu acâstă măsură visteria căpăta uni numă&rii: con„siderabilă de birnici, iar boerii dobândindă acum prin lege cea-ce aveati
până acum prin favâre și abusii, nu mai făcură vorbă multă și se mulțămiră cu disposițiunea Domnitorului.
Boerii trebuiră să primâscă cu atât mai bucuroși disposiţiunea Domnitorului, relativă la scutelnici, că li-se dedea scutelnici, nu mai multă,
cu obligațiunea anteridră de'a și-i aduce singuri din străinătate, 6mcni

nesupuși la dările către visterie, netrecuţi în catastișele ci, ci dintre
lujii țărei, recunoscândii ispravnicilorii dreptulă de a se scăd6 din lu1) Vedi anexa corespulidătâre.
puli
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dii visteriei scutelniii boerilori

cu singura clausă,

că acești ludi scu-

tolnici să nu fie luaţi, nici dintre fruntași, nici dintre cei codași, ci din-

tre mijlocași. Acești scutelnici mai târdiii nu munciaii bocrilori loră,
ci
le plătiaii o dare anuală de la, 70—80 la 100 lci pe anii. Afară de
acâsta,
boerilori li se reservă dreptul a av tot-d'a-una întregă num&rulă
de
scutelnici. Pe dată ce more unul, bocrultă cere pecctluită pentru uni
„noi scutelnicii în loculii: mortului.
Nu târgit boerimea va introduce uni noii ahusă, declarândii morți pro
scutolnici cari trăcsci și dobândindii” pecotluiri noue pentru uni alu

doilea rândii de scutelnici. Ba încă, sub cuvintiă că po moșia lori ai

unit numără legiuitii de scutelnici și că zapciii n'ati dreptul să intre
într'unii sată scutiti, nu târditi boerulii scuti, mituindi pe ispravnici, unii
numârii cu multi mai mare decât cela ce avea drepti după rangii.

"O altă lucrare a Domnitorului are în' vedere sârtea nenorocitului ț&rani. Domnitorulii voesce a mărgini abusurile sub nume de clacă și de
dijmă. Eli face acâsta, prin pitaculti domnescii următorii:
«După. obiceiul ce este pentru toți câţi sunt ședători pe moșiile străine,
să aibă și sătenii co vorii [i locuitori pe moșia .....octsud...
a clăcui
„stăpânului de moșie câte 12 dile de omii, însă numai cci ce voră
li casnici”
și vrednici de muncă, iar holtcii să nu se supere și claca să o
facă rânduri
renduri, de la începutulii primăverei până la sfirşitali tâmnci, în
9 luni, iar

nu totii deodată; iar. când
lucreze și va cere ca să ia
nică pentru acele dile câte
să o dea pe deplinii din tâte

nu va ave stăpânulii moșiei lucru să-l puc să.
bani de la dinșii, atunci să aibă a da fie-care casunii Zlotă pe ani, iar nu mai multi ; și dijma încă
semănăturile câte vori ave pe moșie, după obiceiii,

iar din legumele ce le voră ave prin grădini, de treba caseloră lori,
supărare să nu li să facă; vinu și rachiii să nu fie nimenea. volnici a vinde, fără
numai totdauna vinulă și rachiuli sei să-lti vîndă, iar când nu va av
de

vindare, atuncea care din săteni va vrea să vîndă, întâiit se mereă să se aşeze

cu isprăvnicelulii, ce va fi avendii orinduitii acolo la acea moșie și luându-și

voie așia să vindă, căci acesta la voia stăpânului moșici este. Asijderea să
aibă a lua şi de capră câte bani 2 pe anii și de matca de stupi câte bani 3,

iar pentru vitele ce voră ave pentru treba caselori, de suhatii să nu se supere. Asemenea și care moșie va ajunge în baltă, să ia deciuiala din 10 pescă
unii pesce, s6it din 10 bani ună Danii, după obiceiit. Dar de nu voră urma vre-
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unii din cei ce ședii pe aceste moșii, la tâte, după cum poruncimii mai susti,
d-vâstre ispravnici ai județului pe unul ca acela să-l faceţi să se supuc, că
așa este porunca

Domnici

mele (1).»

Ipsilante înţelese, că nu cra de ajunsii să dea carte domnescă pentru ca ahusurile să înceteze, ci că trebuia să reorganiseze administra
țiunea și justiția ţărci. Alară de autoritatea satului, judeţulă, primulii
organi de administraţiune, este vătavulii de plaiii sai de plasă.
Vătavulă de plaiă e însărcinată cu paza plaiului de hoți, tâlhari,
luri de dobitoce. Eli judecă gâlcovele mici dintre locuitorii plaiului,
veservândă pricinile mai mari pentru ispravnici și judecătorulii de judeţii.
Vătavuli de plai are la disposițiunea lui pentru paza plaiului
câte-va sate de plăicși. Din acestea sate elu rinduesce potecași de di
și nopte pe tote căile și potecile plaiului. Satele de plăiași, potecasi,
facti slujbă câte o qi pe anii și pentru acesta sunt scutite de podvodi,
clacă şi angarii.
Vătavulu de plaiii are ca 16fă dreptul de a lua de la turmele ce vinii
in țâră câte unii mieli mici și' câte unii cași de fio-care stână (2).
Alexandru Ipsilante nu introduce în vătăşia de plaiit unii agentii noii
administrativă, ci numai dispune, ca acesta să nu mai fie numilii de
cătră ispravnicii, după buni placult lui, ci prin pitacii domnescii, ca
astlelă să fie mai independentă de ispravnici și să [ic scutilii de avaieturi cătră acesta. Era pote în acestă măsură o slăbire de legături
intre ispravnici și vătavi, dar Domnitorul spera, din acâstă slăbire să

câștige administrații.
(1) Cond. No. 2 a lui Alex. Ipsilante. File 29 și erzo.
(2) Carte de vătăşie de plaiă. Vătavulă de plaiă este insărcinată să păzescă plaiulă cu
plăiașii potecași, (iua și noptea și să aibă purtarea de grijă pentru hoţi şi tâlhari și furi
de dobitoce, și să păzescă și satele plăieşesci, să nu fugă scii să irâcă peste plaiii. Satele
acestea sunt sculite de podvodi și angarale și să nu clăcuiască fie-care plăiașiă decât o di
pe anti. Să ia de la turmele de oi ce vint în ţeră, câte ună mel micii din acea primăvară şi câte unii cași de stână. Vătavulu să judece sălcevele mici sei de curvil dintre
plăicși, iar pricinile mai mari sunt reservate ispravnicului de judeţii. Acesta pote judeca
şi pe vătavulă de plaiti şi ali globi. La 1775 sati trămisti vătavi la plaiurile din județulti
Slam Râmnicu, la plaiulii Slănic și Pirscovă din Duztă, la plaiulit de pe Buzăt şi Teleajinii din Saacii, la plaiulă Câmpina din Prahova, la plaiurile Jalici și Dâmboviţa și la
plaiurile Nucușora și Dâmboviţa din Muscelă. (Vedi fila 14 verso de la Coud. No. 2.).
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Zapciii de plăși din judeţe, organe atâti de puternice ale abusuriloră
ispravniciloră, cărora zapciii plătescii avaieluri, încă atragi atenţiunca
lui Ipsilante. Eli voesce să îmbunătăţâscă aceste organe administrative .
și dispune, ca alegerea și numirea lori să nu mai liă pe sema ispravnicilori, ci pe a Domnici. Cregendă că boernaşuli şi (iuli de bocrii
ari [i mai puţinii lacomi decât ciocoiulă rânduilă zapcii de ispravnici, Domnitorulă dispune, ca zapeiii să se alegă dintre fii de boecri și
boernași locuitori în judeţele respective și să se rânduiască în slujbă
cu pitaci domnescii. Memoriul grecii presenlatii Acadomici de d-lii
N. Kretzulescu, recunâsce că măsura, lui Ipsilante a fostă bună și că
«pe câtii timpi sa ținută și sa păstrată acestă orenduială, locuitorii
nu suferea nici de supărări, nici de necinstiri.»
Alăturea cu ispravniculii erau două feluri de polcovnici: unulii ostășescii, atârnendi de Spătariit şi în' Bucuresci şi de Aga, și altulă care
in fruntea unui numări de slujitori, avea să constitue potera judeţului
pentru urmărirea, hoțilorit. Ipsilante puse pre polcovnicii aceştia în atârnare directă de domnie, pentru ca scutindu-i de havaicturile ce plăteati
cei-l-alți polcovnici către Spătaruli şi către Aga, şi dându-le plată din
visterie, să nu comită abusuri în judeţii. Pe de altă parte aceştia crai
și Omenii de încredere ai Domnului față cu mişcările boerimei din
judeţii. Nu târdii însă, sub pretextă că se numescii polcovnici, Spătarulă își arogă dreptulii de a-i alege şi a-i numi dinsulu, iar alegerea:
atunci începu să producă avaieti pentru spătari; polcovnică ast-felii
numiți de Spătaru voră deveni iarăși lipilori sugătore sângelui neno-

rocițilori locuitori din județă (1).
(1) Iată o carte de polcovnicie militară:
Condica domn. dela Alex. Ipsilante No. 2 fila 26.
Carte de polcounicie ot Târgyoviyteu.

_ Datamii
cută d-nia
sirguială şi
poruncimă

cartea Domnie mele . . . pre carele după alegerea d-sale Vel arsa, lami fă- mea polcovnică și purtători de grijă peste cazaciiot 'Târgoviştea, ca să fie cu
stăruinţă la poruncile ce i-se vorii da de către D-nia mea prin D-lă Vel aga;
D-nia mea și vout tuturori cazacilorii dela acestă polcovnicie, pe susii numi-

tulii să-lii aveţi de polcovniciă, fiindă supuși la celea ce va porunci, că orl-care din voi se
va arta cu impotrivire, are voie dela Domnia mea numitulti polcovnicit să-i facă certare

după vina sa, 1775,
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Ca polcovnici de judeţe de categoria administrativă, Ipsilante preferă
iarăși pe fii de boeri şi boerenași, pentru a-i chivernisi, căci li-se plătea
din visterie câte 20 Iei :pe lună I6fă.
Pentru paza judeţului de hoți ceraii și căpitanii renduiţi în județe pe
la margine. Polcovnică sunt pe restuli judeţelorii lipsite de căpitani.
La 1129 se renduescii noi polcovnici
(1).
O categorie de împiegați inferiori în judeţit este vornicelulă. Aloxandru Ipsilante o menţine prin organisaţiunea sa administrativă,
|
Vornicelulă este rânduită prin carte domnâscă. Vornicelulii depinde
de. vel Vorniculă din Bucuresci. El, ca și vătafulu de plaii, judecă pricinile mici ; globele de la pricini sunt în folosulit marelui vornici, mai
(1) Cărțilede polcovnicie ce sait oreuduiti, pe le județe dispunii,

că :

Vedendii că Căpitanii renduiti in judeţe și pe la margini caulă să stee la locului stu
de pază, orenduescii pentru locurile rămase fără de pază pre polcornici, de paza de hoţi,
aptrarea neguţătorilorii și afaceri ale centrului.

7

Polcovnicil vorii aduna câte 30 de slujitori omeul instrăinaţi (nu săteni) şi-i voră duce
la

isprăvnicie, unde li se va da biletu pe chipulă lori și voră ave chizaşi de purtare bună
(La Buztă, Prahova, Dâmboviţa Muscel și Slubodia, vor forma câte 20 slujitori). Aceşti slujitori vorii îi scutiţi de (Gte dăjdiile. Polcovniculă să stoa la capitala județului cu slujitorit săr,
«ce deca ară audi că undeva în judeţi sait iviti hoţi şi tăcetori de r&i, cu scirea ispravnicului sci cu porunca lui Vodă să săriţi dimpreună cu toţi Gmenii țărei după dinșii ca
să-i prindi nesreșit.»
|
Polcovnicii staă sub vel Spatar.
|
Vodă le ordonă să nu cășuneze suptrare satelură, ori cheltueli.
a.
Are Polcovniculii de la visterie câte 20 taleri pe lună,și să nu dea la nime ploconă
spătăreseii.
1719, Martie

Polcovnic! sunt la 1779:

D. Stoenescu,

16.

la Jud. Dâniboviţa.

C. Lupoian
»
Prahova
George Sandagiu
»
Vlașca
lordache Rudeanu
»
Ilfov
Gheorghe Sainoi
»
Mehedinţi
Ioniţă Seulescu Post. (iorj.
ă
La Romanați (sa soristi Caimacaniului să renduâscă omii harnici şi să trimită numele

in scris).

Vladi Titeanu la Muscelă.
Alex. sin Stoln.-Scarlat la Buzău.
Tănase

Postelniculă

la Saac.

Tudoran proin. Polcovnică la Argeş.
Matcă los, za taină, Olt.

A
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vârtosii pripasurile de vite fără stăpână, le luai vornicici sub purtarea
loră de grijă și lo .restituiaii proprietarilorii pe plată de colacă, însă
de calu 1 taleiă bani 20, de bivoli bani 100, de vacă bani 100, de
vimători bani 20, de die și capră bani 10. Asemenea vorniceii făceat
ispășiturile stricăciunilorii de vite prin bucate și primiai şi o albă
de fie-care vită, care a făcutii stricăciuno: de calit bani 40, de bivoli
bani 40, de vită bani 20, de die și capră bani 10, de rimătoră bani
3. Domnitorul autorisâză pe marele vornicii a rindui vornicei în totă
țera, afară de judeţele unde ispravnicii ară vrea să iea asupra lori

acestă slujbă (1).
|
Instituţiunea vornicelului și mai alesii vinderea, de vel vornicii a ava-

icturilorii viteloră globite, către ispravnici, a fostii sorginte de multe şi
strigătore la, cerii nedreptăţi făcute bieţilorii locuitori, cărora li-se răpcaii
vitele unc-ori din ocdle, ca apoi să fie globiți stăpânii lori, ca pentru
vite de pripast.
o

A opri abusurile acestori vornicei încă a fostii o grijă manifestată

a Domnitorului Alexandru Ipsilante.
Deci ai căutați a fixa sumele ce marii vornici vorii avă dreptuli
să ia de la plaiuri, ca să înceteze abusulă. Ne putendiă a stirpi cu
des&vârșire răulă din care se folosiati marii vornici ai țroi, celui puţinii
Alex. Ipsilante îlă impuţină fisândă sumele următâre ale havactului :
taleri

60 Vătafi de plaiul Râmniculi-Slănicii Râmnic.
100 Plaiulă Slănic
| jud. Buzeii
70
»
Pirscovului
200»
despre Buzău
'Teleajinului ]

200»

120»

jud. Saac

Prahovei, jud. Prahova

90

»

Ialomiţei

|

80

»

Dâmboviţei

|

SO
»
60»

Nucşorei
Dâmboviţei

|

s0

70»:

(1) Cond

»

No.

Arelului

Loviștoi
2, Arch.

|

jud. Dâmboviţei
jud. Mușceli
,

Lu

j jud. Argeş

Staţ., fila 52 verso.
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:

130 Plaiulă

Cozici .

120
90

Ilurezului
Vâlcanii

»
»

90
»
60»

jud. Vâlcea

| jud. Gorjă

Novacii
Muntelui, jud. Mehedinţi (1).

ste locă aci să învegistrămă
şii măsura luată de Domnitori relativă
>
la vătășia de țigani domnesci, de și intereseză numai'o mică parte a

populațiunci ț&rci.

-

|

.

Vătavuli adună birulă de la țigani și-lă trămite la velti armași. Se recunosce ţiganilorii dreptuli dea ămbla prin totă ţera după hrană: «pe unde
vorii ămbla și vorii șede, suhatii seci chirie să nu li se ia ver pe ce moşie
ar fi, domnescă, mânăstirescă, bocrâscă ori megieșescă, numal forte să se ferâscă de stricăciune, a nu face la livedi de fenit și de pome sâii la arături ori
vii... Unde-și voră ara ci bucate, stăpânulă moșiei le va lua dijmă după
obicciii, iar mai multă supărare să nu li sc facă, nică caii loră de olacit să nu
se icie, nici să se supere de globnici..... Domnitorulii poruncesce ispravnicilorii de prin judeţe, căpitanilori de margine, vameșiloră din târguri, vătaşilorit de plaiti, părcălabilorii de prin sate și altorit slugi domnâsci, mănăstiresci,
și boeresci, să nu supere ţiganii și să nu-i judece altă slujbașii străini, fără

numai vătavulă lorii, la sfedele dintre ci. Iar când voră fi pricini mai mari cu
alţi păminteni între ci, să trimită pe împricinaţi la Domnie spre judecată ; «aşijderea ori unde vori dovedi nisca-va țigani haimanale, fugiţi din țera tureâscă
scă din Moldova, ori din ţera ungurescă, supuși ver pe la cinc, pentru unii ca

aceia vătafuli să aibă purtare de grijă să scrie numele lori la vel armașulti
în catastifulii visterici, între cci-lalți ţigani domnesci. Iară de va fi unii veniţi
din vătășia altuia, să-i apuce să le ia banii birului şi să-i ducă la urma

lorii,

„ dându-i pe sâma vătavului lorii împreună cu banii ce i-o fi luată de la dinsulii.
De se va întempla de se va însura nescai-va ţigani domnesc luândii ţigance
mănăstiresci scii boerescă, numai vătavulă

să nu aibă voice a despărţi

cunu-

niile, fără numai prin șcirea Domniei mele își vori lua accă stăpâni schimburi.»
Toti

la 1775

sat

renduiti

uni

speciali

vătafi de țigani cu roșe-

dință în Focșani, care să țină semă de toți țiganii intraţi din Moldova,
să-i strângă
a
- (1) Cond

pe toţi pe lângă dinsulă, să-i tragă mai în câce, atât pre
aa a
pr

donmn

No. 2, fila 83.
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aceștia cât și pre cei ce vori

mai

eși. 'Țiganii odată

intrați

românâscă nu mai ati voie a, se întorce în Moldova
(1).

în

(6ra

Dupăce a. organisati ast-felii pe micii agenți din plase
şi plaiuri,
Ipsilante și-a purtati atențiunea, asupra abusuriloră ce
comiteati ispravnicii, prin faptulii că aveai și administraţia, și justiţia judeţu
lui. Cu tote
acestea na cutezatii din primulit momenti să schim
be lucrul și lăsândii a se ocupa, de el mai de aprope ceva mai
apoi, la noulă codice,

ce încă din 1775
statată

at proiectati să dea, țârei, de o cam-dată

a con-

numai r&ulii din starea actuală, prin următârea carte
domnâscă:

«Davat gopdm.. Socotindi

Domnia mea între cele-lalte folositore trebuinţe pen-

tru locuitorii deobște a fi cea d'intâiti îndreptarea și ocârmu
irea judeţelori, am
orenduiții la fie-care judeţă câte 2 boeri, unuli a fi judecă
tori şi altulă a fi
îspraon

ică. Insă judecătorul nu numal a se numi cu catahri
sis
ci a și [i în laptă, pentru ca să caute dreptăţile locuito
rilorii
pricinile ce vorii ave; cum și la judeţulii... orându
imit D-nia
împreună cu d-lui... să căutaţi adică trebile judecătoresc
i și
ciei, cu totii dinadinsulii şi cu totă silința. Deci, de
vreme ce

cea mai dinainte,
și să isprăvescă
mea pe «d-lui...
trebile isprăvniacestă una-dată

până a vrea Domnia mea a da nizamulă celă destrârșitii
și a Vine întocmi starea

județelor și a ţărei, face trebuință de a fi îsprarnică
şi judeeătorulii dearalma,
unde și d-tr& vă orenduimă ispravnici și judecători
astă una-dată și să aibă a
căuta ispravniculă trebile judecătoriei şi judecătoruli
i trebile isprăvnicici dea-

valma. lar după ce cu ajutorul lui D-deii vomii pune
lucrurile la orenduială

cu îndreptarea țărei după polta D-nici mele, atunci
vomă deosebi a fi jude-:
cătorulii numai la ale judecătoriei și ispravniculă
numai la ale isprăvniciei.
Poruncimii D-nia mea și vouă tuturorii locuitorilorii
acestui judeţă și mazili,
și breslași și căpitani și slujitori şi locuitori și țărani,
să fiţi cu căduta supunere la numiții boeri orânduiţi de Domnia mea, ca
să potă s&vârși poruncile
D-nici mele (2).»

Nu târdiu însă, Alex. Ipsilante, adresă ispravnici
lorăo nouă circulare cu instrucțiuni demne de tâtă atențiunea, pentru
administrațiunea
și justiția, ce sunt datori a da locuitorilorii din
judeţe.
(1) Fila 25 și verso a condicei domnesc.
(2) Cond. dom. No. 2, fil 30,
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circulare: (1)

«D-vostră ispravnicilorii din județulii . . , . sănătate, din jălbile norodului
vedemii,
chip să
de vină
Domnia

că după atâtea porunci și învețături ce aveţi dela Domnia mea, în ce
urmaţi în pricinele de judecăţi ale locuitorilorii, cum şi la pricinele
de hoţii, totit nu sunteți următori, de care forte ne-ami turburatii
mca și iată strașnicti v& poruncimti pentru tote deosebită :

1. Judecăţile norodului să le căutaţi cu totă dreptatea și după ce veţi hotări,
să daţi carte de judecată la faţa pricinci ce veţi căuta, care să o citiți la amân-

doue părţile, ca să audă

hotărîrea și de s'aii odihnită amândoi să scrieți în

carte, că s'ait odihniti și să faceţi şi împlinirea ce se cuvine, iar de are vre-o

parte de a face apelaţie, să le puneţi (i de sorocti în serisii, faţă fiindii amândoi,
ca să scie și unul şi altulii diua cea orânduită, care sorocă să-l daţi la mâna.
aceluia ce are a face apelaţie și cândă la sorocă nu va urma a veni, D-vostră,
fără de a mai aștepta a veni de aici Mumbaşini, să trimetoţi slujitori, ca şi făr'
de voia lui, să-lii trimeteţi la Divanit pre cel ce caută a face prelungire.
II. Pre celă ce rămâne datori și dice că nu are a plăti, să cercetaţi de starea lui şi cândii îlii veţi dovedi că nu pote plăti, să-l primiţi soroculii ce orânduesee pravila şi cu chezaşii să-l slobodiți fără de a nu-l ţine închisti; iar
cândă va fi vre-unulii răi de plată şi avânâti putere nu vrea să plătescă, pentru unulii ca acela să însciințaţi Domnici mele soroculi ce i-aţi dati și pirlejulii ce are și cu poruncă dela Domnia mea în scrisă, veți vinde dintre ale

lui și veţi face împlinire, iar

fără de poruncă dela Domnia mea în scrisă nu

sunteţi volnici a face vîndare do averea cuiva. Aşijderea şi geciuială fără de
a nu lace împlinire să nu cutezaţi a lua dela cine-va, ci când se face împlinirea atunci dă deciuiala celii ce ica, iar nu celă ce vi-se pare d-vostră. III. De globe forte să vă feriţi a nu cuteza să globiţi pe cinevașă, măcarii

„cu cât de puţină, cu pricină că aă vinuitit în vre-un

felii de chipii, pentru

că acestea cu totulii le-amii ridicati Domnia mea. Că de este cinevaşi în vină,
să se certe cu bătaie, ferindu-se a nu o face pentru unit hatârii scii pizmă.
lar pentru pricini mal mari cară ai vină de pedepsă, să însciinţaţi Domnie
mele.
o
IV. Așijderea să sciți, că muierea pentru bărbati oră pentru frate, ori părinte pentru feciorii, sâii rudă pentru rudă nu se închide, nici să vinovăţesce,
măcarii pentru datorie, sii veri pentru ce felii «le vină, de nu va fi fostă chezași scii amestecată în pricină,
V. Pentru protopopi, căpitani și zapeii de ai plășiloră: fiind-că ai fostă
veniti Domnici mele jalbi în trecutele qile din unele judeţe, cam că protopopii

!
(1) Condica 2, fila 72 verso.
=
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țină menă în fere, închişi pe la casele loră,
şi globindui i-a sloboditii; căPitanii

și zapcii iarăși asemenea avândă grosuri pe la casele
lorti, făcândă hotărâri și închidendi de sineși pentru pricini de judeca
tă; iată ve dămiu Doninia
mea

strașnică poruncă, să arttați şi lori și să fiți
și d-vâstră cu purtare de
grijă, a nu cuteza la nisce fapte nccuviinci6se
ca acestea: a globi și a ţine în
fiare pe la închisori pe la casele loră, pentr
u că de vomit audi că încă se
urmeză acâstă catachris, nu numai acoia vort
fi pedepsiţi, ci și voi ispravnici
loră veți fi în vină pentru nepurtarea de grijă
; căci D-nia mea pentru acca

vă avemii orânduiţi ispravnici pe la judeţe, a căuta
înși-vă pricinile norodului
şi la cele ce se cadea fi și protopopulii, să-i daţi
de scire și să-lti chiamaţi de

faţă, și pe celă vinovatii de pricini mai mici,
cum am disti, cu hbătaie să se osîndâscă ; iar pentru vină mai mare să însciințaţi
Domniei mele.
VI. Pentru hoţi și făcători de r&utăți, cari sunt
dovediţi în faptă de hoţie,

să ve părăsiţi de a-i globi şi ai slobodi fără de a nu-i trimit
e aci, scii a-i ţine
pe la închisorile d-v. îndelungate”
dile, ci făcându-le cesamenuliă cu bună cercetare, fără de vre-uni felii de intoresti, în 3 dile multi
în 4 dile, până le
veţi săvârşi corectarea și ccsamenuli, să-i trimiteţi aci,
ca să li se facă otărîrea
și pedepsa după pravilă ; nici să asupriţipe cinevașt fără
de buni cercetare și
fără de faptă dovedită, ca să-l globiți și apoi să-i slobod
iţi.
VII. Pentru căpitani, slujitorii de la judeţe, sciți porun
cile ce sunt date de

către Domnia mea, pe largit,

care trebue să fie trecute la condica judeţului acolv
și citind le veţi înțelege. Şiatât pentru aceca vă poruncimă,
cât și pentru poterașii

de aci am poruncitii și d-sale vel spatăr, ca să nu
fic volnici de sine-și
a face vre-o pornire, cu pricină că aă augitii de
hoţi și să plece prin sate să

apuce locuitorii și să facă supărări scu jafuri și necaz
uri locuitorilorii, ci când

veţi: înțelege, că se simte undovași

de

niscai-va hoți,

ori sai

întâmplată

să

facă vre-o pradă sâă răutate la vre-unti locii, atunci
d-v. să-i trimiteţi ca să
le ica urma, dar de va fi trebuință şi de potere de aici,
ne veți însciinţa nu-

mai decâtă și cu porunca D-nici mele se vorii trimit
e de aci de la poleovnicul poterașii ; iar făr'de scirea și porunca Domnici mele
să nu aibă a face pornire
și a ambla prin județe; cum și slujitorii asemenea
fără de pricină trebuineiosă

și fără de a nu fi trimiși şi porunciți de d-v. să nu-i
îngăduiţi, și atuncea cu
porunca Domnici melc, când se vorii trimite poterași,
tot să aveţi purtare de
grijă,

ca să vedeți cum se pârtă prin judeţe, ca nu cum-v
a, cu pricina umbletului după hoți, să facă niscat-va asupreli,
jafuri locuitorilorii, sâii vre-o
cheltu

ială și frământătură sateloră ; că pentru acea Ii-s'att
orânduitii a lua din
"cole ce vorii 'giisi asupra hoţilori, după poruncile ce!
s'aii seristi încă din
anulii
trecuti, ci când îi veţi vede purtându-se răi, să
ne și însciințaţi prin
d-lui vel spat. Asemenea și slujitorii ati să se perlep
sescă fărte, când voră face
supărări și nedreptăţi locuitorilorii.
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«Pentru tâte acestea, nu în puţine rînduri vam scris cărţile D-nici mele, luândii
învăţătură și poruncă, și urmare nu vedemiă. Ci ca să nu puteţi a v& îndrepta
la urmă vre-unuli, că nu ați sciută hotăririle cum să urmaţi, iată și acum pe
largi, cu ponturi vă arătămii, care puindu-le înainte-vă acestea, să le păziţi
în totă vremea, ca să nu cădeți în urgia Domnici melc. Și nu numai pre cei ce
vă aducă cărțile Domnici mele să-i primiţi a le căuta jalbele, ci și fără de cărțile Domnici mele viindă și jăluindu-sc, să le căutați de dreptate; pentru că
între jalbele norodului, ce se dati D-nici mele, vedemă pricină mici de puţinii
lueru, care s'ar put sovărși de acolo, fără dea nu mai treptda ţăranii pe
aci, şi D-tre necâutându-le, de nevoie vinii de pe la depărtate locuri, pentru
lucru puţinii, şi li se pricinuesco mai mare stingerea ; ci dar, când și după
aceste

porunci,

cară cu

putere

vre-una dintracestea asemenea,

pe

largi

vă scriemi,

nu

veţi

fi următori

la

și iarăși vomit vede pe vre-unulii că a făcutii,

în mare urgie și pedâpsă îl vomit pedepsi.

1777, lulic 6.

V.

Religiunea sub Ipsilaute.
Sosită la Bucuresci în 3 Fev. 1775, puţine dile după accea, la ocasiunea lăsatului de secii de postulii mare, Divanulă, prin marele Bani,
ținu Domnitorului următorului cuvintă, disă «Oraţie», după vechiulii
obiceiit. E și o bucată literară, care se cuvine a fi cunoscută:
«Lucru

plăcut

lui D-deii mat multă

decât alte bunătăţă, P. I. Dâmne, ne

învățămii din D-qeesca scriptură, cum că este mulțimita ce se face de cătră

cei mulțămitoră, pentru ale lui faceri de bine; drepti acea dar și nouă nevrednicii proslăvindiă stt. numele lut, îi mulţăimimă de tâtă facerea de bine și Mi-

lostivirea ce arată către noi, carele după nemărginita milă cu starea ce to-aii
orânduitii pe M. 'T. nouă.și țărci aceştia, ne-aii bucurati de amă ajunsi la

începerea sfântului și marelui postă, a căruia ușile deschidendu-le,

înălțămi

glasuri de rugăciuni, ca prin curăţenia postului să lumineze tote simţurile cele

sufletesci ale M. 'Tale, precum şi cele trupescă să le întărescă şi înplinindi curgerea postului, să învrednicescă-pe M. "Ta, să ţii stălpări în mâni, cu bucurie,

ca se întempini pe păzitorulă M. Tale, atâtii la inirarea în Ierusalim, cât şi la
învierea din mormintiă, pe carele mulțămindu-lii cu buna oblăduirea co faci
M. "Ta norodului săi, co ţi Laii încredințatii, să-ți dăruescă vecinica pace, cea
ce ait dăruito mucenicilorii sti, să predelungescă hotarele scumpei vieţi a M.

Tale, să te bucuri de
Istoria

Pomânilorii

de

gata

TV, „4, Urechia,

supunere a ţirci și țera

să se bucure

de înțe.
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lepta oblăduirea M. "Tale; ţâra să cunoscă pe M. 'Ta, părinte milostivi, și M.
T. întrinsa să te nădăjduesci, ca în nisce fii; şi așia cele dout părți făcendu-le una, să bine-voiască Impăratulă cereseii a [i în mijlocii, precum însuși

la evanghelie ai făgăduită și să blagoslovâscă amîndouă părțile în tâte dilele

vicţei M. Tale. De vreme dar, ce acum la începerea postului s-ta biserică poruncesce a ierta unulii pe altulă,ca cu lețe şi inimi curate se intrămă în curcrea lui și de vreme ce firea omenescă, iar mai vîrtosă cci supuși către stăpânii,
nu potă fi fără reșclă înaintea stăpâniloră sti, de acea și noi smeriţii și prea
plecaţii supuşi, aducândă rugăciune de umilință, plecămă genuchile inimilor

nostre și ceremti de la stăpânulii nostru iertăciune de tâte cele ce vomii fi

ereșitit înainte M. 'Tale şi Domnulii Dumnedeii să învrednicescă pe Al. Ta întru
înipărăţia cerurilor la adunarea cu cci ântâiti chiamaţi, amină (1).»

Ipsilante ținea. la conservarea deprinderilorii vechi,
Divanul orație Domnului la începutulă postului și
silante se preocupă seriosi de îndreptarea simțului
In acesti scopii elă căutăsă reorganiseze biserica și

(1) Cond. No. 2, (filă 19 și verso).

o

ca acea, de a face
la sărbători. Ipreligiosii în ţ6ră.
dotc, între altelc,

”

(2) «Cu mila lui Dumnedeii fiindii noi orînduiţi la acestă domneseii seaunii ali

totci țărei Ungro-Vlahici și găsindă întracestă țeră haosulii: neorânducelei. ca
și mai înainte de facerea lumei, pentru anarhia de atâţia ani și allândă întunericulii între - judecători din lipsa luminci pravili lori Și mii "de mii de greșeli la alișverișuri, pentru aceste pricini de mai susă numite, amit socotiti,
ca mai înainte. decât tote lucrurile, să contenimii anarhia locuitoriloră, împărțindă la toţi cu ce se cade şi să punemii între judecători lumina povă-:
țuirci prin pravile, ce ami alcătuitii cu mare ostenclă, dândă- nizamii și cumpena dreptăţei prin nartit la cei ce facii alișverișuri și îndreptândii prin aceste
ca la unii trupiiși la cele ce lucrâză împreună sufletului; năzuimii acum
chiar la lucrulii sufletului, ca unit mai mare la: cinste, măcarii că ali doilea
la, orînduială ; ală căruia sulleti datorie mat mare fiind închinăciunea și lauda
ziditoriului, ce se sevârșesce în. sfintele locașuri şi biserici, precum dice:
psalmistulii, am. socotită și pentru acestea a orindui cele trebuinci6se, cu-

viinciose și folositoreși măcară

că oblăduimii acâstă mică stăpânire, dar ne

silimă a o îndrepta după asemănarea cci mari stăpâniri, fiindit-că dela ca amit
luatii și fiinţa. şi stăpânirea, precum dice apostoluli Pavel : «nu este stăpânire
decât dela D-deii,.iproci» Decă din chrisovele co ni sati arătatii pentru sfintele

monăstiri ce se allă întracâstă de D-dcă păzită creștinâscă țera nostră, v&den-

du-le în felă. de felă de stări, și rinduelele cele întocmite de ctitori neurmate,
ami socotiti, ca o mare datorie a nâstră, să le aducemi la orînduiala cea

Linii.

"tâșia și pentru Kinovie puindiăi mai mare

“

sîrguință

(fiindiă-că aceste sunt

e
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Dâcă

Alex. Ipsilante

avu

inimă

bună

%
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către biserica

națională,

clti

şi se numescii adevărate mănăstiri) și cetindă cu mare luar aminte rânduelele

ce li sai făcută pentru dinsele, amă lăudatii rivna cea de D-deii iubită a a-

celoră pururea pomeniți ctitori domni, ami socotită că trebue și n0Ă, celii ce
ni s'a încredințată, cu mila lui D-dei, ocârmuirea Domnici şi acelii ce nc-amii
luminată 6re-și cum, după măsura sfintei învățături (la care înţelepciunea cea

de susit ne-amii învrednicită a ne împărtăși) a alege și întări cele bune orînduel cu cărţile nostre, iar cele ce nu sati săverșitii a le împlini.
«Și pentru ca să nu ne arttămi numai cu cuvîntulii, că îngrijimi

pentru

aceste, iar nu folosimi în fapte, iată dar, că întărimă tote dreptăţile loră și mi-

lele cele mai de înainte, nescădândii nimicit, cc încă adăugămit la unele și altele,
le şi dămii chiar acestii dart, adecă a fi nesupărate și în pace la ork-ce cerere
și dare se va întâmpla, afară numai din cele rînduite la şc6le, folositore de obşte
dări de bani, alcătuite cu deosebiti chrisovă, fiindii-că acestă dare amii socotit'o
a [i cuviinci6să de la mănăstiri ; iar ca să se folosâscă din veniturile lori și din
milele domnesci și să nu: se piardă în zadarii îndestularea ce ai din ictarea
dăjdiilorii, ci pentru a cheltui în trehuinţe cuviinciose şi de sufleti folositore,
poruncimii sa se urmeze aceste mai jos orînducli:
„_«l, Kinoviarhulii şi proestosulii mănăstirei fiindii în locii de tată alt linovici,
să porte grija cu dragoste părintescă de cci-l-alți ce se sihătrescit împreună cu
eli, pentru tote cele trebuincibse lori, împărtășindă pre toți cu hrana de o
potrivă și cu asemenea îmbrăcăminte, cum şi la slujbe întâi elti să împlin6scă cu fapta rînduiala supunerel şi să se facă pre celi pilda celorit-l-alţi. Să
fie împodobitii cu viață cinstită și fără de prihană și încă nefiindu lipsitti de
sciința sfintelorii scripturi, ca să pâtă povăţui pre cci-l-alți frați totă-d'auna prin
cuvîntul înveţăturei la cele spre mântuire şi să fie destoinică a primi elit
singurii gândurile celorii-l-alţi fraţi, ce se ispiteseii, iar de nu, să aibă duhovnici
cu praxisii ajutorii la acestă lucru, împlinindit acestă mare datorie duhovninicescă, grijindu din totă puterea, ca să sporescă părinţii spre lucruri bunc,
pentru buna orinduială a monistirii și cea mai mare decât tâte să porte erija
de bună împodobirea sfântului locașii și să săvergâscă ttă slujba Discricel
de peste ani, după tipicii, și fiindit-că elti este în măniăstire ca unit capii toți

cck-l-alţi să fie plecaţi ca unui tată și să i să supue
Domnului,

la tote,

ca unuia ce privigheză pentru sutletele lori.

pentru numele

«2. Fiesce-care mănăstire să aibă slecojilala crescută din mănăstire şi în vrista

* bătrânețelorii, înțeleptii și cu minte și prin fapte cunoscuti de credinciosă, la

ali căria mână să se încredinţeze prin catastihii curati, iscălită (însă nu de

toți părinţii, pentru taină, ci de cei mai vrednici de credință) tâte odorele mănăstiresci i veşmînturile şi cărți i hrisove şi sencturile mănăstirei şi totit venitulii
mănăstirel să se adune în mâna lui, purtândit grija de tâte, neatingendu-se de
nimica, spre a cheltui lucru obștescii numai la treba lui, sc să dea slobodenie
la alţii a cheltui în zadarii, nică să lase a se strica cărțile biserieci și sineluvile de șăreci i de molic, că va da sema pentru tote şi se va și osîndi pentru nepurtarea de grijă. Pentru care lucru, trebue odată pe săptămână 'să le
caute tâte, avendii și ajutorii vre-unulii din cei vechi ai monăstirei, crescutii
în mânăstire și credinciosii, ca întemplându-se vre-odată să cadă în bolă ske-
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fu destulii de culti

și de politică,

.

ca să acorde protecțiunea şi la bi-

volilaka, ori să moră, să scie elit tote până la colti mat mici lucru, spre a nu
se pierde nimicit dintr'ensele.

«3. Este de mare trebuințăa ave și iconomă, nu străină, nică venitii de curândi, ci şi cli să fie creseutii în mănăstire și cu sciinţă de tâte ale monăstirei, vrednici de a chivernisi tâte ale mănăstirei, spre sporă.. și a împlini
trebuința fieș-căruia, să slujâscă cu credință şi în fica lui D-qeii, neatingându-se, ori cheltuind cele de obște Ia treba lui, scii vre-unci rudenii a lui, și
pentru tâte cheltuelele ce va fi trebuință la obşte, să aibă elă eatastihii curatii,
de tâtă luna, și să-lti d6 la sferofilala, de Ia care trebue să ica și trebuinciosa
cheltuială pe tâtă luna, care catastihit să se iscălescă şi de cei-l-alți părinți ai mănăstirei, pentru credinţă, ca să aibă archiereulă locului din ce să se pliroforisescă,
(Bindii trebuinţă) de starea fie-cărei mănăstiri, fiindii-că numai la acesta dămit
voie ca, să cerecteze acestea, ca nisco lucruri cuvidse şi aficrosite la cuvioși și să
nu se sfotâscă cuvîntulii la obşte, fiindă că dintracesti lucru nu numai că
nu sc face vre-unit lolosi, ci se întâmplă de multe-ori de aduce și paoubă.
lar do se vor ar&ta, că n'aii icconomisiti binc, atunci, din porunca nostră, se
va face cercetare, iarăși cu scirea archicreului.
a

«4..De vreme ce în anii trecuţi, din împrumuturile firă de cuvînt aă în -

căputii mănăstirile la grele datorii, pentru acesta embodisim, că de acum înainte să nu fie mănăstirile slobodea se împrumuta fără de trehuință mare ;

însă și atunci

făcându-se

zapisti iscăliti

de slerofilala i de

economii,

şi ar&-

tându-se la păstorulă eclii mare și eli sciindi din socotelile dosolipsci datulii și
luatulii, că nu sunt îndestule veniturile mănăstiresc a iconomisi trebuinţele moă-

năstiresci, să dea voi ca se împrumuta numai cu cât va fi trebuință și să întă-

rescă și cu mâna sa zapisulă și să pârte tâtă. grija, ca iarăși din buna iconomie a veniturilorii mânăstiresci să răsplătâscă datoria (căcă eci ce vorii împrumuta
cu a lorii numai iscălitură, se vorii osândi și vorii plăti dint'ale sale cea-ce s'aă
împrumutată și ecă ce vor împrumuta numai cu iscălitura egumenului nu voră
"ave nică o, putere a cere de la mănăstire); și pentru ca să nu se facă pacubă și
nedreptate la cei ce se împrumută, voimi să fie cunoscutii acesti șartă la
toţi împrumutătorii și să aibă totă-d'a-una grijă archicreuliă locului pentru buna
stare a monăstilorii și să nu se lase nici de cum a se schimba scă a sc înstrăina
moșiile monăstiresci. Oprimi încă de acum înainte a nu se da în arendă veniturile moșiilorii mănăstiresci, pe doi-trei ani, ci numai pe un ani, șiatuncă de

va ave monăstirea folosii mal mare, fiindii-că mai bino este părinții mănăstirescă

a stringe veniturile moşiiloră, ca să folosescă mănăstirea, decât cei ce cumpără
venitul. Și de acum înainte mănăstirile să nu mai aibă voe a cumpăra moșii,
ci mai Dine este să lucreze cele ce ai în mână și să meremetisâscă cele stricate, şi de va rămâne vre-unii prisosti din veniturile mănăstirei să se păzescă
pentru altă trebuință mai mare.

«5. Findit-că capuli tuturori r&utățiloră este schimbarea adese a egumeni-

lori, și mai vârtosii schimbarea lui s:erofilala, carele este credinţa de pază od6relorii hisericesci, așijlerea şi a cconomului, pentru acesta voimii, ca să fie

aceștia în dregătoriile loră în tâtă viaţa lori neschimbaţi, fiindit-că aceștia sunt

ca o temelie la tâtă ovtaxia și nestrimutarea monăstirilorii. Iar de va fi trebuința,
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sevicile altorii religiuni. Așa în cond. No. 3 de anaforale, aflămii următorulă chrisovii acordati catolicilorii din C.Lungii :
«Canlea Bisericeă Baraţilorit dela Câmpu-Lungi

sud

Musceliă.

«Dacatu gedem. Biserieci Baraţilorii din orașuli Câmpu-lungii, ca să aibă a
ţinc şi a scuti lude 2, însă Omeni străini, pentru care aducândă adeverinţă de
din vre-o greșclă mare, a se sete aceştia, să nu sc facă acesta așa îndată și
fără de chibzuire, ci prin anafora deobşte să seartte pricina la arhiereulit locului, şi acela cereetândi cu deamănuntulă, și încredinţându-se, că acele cuvinte sunt drepte, și se pricinuesce scandelă și pagubă monăstiriloră, atuncă,
prin scirea Nostră, are voie obștea să al&gă alţii, ca să-t puice în loculi lori.
«6. Cum că se cade a primi pe toţi ccă ce vinii la chinovic, porunca Domnici
nostre cu glasti mare dice; numai să-i cerceteze cu căduta cercarc, de se facii
călugări cu gândi de mîntuirea sufletului lori și în firea loră fiindiă, iar nu
din vre-o altă pricină năzuindii. Să se întrebe încă acela ce vine la chinovie,
la ce slujbă ati fosti, și ce meserie ai avută? că de va fi fostii slugă și ai
lăsatii pe stăpânul stă, s6ti ostașii fiindii şi aă fugiti, pre unii ca aceștia mai
bine este a le da învăţătură şi a le deschide ochii, trimiţeniluu-i la stepânii loră;
precum și apostoluli Pavelă a făcutii, trimițendi înapoi pre Ovidii la Li-

limonit ; iar de va fi cel ce vine la chinovie însurată,

nici de cum să nu

se primescă, căcă acela nu este stăpână trupului săi, fiindă-că s'aă împreunatii
o-dată de Dumnedeii și nu pote a se depărta de muierea lui, afură când se
va învoi cu muierea lui, și şatunci prin scirea Păstorului țerei să fie primiti.
lar de va veni cinevași veduvă fiindă, avândii copii nevârsnici, se caile a [i
înduplecatii mal multi la îngrijania copiiloră lui, decât spre a se lace călugări, căci acestă stare de călugări ai dati voie Domnulă a o face nescine
din proetisis, iar dragostea către celii mat aprâpe ali să, ai poruncitii, ca
unit lucru de mare trebuință, şi ce este mai aprope decât copii? Să 5o ica
aminte încă și versta celorii ce vină la chinovic, căci cei novârsnici nu se
cuvint a se primi, ca să nu pricinuiască scandelă la obştic, jucându-se la lucrurile de sârguință, mai vertosit ficendu-se împedicare la cot ce se sihăstrescii, fiindi-că ficlenulii meșteșugesce vârsta cca tînără spre a o aduce la
alunecare.
|
«7. Se cade cei ce ati îmbrățișatii viaţa călugărescă numai decât să taio mai
întâiti totă înnădirea alișverişurilorii ce ati avută ma! înainte în viața lori, ca
prin diata de morte să aşeze bine ale loră, împărțind moştenirea lori la cei
ce aveati datorie să-i caute la bătrâneţe și la rudeniile lorit;
oră la altă cinevași
ce li-se vorii păr că este cu cale; iar ceca ce le-va mai rămâne să o dea
la mânăstire, unde se vorii învrediiici a se tunde și să rămâie neelătite în veci și să
nu se supere mănăstirea de acestă, nu numai de rudenii, ci nici de cc mai
de aprope. Incă și elit însuși de se va căi și va vre să ica inapol ceea ce ait dată
la mănăstire, să hu potă, nici să se asculte măcară, ca unit lucru ce s'aă afierositii
lui Dumnedeă ; acesta ca unuli ce ai primitii sărăcimea de buni voia lui,
trebue să se mulţimescă la bucatele de obşte, ce se pună înaintea lui și să

se îmbrace cu

îmbrăcămintele cele de' obşte, ce se împartii la toţi, prin bla-
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la dumnc-lorii ispravnicii judeţului, că sunt străini cu adevăratii, să li-se dea
și pecetluitulii Domnici mele, pe numele și chipulii lorii,ca să fie nesuptraţi

despre

rîndul

dăjdiilori.

Așijderea să aibă a scuti și ale Bisericei drepte

bucate, de oeritii oi una sută, de dijmărită una sută, și de pogoniăritii pogone
dout-spre-dece, ce le are biserica în dealulti Topolovenilori, cum și de vinăriciii, vinului ce se va face într'acea vic, i unt vicrit, iarăși omă străini, care și
goslovenia proestosului, iar să nu: so plângă și să tânjască de prostimea lori,
fiind-că s'aii lepădatii de lume și de cele ce sunt în lume; iar de sc.va întâmpla a căde unulă ca acesta întru neputinţă și bolă, atunci trebuie a i-se
orindui și hrana mai cuviincisă, cu căutare în spitalu celt de obște ali călugăriloră, purtând grijă do elă.
«8. Pentru cei ce se trimetii la posluşanie, poruncimii ca să se călătorescă
cu adeverinţa proestosului, ca de se va întâmpla să-lti întâlnâscă pe drumii 6meni
Domnesci, sâii ai archicreului, să pâtă a arăta, că împlinesc poslușania supunerci. 'Trebuc încă să mai seric proostosulii într'acea adeverinţă și vremea cât
are s'o facă afară, într'acea posluşanie, cum și loculii unde se trimite, ca să nu metachirisescă răi acelo adeverinţe, ședendă de-și petrecii qilele afară din mănăstiri, spre vătămarea sufietelorii lorii, ca să nu pricinuiască scandelă la cei din
alară, rătăcindi și ci și rătăcindă şi pe alţii; şi pre unii ca aceștia, unde se
vorii găsi să-i prindă și să-i înfăţișeze spre cercetare, ca să-și ica căduta certare.
«9. Niei de cum să nu fie sloboqi cci ce s'aii închinatii metanie la o mănăstire să se mute la alta, iar de va ave vre-o pricină asupra proestosului, să alerge
la arhiereulii locului, și când arhicreulă, va cunâsce din cuvintele lori vre-o
vătămare sulletului lorii, să iconomisâscă mântuirea lori, ori cu ce mijlocii
va socoti. lar de-i voră ved6 arhiereulă că o face din ușurința minei lorii,
şi sunt nedestoinici, după una și a doua învăţătură trebuie pre unii ca aceştia,
ce nu se indrepteză cu cuvintii, să li-se facă şi certare, ca să nu dea și la ceil-alţi rea pildă de nestatornicie. Oprimii încă şi pre proestoșii mănăstirilori

a primi vee-unii călugării tunsă de alții în mănăstirile lori, fiindii-că acesta nu.

numai strică starea călugărilori, cea făgăduită de ci o-dată pînă în sfârşită, ci printr'acestese
a aduce la mănăstire totii felulit de seandelă; pentru acâsta.se cade
să se pedepsâscă nu numai fugariulii, ca unii ipotactisăi, ci mai vârtosii cei ce
primescii pre că, ca unii ce potii opri ncorînduiala și se arâtă nebăgători de semă,
«10. Oprimii a intra mireni în chinovie, ca unt lucru cu primejdie, măcarit
de se va arăta și cu evlavie, ci încă să fie opritit a nu obrăznici spre a metahirisi mircnii în mănăstiri cântece lumesci, ca să nu facă smintelă la buna orînduiala călugăriloră. Iar de se va întâmpla a intra, oră călători fiindă, s6ă pentru
evlavie, se cade să șâdă cu tâtă înțelepciunea, petrecândă şi (i și nâpte și să
iasă apoi neatingându-se nimicii de ale mănăstirci, ci mai virtosi să ajutoreze
și să milusscă pre sihastri, ca pe nisce săraci și rugători către D-dei pentru
ci și pentru totă lumea; și acestea nu numai pentru chinovie le orinduimii,
ci și pentru cele-l-alte mănăstiri, ce nu sunt chinovic, ci sunt așezate pentru
alte multe bunătăţi, fiindii-că cu aceste trebuinciâse porunci Ni se pare Nouă,
că nu

numai

nu, lacemii

vre-unit

lucru

înpotriva

orînduelelorii

ctitoriloră,

ci

încă mal, vîrtosii ajutorămii la scoposuli lori, cea vrednică de laudă orinduială,

i

e
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acela să fie nedajnică întru nimică, pentru că acestă milă
at: avuto biserica
și dela alţi reposaţi faţi Domni, precum adevereză IMrisovulti Domnici scle
r&posatului Grigorie Vodă Ghica cu let. 7242,
«Dreplii acea dară şi Domnia mea, Ni-amii milostivitii de amă înoitti ac6stă milă de mai susă arctată, și de obște poruncimi : nimenca întru nimica
de cele ce mai susii se cuprinde, supărare să nu facă; că așa iaste porunca
Domnici mele, i saam reech. evmd. 1775 Iunie 28.

ca să potă acesti felii de mânăstire să urmeze acestea fără de cuvintă, carele sai părutii lorii că este.bunii, folositori şi mântuitorii de sulletii, iar nu
cu pricină de lipsirea veniturilorii, să se scară facerile de bine co le orinduimă,
scii să fie lipsite mănăstirile (la care sunt alicrosite acestea) dle ajulorulii lori
celă prin putinţă. De vreme ce egumenii. acestori moOnăstiri, când cheltuescit
răi veniturile, scii când le mistuesci și nu ati dovadă nici,de veniturile cari
stringii, nici de cheltuclele ce le faci, fiindi-că sunt numai sinvuri .egumenii
skevofilaka şi economi, din care acesta urmeză de multe ori să se cheltuâscă
facerile de bine cele orinduite de ctitori, şi să se isterisescă mănăstirile (la
care sunt afierosite) de ajutor și să sc stingă pomana ctitorilor din pricina
acestei rele economii ; pentru acesta, ea untt lucru trebuinciosi, poruncimii
să se păzescă tote cele mai susii numite orînducli atâtii de slecofjilalu i de
economi: de împrumutare, de vinderea veniturilori;, de cumptrături dle: moșii,
de tunderea călugărilorii, şi eșirea la poslușanic, ca nisce lucruri ce sunt spre
ținerea și întemeiarea mănăstirilorii, cu care nu numai că se ţine și se păzesce
economia cea din afară, ci mal virtosii pentru binele moşiiloră monăstirei. şi
pentru urmarea faceriloră de bine ce mai susii saă numiti,
|
«Acestea tâte chibzuindu-le împreună cu P. S. Sa părintele Mitropolitul ali
Ungro-Vlahici şi cu iubitorii de D-dei părinţii: Episcopi și găsindii aceste lucruri tolositore de obşte și la fitiș-care, hotărimii ca în veci să so păzescă celt
mai mici lucru, orinduindă naziră acestei trebi pre mal sus numiții arhierei.
Deci rugămii și pre eci din urma nâstră frați Domni, cari din Pronia ceq ile
susti sc vorit alege și se voră învrednici acestui scaună domnescti, să îngrijescă
pre maica nstră cea de obşte, s-ta lui D-dei biserică, prin paza cea cu dea-

m&nuntulii

acestei

de D-dei iubită bună orinduială a mănăstirilorii, de vreme ce

aceste orîndueli nu sunt ale nostre isvodiuă, nică lucruri scâsc din mintea nostră,
ci sunt asemănato cu ale sfinţiloră părinţi Vasilie și Teodorii Studitulii, Efrem
Siru, i proci, cci ce serii de orînduelile monăstiriloră, celoră din năuntru și celorii
din afară. Pentru acâsta, întru întărirea acestora și pentru paza cea nesmintită a acestora tote, fiindi-că sunt destule. blăstemuri, afurisenii și înfricoșări
de legături nedeslegate în hrisovele D-niloră celorii mai dinainte,
mu le adăovămi şi noi, ci mal vertosăi năilăjduimă că Domni “cei pravoslavnici, prea
multii prin dragoste, s6it prin înlricoşări de resplătiri se voră îndemna spre a
face bine; de vreme ce unuli este vrednici de laudă şi de cunună, iar cellaltă este lucru prostii și vrednici de detăimare. Deci pentru acesta s'a dalii
acesti domnesculi nostru hrisovii, de faţă fiind P. $. părintele Mitropolituliă,
o
iubitorii de D-dei Episcopi și eci de bunti hemit credincioși boerii cei
- mari
ai Divanului Domnici mele, întărindii hrizovulti acosta și cu credința prea iu-

V.

Totă

asemenea

acordă

A.

URECIILĂ

luteranilorii

dreptului de a-și construi

bise-

rica din Bucuresci. (Aronă Florianii dice, că acestii chrisovii a fostii datii

luteranilori după stăruința, Ministrului suedez din Constantinopole
(1).

Diţilorii fii ai D-niei mele Constantinti VY., Dumitrașeu VV, cte.» Acestă
hrisovii îli avemă și în grecesce, cu adăogirea vorbelori : âv ză: "I [alti doilea)
Eva vii Tpţeioviay “ao îv zi a5=verjsi, Tu vabizua e Darspsciu, 2v Sere
avion

toc Satoataoc Bouajansi dare, paza viva (lipsesce luna) Bazp Sainarpsti
sy
(rupti) î5z)os îv zi) epozăzrv uigrgoo). Mat urmeză în condica No.
2:
1)
Ilrisovul

ă dela Mircea Vodă dotăndă mănăstirea Cozia în 6896 Maiti 20. 2)
Dela Lconit fiuli lui Ştefană Vodă. Aceste urice ati serviti lui
Ipsilante la
redactarea chrisovului de susi. Am publicati în memoriile presintate
la Aca„demie în 1887—1888, (pag. 69j unt chrisovă de la 1626, cel mai
vechiti relativit la chinoviy, scrisă în românesce. Compare-se acesti chrisovit
cu ali lui
Ipsilante,
(1) Vedi

«Istoria, principatului

Românict»,

pag.

164. (Buc. 1839). Eată hrisovulii copiati

de not după originali, dar aflători și în copie în Cond. 3, fila 228,

Chrisovulii Sașilori. 1777, Iulie 1.
«Domnii și oblăduitorii cărora li se încredinţeză şi li se dă sub stăpânire
țeri şi noroade, de la D-qeii sunt aleși şi înălțaţi la acea înaltă și proslăvit
ă
stepenă a Domniei, spre ocârmuirea norddelori și a politiiloră, netăgăduită
datorie ai dar a păzi și a întări politiile sale, spre a-și îmmulţi supusuli
stă
norodii, revărsându-și Domnia sa milostiviro către toată obștea, precum
și
volnici sunt a da și a dărui din domneseile lucruri ori spre cinc-lii va
năstăvi D-deă; deci dar, odicinuită lucru este, prin cetăți și prin politii mari,
unde
sunt scaune de Crăii şi Domnii, de se află multă adunare de norodi, şi nu
nu
maă dintrai pământului aceluia, ci și din străini şi sunt primiţi și ocrotiţi
toți,
avându-și fiesce-care nâmii, şi din străini, după rituli stă, deosebite case
spre

a-și face rugăciunea loră către D-Qei ; precum şi aci în orașulă Bucuvesci, deo-

sebitii de catolici, de armeni și de ozrci, ce sunt Virnici prea puternicei împărății
şi ai biserică pentru ruga lori, aflându-se aci spre locuință câț-ra din
vituli
„săsescii cară făcândi rugăciune la Domnia mea, ca să le dămii toc să-și facă
și o
bisericuță aici în orașulă Bucuresci, în loculă unde aii avută și mai nainte, să
le fie pentru închinăciune către Dumnegeii, după ritulăi săă, și socotind Domnia
mea, că nick de stricăciune nu este „orașului“ a art şi ei biserică, și că nică
zătignire norodului să nu fie spre a se îmulți şi a se întări politia acesta, mai vertosti
că vădendă Domnia mea la mâna loră și Ilisorulă reposatului Domni „Con-

stantină AMihaiii Gehan

Ratoriţă

Verd. ot 1753. Noem. 1, cu care le-ai dată -toe

de-și aii bisericuţă aci în Bucuresci și după ce ai săverşito ai și miluito,

ca

să aibă a ţin6 aici în pămîntulă țărei 6 pogâne de vic și o sută de stupi,

rimători și oi o sută, și tâte aceste bucate să fie în pace și iertate, stupii
și
rimătorii de dijmărită, și oile de oicriti, şi nimeni de nimici la aceste bu-

cate și vinulii ce va face în vii de vinăriciit, nică o supărare să nu facă; dar
după vremi s'a stricatii acea biserică, deci după rugăciunea loră, ca nisce
străini ce sunt, nu i-am trecutii cu vederea, nici am lăsatit a fi de totii nc-
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Acordândi protecţiunea sa, eterodoxilorii, Ipsilante nu uită de'a
vori, după obiceiulii timpului, pre cei cari treceaii la religiunea
todosă în modi voluntară (1),

fi
or-

socotiți, cu nchiigare de semă, și pentru ca să cunoscă, că nu sunt spre
oropsire, ei îşi aii orînduiala lorii legci lori, dându-le o îndemnare de liniște,
ca ori câţi ari vre de mulţi să vie aici spre locuinţă, m'am milostivită Domnia
mea asupră-le și le-amii dati voie, să-și facă bisericuţă în loculă ce Pati cin părută, unde căi aculă și maă "nainte, și asemenea ca accea, și le dămii voluicia destcîrșită, ca să-și aibă cu pace bisericuţa, ce vorii face la locul ce Sa numită
mai susă,

care este în mahalaua

Stejarului,

însă numai bisericuța acesta,

iar nu

şi cu alte împrejmuiri de zidă ; așijderea orinduimiă acei bisericuţă pentru ajutoră
milele ce le-ati avută de la răposatulii Doninii Constantin Mihaiti Gehan Racoviță Vvd. ca întocmai după cum se coprinde mal în sustii asemenea să le
aibă şi de acum înainte; dreptii acea poruncimit Domnia mea şi Domnici vâstră
Doerii slujbași, ori de ce treptă veţi [i şi vă veţi orindui cu aceste slujbi, să
aveţi a vă feri de aceste bucate cu suma ce seric mai susti ale bisericuţă săsescă, nimeni nici unti felt de suptrare de nimicit să nu faceţi, că ori-earele
i-ară suptra cu ceva, cât de puţinii, peste porunca Domnici mele, unii ea acei
hine să scie, că mare scârbă și certare vorii ave de către Domnia mea; și pentru

ca să aibă biserica

acâsta

neclintilit

mila

ce i-amii

rînduitii Domnia

mea,

i-amii întărită hrisovulii acesta cu însăși credința Domnici mele. l& Alex. Ionii
Ipsilante Vodă și cu credința prea iubiţilorii Domnici mele fii Constantinii:
Vodă și Dumitrașco Vodă, mărturii puindiă pe toți cinstiţii și credincioșii boeri
cei mari a Divanului Domnici mele: Pan Nicolae Dudeseu vel. Bani, Dumitrache Ghica vel spăt., Nicolae Brâncoveanu vel vorn. do era de Susii, Badea
Ştirbeitt vel. vorn. de "Țâra de Josti, Stelan Prişcovenu vel. log. de "era de Susă,
Dumitrașco Racoviţă vel. log. de 'Ţâra de Josii, Enache Vicăreseu vel. vist.,
Costache

Ralet

vel. post., Radu

Slătinenu

vel. clucer,

Scarlatti Manu

vel. co-

misti, Dimitrie Varlam vel. paham., Ion vel. stoln., Dumitrașco Racoviţă vel.
slugeri, Stefani vel. pit., și ispravnicii Dumitrache Racoviţă vel. log., Grigorie Bălăsache 2-lea log. şi s'a scrisă hrisovulii acesta întru. alti treilea anti
dintru întâia Domnie a Domnici mele, aici în orașuli scaunului Domnici mele
Bucuresci, la anii de la zidirea lumii lct. 7825, iar de la mântuirea că 1777.
De Petrache log. de Taină.. 1777. lulic 4.
(1) lată unele esemple:

|

Carte de sculdlă « lui Mihaiă

Botezatu.

«Dacat gemd. Acesti omii anume Mihai dela 'Temisvari, carele viindă din
străinătate cu soția lu, Xemţiică, de a primită provoslavnica credinţii, precum
ne adoverimii Domnia mea din cartea Mărici sele răposatului întru fericire
Alexandru Scarlată Ghica Vodă, mami milostivitii şi Domnia mea printr'a-

cestă carte a Domnici

mele, de lamii icrtatii de tote dăjdiile și orinduelile

veri câte vorii cși dela Visteria Dumniei mele peste anii în “eră și aici în
Târgii,de nică unele vală scă supărare să năibă, şi ne avândă nici unii fel
de chivernis€lă: pentru hrana vieţii lori, i-amit iertatit Domnia mea, și O pră- :
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Nu putemii dice, că din punctuli de vedere naționali, ci toti
din
sentiment religios, Domnitoruli acordă scutiri și lolose bisericc
i române din Braşovit și preoţilorii acestei biserici (1). Ori-cum,
lucrulti
nu

cra

râu!

vălie a lui, rachieric, aici în Bucuresti, să fie scutită și apărată
do fumăriti și
de căminăritii și de tâte angariile ce sunt pre prăvălii şi cârcium
e; pentru
care poruncimii Domnia mea și Dominici tale vel. Agă i vel.
căpitane za dlorabanţi şi altoră zapeii de aici din târeii, vedendit cartea Domnic
i mele toţi
să aveţi a vă feri de mai susă numitu a nu face nice o supărar
e peste porunca Domnici mele; într'altă chipii să nu fie, că așa este
porunca Domnici
mele, i sam recel gemd. 1775 Iunie 26.» [Cond. 3, fila 99.)
Eată altă carte din Cond. 3 fila 150:

Cartea lui Ioniţă Botezalulii, de apărare.
«Dacat gemd. După jalba ce a dati Domnici mele Ioniţă Botezatu
lii din
evrei, arătândi cum că celt de felulă lui ati fostii evreii, și din multă
râvnă
ce aii avuti ati trasii la pravoslavnica credință, și ait cerutii dela
Domnia
mea, ca să fie nesupăratii despre rîndul dăjdiiloră și orindueliloră
ţării, să-i
facii cartea Domnici mele de apărare, după acestă jalbă ovînduindu-liă
Domnia
mea la Domnia lui vel. log. de Paii corcetatii, Domnia lui după
cerectarea ce
i-ati ficutii, at arătată Domnici mele, cum că atâtă elii, cât și tatăl
săi, din
botezați din cvreă și acum se allă pe deplinit în pravoslavnica credință
cu tâtă
orînduiala că; drepti acea dară m'am milostivitii Domnia mea asupra
lori,
și le-amit dati acestă carte a Domnici mele, ca să fie în pace și iertaţi
des-

pre rîndul dăjdiilori, nimine întru nimică vali scă supărare să nu le
așa este porunca Domnici melc, i saam receh. grmd. 1776 lanuarie 4.» facă;
(1) Eată unele acte relative:

“Cartea Protopupului de la Biserica din satu Scheiii, ca să fie oile apărate

de' saigii, cari strângă oă Imnpărălesci.
|
|
«Vătavului și ciohanilori de la oile slinţici sale Protopopului Stefani dela
biserica Scheilori, din Brașovă, ca să aibă a apăra printracestă carte a Domnici
mele, de cătră saigii, cari string oi Impă&rătescă, pentru că aici la Domnia
mea
ati datii jalbă, cum că le fact multe supărări și asupreli fără de cale
şi fără
dreptate, luându-le oile în silă, şi fără de nici o tocmelă și altele; acele
oi nu că
nu le sunt de vindare, ci de vîndare le are, numai va ca să le vînqă
cu prețulă lorit; dreptii accea am datii Domnia mea acestă carte a Domnici
mele, ca
să aibă a apăra de acesti felii de zulumuri, și oile ce le va ave de
vindare
să le d6 cu voia şi cu bună tocmelă şi cu prețul lori, cu bani ata,
iar nu
în silă și fără de preţii; într'altii chipă să nu fie; i sam receh. gemd,
L7TG
Februare 26. Cond. 3, fila 15.
Unii altii actii din Cond. 3, fila 153:

Chrisovuli

« patru preoți de la biserica din Scheiu de lângă celatea.
Braşovului.
«ăcestorii patru preoți anume . . . . „ce sunt la S-la biserică din Scheiti
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Toti asemenea considerămi și ajutârele acordate la mai multe biserici
de lângă cetatea Brașovului, ca să aibă a ţin pre pămiîntulit ţărci Domnici mele
ale lorii drepte bucate; oi optii sute, adică lic-care preotii câte două sute, iar
de către «Domnia mea să lie în pace și iertate aceste oi de oieritii, aşijdlerea
şi păstorii de la oi, fiindii Gmenii străini din cea ţeră și nefiiindi ședetori uci
în pămintulii țărci Domnici mele, încă să fie în pace de tote dăjdiile și orînduelile câte vorii cși pe anii în ţeră, de la visteria Domnici mele; asemenea
şi caii lorii încă să fie în pace de olăcari și de alte angarii, şi când vorii da
alţii cu cărți iscălite, iar aceștia totii să fie nesupăraţi, pentru că acestă milă
a avuto acești preoți încă mai dinainte vreme, precum ne adeverimi Domnia
mea din hrisovulii Domnici sale răposatului Grigorie Ghica Vodă, cu let. 175$,
ce-l vădu Domnia mea întăriti și -de Domnia sa r&posatulii Searlatii Ghica
Vvd. şi de Domnia sa răposatul Alexandru Searlati Ghica Vvd. cu înseși
peceţile Domniilorii sale ; drepti acea și Domnia mea m'am milostivită şi
printr'acestii cinstită hrisov ali Domnici mele am înoită şi am întărită
mila acestorii patru preoţi de la Sânta biserică din Scheiu de lângă cetatea Brașovului, ca să o aibă și să se păzescă şi nestrămutatit întocmai poruncimii
dar Domnia mea boerilorii, ee veţi [i cu slujba oieritului şi altorii dregători și
zapeii, să aveţi a lăsa oile și alte numiţilorii preoţi și po păstorii ce vorii li
la acele of, și întru nimicii supărare să nu le faceți, căci ori-earele peste porunca Domnici mele, sâii va cuteza a face câtuși decât supărare, şi: unulii
ca acela să scie că va petrece scârbă și se va certa de către Domnia mea;
şi am întăritii hrisovulii acesta cu însăși credinţa Domnici mele Ion Alexandru
Ipsilante Vvd. și cu credinţa prea iubiţilorii Domnici mele fii Constantinii Vodă,
Dumitrașco Vodă, şi cu toţi cinstiţii și credincioșii boeri cect mari ai Divanului
Domnici mele: Pan Dumitrache

Ghica Vel. Banii, Nicolae Dudeseulii Vel. Yorn.

de “Țera de susii, Radu Văcărescu Vel. Vorn., de Ţera de josă, Pană Filipescu
Vel. Log. de 'Țâra de sustii, Stefani Prășcovenu Vel. log. de 'Țera de josii, Stefanti Mișoglu Vel. Spăt., Ienache Văcărescu, Vel. Vist., Searlatii Caragea Vel.
Post., Dumitrache Racoviţă Vel. Clucer, enache Vel. Paharn., Constantinit Văcărescu Vel. Stolnici, Manolache Creţulescu Vel. Comisă, Dumitrache Vel. Slugerii, Nicolae Vel. Pitar, și Ispravnicii Pană Filipescu Vel. Log. Ghcorgache
Mavrocordatii 2-lea Log, și s'a scris hrisovulti acesta în anulă dintru întâia
Domnie a Domnici mele, aici în orașulii scaunului Domnici mele Bucuresci,
la 16. de la mântuirea lumei 1775, luna lui Septemvrie 28 de Dumitrache
logofătulii za taină.»
Altă

Cale

de milă a Protlopopului Slefanii dela biserica din Scheiu
Braşovului pl. 20 cui. (Cond. 3, fila 142—143).

«Dacud. gedrm. Protopopului Stelanii dela s-ta biserică a Scheiloră din Brașovii, ca să aibă cu acâstă carte a Domnici mele, a ţine aică în eră, la pășune
20 cai cei are împreună cu oile, și nimenca nici ună felii de supărare să nu

le facă, pentru că fiindi preotii de altă ţâră și aflându-se protopopi, acestă
milă ait avuto

celii care după vremi sati aflati protopopii la acea stintă bise-

rică din Scheiii, precum ne adeverimii Domnia mea din cartea Domnici sele
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din Silistria și din partea acelui loci. O influință necurmată ati avutii
Domnii noștrii în peninsula Balcanică (1).
„Compare-se chrisovulă chinoviiloră, de Ipsilante dati, cu cele anteriore, de organisare a mănăstirilorii, mai alesii cu acelui de la 1626 ali
lui Mironii Moghilă Barnoski din Moldova și se va ved6, cum legea
sa perpetuatii în Principate, căci după 150 de ani, Alex. Ipsilante spune
bisericei aprâpe. aceleași lucruri ce i le spunea -Mironi Barnoski.
răposatului Costandinii Mihaiu Gehanii Vodă ot. let 1763. Deci și Domnia
mea m'am milostivită de am dată voie mai susii numitului protopopă, să-și
ție în pace și fără supărare, pentru obiceiulii ce este de daii străinii de vitele
lori ce le ținii Ja pășune aici în ţeră; dreptii accea poruncimit Domnia mea
și Dumnâ-vostră ispravniciloră ai județului şi altori slujbași, veri unde şi în ce
judeţii se va afla acel cai, al mai susă numitului preotă, v&dândii cartea acesta
a Domnici mele nici unii fel de supărare să nu le facă, ci să vă [eriţi și să
le. daţi pace de tâte, că așa este porunca Domnici mele. 1775 Noemerie 12.»
(1) Iată unit actă din Cond.

3, fila 213:

Chrisovuli sfintei Mitropolii dela celatea Drăstori

de peste Dunăre.

«Lucrurile cele ceprin iubirea de Dumnedeii după plăcere cu cuviință se
lacti și sc săvărșescii de cătră blagocestivi şi iubitori de Christosti Domni, care
dela Dumnedcii sunt aleși, măcarii că se potit cunâsce la tâtă obștimca şi prin
alte mijloce de fapte bune, iar mai al6să și vrednică de laudă este evlavia și
cuceria Domniilorii sale, cătră sfintele şi dumnedeeștile lăcașiuri, unde de apu-

rurea

să slăvosce

numele

marelui

şi a totă puternicului. Dumnedeti,

ci dar și

Domnia mea, fiind cu acestii gândă cucernici cătră sfintele lui Dumnedei
lăcașuri şi mănăstiri, socotimit Domnia mea și pentru sfânta și dumnedciasca
Metropolie din cetatea Dărstorului de peste Dunăre, la care se cinstesc și so prăznuesce hramulii tăierii cinstitului capii ală sântului slăvitului prorocii înainte
mergătoriului și botezătoriului loanii, fiindii-că acestă sfântă Jetropolie aă fostă
zidită și înălțată de reposatulii Ghica Gregorie Vodă celă întâi, după putinţa cremiloră de atunci, apoi după vremi s'aii fostă surpală zidirea curții de jurii înprejură,
câtii rămăsese izlaz, şi biserica încă se dărăpănă, ne cutezândă a drege. cineraş, și
întru acestă stare dă mersă până întru a doua Domnie î răposatului Gregorie Ghica

Vodă ali doilea, când Domnia sa, cu hărnicie, mijlocindii cătră puternica stăpă-

nire ait scosii firmană Impăritescii, prin care i stati. dati
volenie, și așia prin ajutoriuli Domnici sale și prin osărdia
fostă atunci, de iznovă sai zidită și sai înălțatii curtea
s'aii dresii și biserica, și sai făcutii și case, dar cu multă

voc, cu neoprită pozMetropolitului ce ait
de jurii împrejură și
cheltuială și datorie;

dreptii acea și Domnia mea îndemnându-mă, ca prin Gre-care ajutoriă de milă,

din venitulăi domnesc a ne face noi ctitori, printr'acestă cinstiti hrisovii ali
Domnici mele dămă şi orinduimii milă acestei sânte Metropolii, să aibă a lua
pe toti anul câte 500 bolovani sare dela ocna Slănici, bolovani mari aleși,
care la vreme să [ic volnică trimisul fără de nici-o zătienâlă a o rădica, și

aii să o vindă, aii să o ducă unde vorit vrea, şi nici vameșii, nici cămărașii
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Biserica avea, pentru

administrațiunea

.

dl

că județană, ca și astădi, pro-

topopi.

Protopopii erai numiţi de Mitropolii și Episcopi, dar nu puteai să-și

esereite funcțiunea în județe, până ce Domnitorul nu li dădea şi elii
carte de volnicie.
să nui supere de nimicii, ca să fie mila acâsta a acestei sânte Metropolil de
ajutorii și de întărire, iar Domniei mele şi r&posaţilori părințilorii, moșilorii
și strămoşilorii Domnici mele veşnică pomenire, pentru că mila acesta v ati
avutii sfânta Metropolic și de la alţi fraţi Domni, precum ne-amit adeverit Domnia mea, atâtii din hrisovele Domnici-sale fratelui Gregorie Ghica Vodă ot
let. 7277. Aşijderea înocimii și Domnia mea mila acâsta, precum arctă mai susii;
adoverimii Domnia mea hrisovulii acesta cu însuși credința Domni mele 16).
Ales. Ipsilante Voivodiă, şi cu credinţa pre iubiţilori Domnici mele fii, Constantini Vvd., Dumitrașco Vod., și mărturii punem Domnia. mea po toţi cinstiţii şi credincioșii boeri cel mari ai Divanului Domnici mele: Pan Searlatiă
Caragea Vel Ban, Nicolae Știrbeiii Vel Vor. de "Ţâra do susii, Badea Stirbei
Vel Vorn. de Ţera de josii, Ioanii luliano Vel Log. de "era de susă, Dumitrașco
hacoviţă Vel Log. de "Țera de josii, Ştefanii Mişoalu Vel Spăt., Nicolae Brâncovânulii Vel Vist., Costache Raletii Vel Post., Răducanu Slătinânu Vel

Clucierii,

Scarlatii Manulă Vel Comisii, Dumitrache Varlaami Vel Pahar., oanit Vel Stol.,
"Teodosie Ţigara Vel Slugeră, Constantinii Vel Pitarii, şi Ispravnicti loanti Iuliano
Vel Lox., Iordache Mavrocordatii 2-lea Log. S'ai serisii hrisovulii acesta în al
treilea anti alti Domnici mele aici în scaunulii orașului Bucuresci, în luna Martie
21 la let. 7255, de Constandinii Dascălulă sloveneseti.»
Eată

ună altii actit din Cond.

3, fila 214—215:

|

Chrisovii. « două sfinte biserici din eparhia

Mebopolia

Drasta..

«Domnii și oblăduitorit cet aleși de Dumnedeti, cărora li s'ati încredinţată

stăpâniri de ţări şi de norâde nu se îndestulâză numat pe politicesculit norodii
a-l aduce la stare bună și îndreptare, ci mai vârtosii prin lucrarea celorii fo-

lositâre de sufleti, care este milostenia,

și mai

alesi la sfintele lui Dum-

nedeti lăcașuri, unde ncîncetatii se proslivesce numele marelui și atotii puternicului Dumnedceii; dreptii acea dară și Domnia mea însciințându-mă pentru
două sfinte biserici, ce se află în Eparhia sfinţii sâle Părintele Metropolitului
Drăstorii, chiră Partenie, însă una în Casabaola Babadagă!, la care se cinstesce
şi să prăznuesce hramulii sfântului slăvitului marelur mucenici Dimitrie și
alta în satulii Cernavoda, la Bogazchioiu, la care se prăznuesce hramulii sfântului, părinte.ui nostru Nicolae arhiepiscopii Mirelorii dela Lichia, făcătoriulii
de minuni, și încă socotindit Domnia mea, că pre lângă alte laude şi prinâse
ce se aduci lui D-deti.în sfintele Diserici de pravoslavnicii creştini, este bine
primitii şi mirâzma tămăicrii candelelorit și a făcliilorii, fiindii-că și acestea sunt
spre slava lui Dumnedei şi spre podoba şi cinstea Diserieci, şi îndemnătore
spre evlavia pravoslavnicilorit creștini, bine roimit Domnia mea de miluimii

acestea două biserici, orînduimit ca să aibă a lua în toți anii câte tal. 50 pe
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In 1775, cu ocasiunea nouci Domnii, se reînoescă toți protopopii
din 17 județe. Domnitoruli le dă la fie-care următârea carte
de recunoscere, din care se pote vede și preocupaţiunile Domnitorului
din
respeetuli moravurilorii :

«Davat gvdvm

. . . . . pre carele Vaii făcutii P.S. Sa părintele Mitro-

politulii protopopii la sud. ...

. . ca să aibă volnicie cu acestă carte a Dom-

nici mele, să caute slujba protopopici din acelă județi și să aibă a
judeca

LOtă partea biseriecscă, după pravilă, însă de amestecarea sângelu
i și: de răpirea fetelorii, pe unii ca acci să-i elobescă pe lieș-ce care după
putinţa lorii,
însă pe care îlă va afla în vină mare, sâii de amestecarea sângelui
, sti de
împreunarea ce nu sati căduti, fiindii de rudenie, să-l ducă la
P.S. Sa părintele Mitropolitii, ca să le facă judecata după pravilă. Pentru care
iată că-ți
poruncimii Domnia mea molitvei tale. protopope, să nu care cum-va
să îndriis-

nesci, aflând vină de amestecare a sângelui, sâi împreunare a cărora sc cade

„Să se despărțescă, și de la unii ca aceia vei lua mită și vei lăsa,
vedândii însciinţarea P. Sale părintelui Mitropolitului, bine să scii, că cu pedâpsa
bisericeâseă forte te vei pedepsi, de nu vei urma poruneci ce ți se dă. Porunci
mii

Domnia mea și D-lorii ispravnicilori. dintr'acestti judeţii i vouă căpitanilorii,
vameșilorăi după timpuri, vătașilorii de plaiii și pârcălabiloră de prin satele

anii din vama Domnescă, să fie pentru tămâie, untă-de-lemniă, și făclii,
însă
Ipitropu dela biserica sfântului Dimitrie să iae aceşti tal. 25 la diua
sfântului
Dimitrie, iar cel dela biserica sfântului Nicolae să ine tal. 25 la diua
sfântului Chceorghe, ca săfie acestori sfinte biserici de ajutoriii și de întărire,
iar
Domnici mele şi r&posaţiloră părinţilorii, moșiloră și strămoşilorii Domnici
mele veșnică pomenire, fiindi-că acestă milă o ati fostă avută și de mai
înainte vreme, precumii ne-ami adoveritii Domnia mea, atâtii din hrisâvele altorit
frați Domni, câti și din hrisovu Domnii ssle fratelui Grigorie (ihica Voivodii
,

ot I6t. 1769. Așijderea și în urma nostră pohtiniii pe alţi frați Domni să îno-

iască mila acâstă și cu hrisovele Domniilori sele, și spre a lorii veșnică pomenire; am întăritii Domnia mea hrisovulii acesta cu însuşi credinţa Domnici mele
Io. Ales. Ips. Vvd., și cu credința prea iubițilorit Domnici mele fii Constandină Vodă, Dumitrașcu Vodă, şi cu totii sfatulii cinstițilorii și eredincioșilorit.

boicriloră
. eci mari af Divanului Domnici mele: Panii Searlatii Caragea Vel

Bani, Nicolae Stirbeiă Vel Vorn., de Ţâra de sustii, Badea Stirbeiti Vel Vorn.,
de “Țera de josti, Stefani Mișoglu Vel Spăt., Nicolae Brâncovânuli Vel Vist.,
Radulii Slătineanulii Vel Cluceră, Searlatii Manu Vel Comisii, Dumitrar:he
Varlamit Vel Paharn., I6nii Vel Stoln., 'Feodosie Ţigara Vel Slugeri, Costandină
Vel Pit., și Ispravnieti Ioanii Iuliano Vel Log. i Iordache Mavrocordatii 2-lea
Logi., şi sai serisii Ilrisovulii acesta în alti treilea anti ali Domnii Domniei
„mele aici în seaunulit oraşului Pucurescă, în luna Mart. 21, let. 7285, de Constandint

Dascălulii

Slovenescii.»
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domnesci, monăstiresci și Disericesci, vădândi cartea acestă a Domnici melc,
toți să aveţi a vă feri de judecata S-tei biserici, nimeni să nu sc amestece
fără de numai orînduitulii protopopii, căci ori-earele se va amesteca în judecata bisericescă, bine să scie că rea scârbă și certare va petrece de către

Domnia mea» (1).

In interesulă religiunci, Ipsilante ajută preoții, cu scutiri diverse și
mai alesii întinde scutirile și la fiii de preoți, spre a-i îndemna să urmeze în cariera părințiloră lori. Dămiă în notă aci două acto de acestă:
natură (2). Din celu ală doilea se vede că la biserici se țincaii cuvîntări (didahi?), cară de sigură erati în românesc, ca să [ic înțelese.
(1) Cond.

Domuescă No. 22.--1775. Arh. Stat,

o

42] Vodă acordă scutiri, și liudi cuviosului Alexie Ierokirica dela Moetropolia din
Ducuresci, carele fiindit-că se alla slujind deapururea şi nelipsitii, nevoindu-se
a face didahit sărbătorile și Duminicile pe la slintele biserici, spre tolosulii suHetelorit creștinilor, după cum ne adeverimit Domnica mea din anaforaoa P. S.
sele Părinte Mitropolituli, cum că fără lenevive și fără pregetii urmeză acestă
bună slujbă, m'am milostivitii Domnia mea cte..... Cond. 3, pag. 146 v.
Din condica Domnescă No. 6, la fila 75, Mitropolitul Grigorie cu analoraoa din 1777 Iulie 31 dice:
«Preoţii din câte trele eparchiile ati dată două jalbe către noi, una către

Măria “Ta închinând'o, iar alta nouă seriind'o, după a cărora jalbe nu lipsimii

a arta Măria Tale cea cu rugăciune cerere a lori: precum tâte breslele vorii
să aducă pe ficiorii loră la bresla părintescă, așa şi preoţii cei cc ait feciori,
și învaţă carte şi se socotescii vrednici de a primi darulii preoţici, se silescii
a-i face preoți şi ai lăsa diadoşi Ia biserici, însă fiindii-că de noi nu se herotonisescit ficiorii preoţesci fără de numai după mârtea părințilorit lori şi unde
este trebuinţă, satele nevădendu-i herotoniţi, îi supără la cislă, dimpreună
cu cei-l-alţi săteni așezându-i ; care acesta nesuferind'o nici preoţii nici ficiorii
lori, unii se strămută prin alte sate, alţii se facit slugi la unulă și altulii,
alți intră într'alte bresle și puţini rământ spre ajutorulti satelorii și toţi ficiorii
de preoţi ce sunt hotărâți. la vremea trebuinței să se hirotonisâscă, neputendit să mai trăiască pe lângă părinți și sub învăţătura loră, ce i-o facă
pururea, pentru orinduielele bisericesci, se desnedăjduescii şi amestecându-se cu
alte slujbe, se facă nevrednici de cinulii preoţeseti. Preoţii nu supără pre Măria Ta, ca se rămâie ficiorit loră fără de dăjdic, ci se râpă, ca cci ce vor fi

aleși şi ipopsiţi de a se hirotonisi,

să fie orînduiţii

cu

o dajdie

deosebită,

ușoră, ca să plătâscă până la vromea chirotonici, iar hirotonindu-se să între
și că în orînduiala dăjdei preoţilorii, fiindit-eă cu acea dajdie aflându-se deosebiţi până la chirotonie, potit să şedă pe lântă părinţi, ca să înveţe ale preoţiei,
care învățături noi le ceremii dela dinşii cândii viă să ica darulă preoţiei.»
Domnitorulii |. Alexandru Ipsilante la 1777 Septembre 10, (ice că: «Find că
numărul preoţilorii este orînduită cu hotărâre, ca alți mai mulţi peste orînduita sumă să nu intre fără numai în loculii acelora când vorii muri și va
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Organisarea justiției.

Să venimii acum a ne ocupa de organisaţiunca justiției sub Alexandru Ipsilante. .
Chiar în anulii sosirei sale în Bucuresci, 1775, inteligentuli Dom-.
nitoră sa și pusi să seric și să compileze o prazilă. «De vreme că
vedemii, dice celii, cum că la pricinile co se caută, unc-ori se arâtă ohiceiurile pămîntului, alte-ori se ancriseseii, și hotărivile se facit după
gândulă fic-căruia, fără de a nu le întemeia în pravilă, și acesta pen-

tru că nu ai vre-o orânduită pravilă a obiceiuriloră;

cercetândii obi-

ceiurile și întărindu cele cu cale cu cădutele îndreptări, adunândii și
alte pravile, amii făcută o prazilă, care și după ce vomă avita-o la toți,

tălmăcind'o și pe limba românescă vomit și tipări-o (1).
„Până ce acestă pravilă, scrisă mai întâi în grecesce, să fic caritate
la toți, tălmăcită și tipărită,» Alexandru Ipsilante organisă instanțele, cari
ai a judeca pricinele și vinele, prin următorul chrisovă, din: 1775,

chrisovii din care vedemi,

că el .organisâză

4 instanțe superiâre de

judecăți, dise de elă «Depertamenturi». Unul din acestea este numiti «Depertamentulii de criminalionă,» pentru că, are a judeca crimele

și delictele. Eată actulăi:
«Ilrisovit cu. ponturi în ce chipi să urmeze D-lorii bocrii judecători de pe
la renduitele mese. (Cond. II, fila 43.)
«Pentru orînduiala Depertamenturiloră de judecăţi.
«Iă Alex. Ion Ipsilante

«Vrendii

Domnia

mea

Vo. cu mila lui Dumnedeă, Domni.

[ete.)

ca să ica slirşiti tâte pricinile de judecăţi ale lo-

cuitorilorii, nu numai după pravilă, cu tâtă dreptatea, ci și fără zăbavă, ca să

fi trehuință . „ . . » primesce propunerea de sustii, darii cere prealabila ale-

gere între liciorii de preoți, pe cei vrednici și cari vorii apoi să ajungă preoți.
Aceştia aleși, să se lee, cum că vori pune totă- silința la învățătură și acestora să li se puic o dare mai mică și deosebită.

(1) Vedi: documentulă de mat la vale,
Posedemi unii asemene actii în originală. Veţi şi Condica domneset No, 2 (Alex. Ipsilante Vodă), fila 43.
--
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nu se stingă Omenii și să nu cheltuescă âmblândii în judecăţi multă vreme,
pentru acesta ami orînduitii 4 întocmite depertamenturi. Celii d'ântâiii, așezată
cu boerii mari mazili de-n trepta ântâia; celă ali II-lea cu din cel-l-alţi; celt

ali III-lea asemenea și celii de ali IV-lea asemenea.
Dintr'acestea dar, unulii să caute numai judecăţile de criminalioni, iar celelalte trei, pricini ce sunt pentru lucruri și datorii.
Depertamentuliăi de criminalionii, aşezati cu deosebiți boeri, are a urma pe
tâte qilele necurmatiă căutările și hotăririle, după pravilă, în localul orânduitii
la Domnssca n6stră Curte, cu ttă orenduiala sa, adecă: ali 2-lca și ali 3-lea
armașă, armășci, zapciil pușcărici, logofiței și alţi trebuincioși,—.afară numai
de Sâmbăta și Dumineca.
Cât pentru vinovaţi, ori de afară de la ispravnicii se trimetă, sâii aici se
prindii, să se închidă la puşcărie și numai decât să se arcte Domnici mele.

Intr'acestași chipii să aibă condică deosebită armașuli, în care să trecă nu-

mai decât numele

vinovaţilorii, arătând de s'aii trimisit de la isprăvnicie, scii

de s'aă prinsă aice și aducendă condica, să se arăte și să se pecetluâscă de
"Noi, cu hotărîrea de a să judeca și să nu se căsnâscă de vel armașă, mat 'nainte
până a nu se cerceta de judecată, care să dea în scrisii ce felii de pedepsă se
cuvine a se face acelora, după orânduiala pravilci, ar&tândă și capetele și să
arâte Domnici mele, cu anatora scrisă în condică. Şi cercetarea să se facă fără

de zăbavă, ea ori curândă să se osândescă, sâii în grabă să se îndrepteze şi
să sc slobodă

de

la închis6re.

Celă-l-altii Depertamentii are a căuta, a judeca
de judecată, ce sunt pentru lucruri și îndatorii,
tărîvile sale după pravilă, urmând și obiceiul
Dotărită „să se energhisâscă în pravilă. Şi are şi
u 2 logoleței de Divanii şi câte 2 de 5 bresle:
să ţie condică

deosebită,

întru

și a face alegere pricinilorii
și săi urmeze căutările şi hopămîntului, care acum ami
acesta a se aduna la curte
11 zapeit să fie nelipsiţi. Şi

care să se trâcă tote cele ce se caută într'acestii

depertamentii.

Şi celă-l-altii dopertamentit, asemenea de o potrivă la putere, ca celă-l-altii depertamenti, să păzescă totii aceeași orinduială, după cum s'ati disii mar susti.
Celă-l-altii departamentii mai mare decât acestea, așezatii cu boieri mari mazilă de întâia treptă, are şi acesta să se adune în domnâsca nâstră curte, afară

de Joia și Dumineca, și după prânqii, fiindă trebuinţă, şi la vre-una din casele
d-lori și să judece și si facă alegere priciniloră celorii orînduite la acesti deper tamentii

și din porunca

nâstră

de isnovă să caute și pricini ce s'ati căutatii

în celă-l-altii Depertamentă, ce i este mai micii decât acesta; și de se va
întempla vre-unulii din cei ce se pricinuescii, să nu se mulțămescă la otărirea
acelui Depertamentă

și va cere Dirană, să urmeze și acestii mai alesii Deperta-

mentii cu căutările și hotăririle sale, după pravilă și obiceiurile pămîntului, co
Zstoria Românilorii
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s'aă hotăritii acum, purtându-se judecătorii cu mare corectare, fără de pismuire
și cu luare aminte și de este să strice vre-o dată vre-o hotărire a Depertamentului celui de josii, să o strice cu pravilă, eu cuvîntit vrednici și drepti
și cu analora, iar nu cu vorbe subțiri și să nu cuteze cinevași din judecătorii
aceștia, ori a sparge, sci să ție serisele a celui-l-altit Departamentii ce s'aii datii
la celă ce se pricinuesce, fiindii-că acâsta numai Domnia mea avemit a o face
de isnovă cercetândii aci pricina, de faţă, în Divanul Domniei mele.
Asemene depertamentulă acesta are. să urmeze lucrarea dreptăţei sale cu tâtă

orânduiala, însă trei logofeţei,. 4 logofeţăi de Divani și câte 2 asemene de la

fiesce-carele zapcit și alți trebuincioși slujbei. Să sc ție dar şi la acestii Depertamentii condică deosebită, întru care să se scrie tâte cele căutate. La aceste
3 Depertamenturi să fie și câte 2 vornicei rânduiți, ca să se trămită, fiindi trebuinţă, de la judecată, ori pentru vre-o cereotare, ori pentru ca să caute semne
și hotare,. cum și alte asemenea.
,
Asemene:şi din cei rânduiţi să păzescă la ușile Depertamenturiloră, ca să
nu lase pre nimene, ori-ce felă de omi ar fi, să intre înlăuntru, fără de numai
pre cci cari pricinueseii și după orenduială pre cel ce face trehuinţă a-i chiiima
judecata. |
|
Divanul Domnici mele este să se facă de 3 ori po stptămână, Dumineca,
Mercurea și Sâmbăta. Insă Lunca.și. Mereurea să se caute pricinile ce sunt
pentru lucruri și îndatorii, a cărorii pricini hotărire s'a făcutăde cele-l-alte
Depertamenturi și ncodihnindu-se cei-ce se judecă s'ait ceruti la Divanii, ori
după voinţa Nostră, sei după cererea lori, cu judecata, amit otăritit a eși dântâiași. dată la -Divanulii Domnici mele, iar Sâmbăta să cătămi vinovăţiile. Iar

când yre-o parte

din: cei ce se judecă, nu se va odihni la hotărirea celui

mal de josii Depertamentii, și va face apelaţie. la celii mai de susii Depertamentii,. după ce se va cerceta a acelui mai de josii Departamentii hotărîrea”
cu. tâtă pravilnicesca luare aminteși se va întări ca o drâptă și după pravilă,
iarăși nu se va odihni, ci va cere apelaţie la Divanul Domniei mele, se
va
înfățișa cu celt ce se judecă și se va mai cerceta pricina și când se va
găsi
otăririle ce s'aii făcutii de la acele 2 Depertamenturi drepte și cu cale și se
va
cunosce cum că. de-n desfrănare și pismă nu se odihnesce, unulii ca acela este
să se pedepsescă de cătră Domnia mea spre pildaşi altora.
,
„Vel Logolăţii datori sunt să gătâseă Divanuli Domnici mele, să puie
la
orânduială zapciii, ca să aibă gata pe cei ce se pricinuescii, cu tâte cele trebuinci6se, adecă: cărți de judecată ale celori-l-alte Depertamenturi, i,sineturi,
mărturii, cum și alte asemenea, pentru ca.să nu iasă la Divană negătiți și.
pentru ca să nu se îndrăsnescă cinevași, din cci ce se judecă, să dică că-i lip-.
sosce cutare scrisore, si cutare mărturie, fiindă-că unul ca acela, este să se
depărteze, şi Vel Logofeţii vorii ave a răspunde pentru lenevire și nepurta-.

ISTORIA ROMÂXILORĂ
rea de grijă. lar Divanul

doabă.

Domnici

(?

mele să se facă cu tâtă

obicinuita po-

Amiîndoi D-lorii Vel Logofeţi, de 3 ori pe s&ptemână, Marţia, Joia și Vinerea adunându-se, să caute condica de răvaşe și aducând pe zapeii, să cerceteze de s'aii căutată, de sai săvârșită pricinile jăluitorilorii, de ai veniti
răspunsurile de pe afară și mumbașirii cei trimeși și cele-l-alte. Către aceste
să aibă purtare de grijă spre a sevărși întâiă pricinile celorii de afară și cecă
mai vechi, ce aă dati jalbă ma! dinainte, aceia întâiii să se judece și nu să
dea rendii celoră de curândi, pentru hatâră.

Când de isnâvă să caută vre-o hotărire a vre-unui mai de josti Depertamentă, să nu se chiime judecătorii aceia șisă se întrebe în'ce chip și pen-

tru
că
se
se

ce ait hotăritii acelit felii acea pricină, fiindii-că acesta este atacsie, de vreme
aceşti judecători câte aii a dice le-aă seristi în cartea lori de judecată. Să
ţie condici deosebite întru care să se trâcă în perelipsii tote .răvașele ce
daii și în ce chipi să orenduescă și hotărirea Domnici mele și zapciulă,

cu I6tulii, luna și qiua. Aceste condici să fie la toţi logolețeii, care după dato-

ric, după ce se orenduesci răvașele, să le serie în condică, precum s'ati
dist
mai susii și apoi să le iscălâscă și așa să se dea jăluitorilori ; cum și
cele
ce se orânduescii pentru pricini a se căuta afară, la judeţe, cu acestași
chipă,
după ce se iscălescii, să se pecetluiaseă ; că de se va găsi vr'unit răvașii
dati
în mână de zapeiă sâii jăluitorilorii, netrecutii la condică, să se pedepsesc
ă
cerectându-se

cel
. vinovatii.
ă

”

"De se va întâmpla în vre-o septămână să se stringă judecăţi multe, să ne

însciințeze D-lorii Vel Logofeţii, ca să facemii și întraltă di Divanii, să
nu aştepte cci cu pricinile.
Pentru judecători. Pentru ca să urmeze ale judecăţilorii, nu numat
cu bună
orenduială, ci și după pravilă şi dreptate, pentru acesta amit alesii
boori ce
sciti atâtii pravila, cât și obiceiurile pămîntului și i-am orenduitii
judecători
la numitele 4 Depertamenturi. Deci judecătorii toţi, după nctăgăduita
datorie,
să se strângă la Depertamenturi de dimincţă, să judece și să facă
alegere a pricinilorii ce vori veni, cu toti felulă de nevoinţă, cercetare şi
luare aminte,
urmândii orenduelelori pravilci și arătându-se spre cci co se judecă,
cu dulceţă, făr' de nici uni felii de pismuire și cu desăvârşită nopărtenire
la nici o
parte. Să asculte cu bună luare „aminte, făr” do mâhnire, tâte cuvintele
celor
ce se judecă și să nu cuteze vre-unulii a înjura pe cinevași, sei
să-l oprescă:

de a-și arăta tâtă curgerea pricinei lui, ori-ce felă ar fi, fiindu-că de
va face

vre-unulă vre-una dintracestea, se va pedepsi. Canonuli judecător
iloră de ori-

co treptă ar fi, să nu

primescă în casa sa yre-unuliă din cei ce se judecă,

ca să asculte, ori jalba lui, scut r&spunsulii, fiindu-că acesta
este mare stricăciune, de vreme ce într'acestași chipii negreșită să smerduesce
audulii său și

?
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apoi se discolifsesce a nimici
decători

la hotărire,

,

dreptulă și așia stinghireză și pre cci-l-alţi ju-

şi dintr'acesta

face

trebuință

să se zăbovâscă

hotăririle.

Deci, cei ce se judecă, câte îndreptări și răspunsuri ai a dice, să le spuie
tâte inaintea judecății, ca fiindă curati gânduli judecătorilorii de alte șopte,

să nemerescii cu

lesnire și fă de pismuire

dreptulă jalbilori

pirişilori și

răspunsurile piriţilorii, să se scrie îns&și cuvintele cari le dicii. Judecătorii,
cu socotâlă de obște, în cercetare de obşte, și cu gândii de obște, toţi să ho-

tărescă fără de a nu se socoti unulă sei doi dintr'înșii, că elu este stăpâni alt
otărirei, sâii mai

mare

decât

cei-l-alți la lucrarea

acâsta a judecăţi;

jude-

cătorii să aibă mânile sele spălate întru Dumnedeii și întru pravilă, adecă,
să fie temători de Dumnedeii și drepți și să nu-și întine mânile sele cu primire de daruri și mituri, căci când vre-unuli din judecători se va arita că
ati luatii mită, unulti ca acela grei se pedepsesce.
De sc va întâmpla pricini multe, să fie datori toți judecătorii de a se
la Depertamenti, la ceas orînduitit și să caute deobşte pricinile, iar nu
s6u doi, fiindi-că căutările şi hotăririle trebuesce să se facă de faţă, iar
sub ascunsti.
Judecătorii forte bine să ica aminte, să nu hotărâscă altele de față

să iscălescă pe sub ascunsi alte hotăriri,
fiindit-că grei se pedepsesce.
Judecătorii

să nu

împotriva

hotărirei acci de

strînge
unulii
nu pe
și apoi

faţă,

intre nici-odată în vre-o nedreptate, ai pentru pricteşugii,

sc pentru rudenie, ai pentru frica vre-unui obrazi mai mare, iar carele dintre „judecători se va afla judecândă cu hatâră de pricteșugii scă de rudenie,
și va căuta spre obrazi, iar nu spre dreptate, grei se pedepsesce.
Asemenca şi celui ce se silesce de vr'unii obrazi mai mare și se va afla că
face nedreptate şi nu ne va însciința, âste să se pedepsescă forte ereii, spre
certarea Dicisnicului ce s'a temută mai multii de sila acelui uni boiării ca și

dinsulii,

măcar și mat mare în dilele acelea, decât

de Dqeii, de pravilă și

de Noi.
Judecătorii ai vinovăţiilorii, să urmeze la cercetări și hotăriri asupra făcttorilorit de rele, cu uni gândi, după pravilă, și Noi ccreetândii ale lorii, faţă
fiindă în Divan, Sâmbăta, și găsind orânduirea drâptă și după pravilă, or

vomit cumptta-o, oră vomit întări-o.
Cei co se cercetâză de către judecători pentru vre-o faptă rea, de vorii mărturisi

îndată

cele ce întrebi,

să nu se crâdă numai decât de judecători,

fiindti-

că pote, sâii de frica pedepseloră, sâit din uriciunea vieței lorii, să mărturisescă
cele ce n'ai făcutii. Pentru acesta, judecătorii să cerceteze și să caute și alte
semne pe din afară.

Nici din judecători, nici altii cine-vași după afară, să nu dea capii şi pravilă
lă mâna unuia sâi altuia, cu care turbură socotela și gândurile judecătoriloriă, ce
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facii la pricina ce se caută, și prelungesce hotăririle, din care prelungire se pricinuesce stricăciune la amindoută părţile ce se judecă. Iar care din cci după
alară se va întreba, să aibă slobodenie destvârșitit să mergă la judecată cu pravila acea ce va av și arete acelii capii ce se cuvine la pricina ce se caută,

pe carele judecătorii credendu-lii cuviineiosti și alcătuit la pricină, să-l primescă fără de pismuire.

|

Din judecătorii de a doua treptă, a acelorii 3 Depertamente cerectândi pricina, învățați și isbutiţi ispitiți ?) la ale judecăţilorii, dintr'acestia de se va întâmpla trebuinţa, vomi orîndui în loculi unuia din doi ispravnici judeţelorii
și în locul săi vomii orândui altulii la Depertamentii.
Iar judecătorilorii acestori tuturorii de la câte feluri Departamenturi, pentru ca să aibă și îndestularea lorit, ca mai multi să se silâscă și să so păzâscă
curaţi, le dămit I6fă, pe lună, după orînduiala și starea fic-căruia.
De vreme ce vedemi cum că la pricinile ce se caută, unc-ori se artă obiceiurile pămîntului, alte oră să anirisâsce, și hotărârile se facti după gândul
fie-căruia, fără de a şi le întemeia în pravilă, și acesta, pentru că nu aă vre-o
orenduită pravilă a obiceiurilori ; cercetândă obiceiurile și întărind cele cu

cale, cu cădutele îndreptări, adunândii și alte pravili, amit făcutii o pravilă, care
după ce romii arăta-o Ia toți, tălmăcinl?o și pe limba românâscă, vomi
Și tipări-o, ca socotindii și cinstindi ale pravilci, să judece şi să hotărască
de pe pravilă și să urmeze de pe' acea. Jar până a se tipări acea și a se arăta
de fuță, judecătorii să urmeze cerectândă ale pravilei.

Pentru cel ce se judecă. Cel ce se judecă de ori-ce felii de rânduială sc treptă

va i, ori țărani scii boiără, ori de buni nemi, sGii prostii, să 6să la judecată cu
totii felul de evlavie și cucernicie. Când cine-vași din cci ce se judeci, obrăznicesec, sii aruncă judecătorilori, în liuntru la Depertamentii, cuvinte de ocară
și de necinste, ori stăpânindu-se do fumuri, scii rezemându-se la vre-un obrazii
mai mare, pre unul ca acela, ori-ce felă arii fi, să-l arâte judecătorii îndată
prin analora, scriindii și în ce chip a obrăznicitii, pentru ca să se hotărescă
de către Domnia mea căuta lui pedepsă, spre înţelepciune.
Când cine-vaș, din ccă ce se pricinuescii va alerga la vre-unii obrază mai mare

și acelii obrazi va însciința judecătorilorii, ca să se diafendifsescă, unulii ca
acesta, adecă ce aii alergati, să se pedepsâscă după orenduelile pravilei.

Cei ce se judecă, să cundscă pre toţi judecătorii de o potrivă la putere și să
nu socotescă pe vre-unii judecători mai mare, s6ii mai mici, sâii stăpână alti

hotărirei.
.
|
Pentru zapeii. Zapciii să aibă toti felulă de ascultare şi supunere la judecători.

Insuşi zapciii să aducă pre cei ce se judecă, la judecată, și să stee și ct de
faţă, până când vorii lua sfirşitii pricinile acelora și să nu-i trimiţă cu logo-
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feţi şi cu zapeii de ai lori, fără numai când va fi trehuinţă, cu ceaușii lori.
Fără de hotărirea judecătorilori să nu îndrăznescă zapeiii a face vre-unii hevel-et asupra vre-unora din cei ce se judecă, până când se va da hotărire și

să ica hotărirca de la noi pentru săvârșire,
fapciii să nu se îndrăsnescă a aduce la Depertamenturi fără de scire și fără

de veste vre-unulii din cci ce se judecă, ci întâi să-i arăte răvaști de jalba
ce este împotriva lui, și să-i dea sorocii de una sii de două dile, adecă după
cum va fi și pricina, ca să se gătescă ;.iar de va fi omii ca după-ce va afla-o,!
pote să lugă, s6it să se ascundă, pre unulit ca acela să-lii pue la pază, sc să-li
lase luândii unii bunii chezași, pe omii, cu scirea judecătoriloră.
apeiii fără. de scirea judecătorilorii să nu dea soroci la cine-vași, scii să-l
lase, cu nici unit felii de pricină.
Pre celt hotăritii, de-i va fi greșala lui de vinovăție, să-lii ţie zapciil până
când vorit lua hotărîrea Domnici mele pentru pedâpsa lui; jar de va fi pentru bani sei lucruri, să-lă silescă spre des&vârşita hotărîre, fără de a nu mijloci altii nimici. lar de va cere sorociă, iarăși prin însuși judecătorii, să se
cerceteze de i-se cade a i-se da sorocii şi câti?și de este omuli vrednicii de
credință? și după hotărîrea ce vorii găsi cu cale şi cu dreptate, să se facă. Iar

de va fi bocrii, cele hotărite să se aducă întâiti la Domnia mea hotărîrea judecătoriloră, pentru ca să se urmeze dintr'a n6stră poruncă. Ori-ce felii de obrazii

ară fi, celii 'hotăritii să nu vinqă lucrurile sele fără de scirea

și voia nâstră,

ci să sc facă analora după orenduiala pravilelorii, și mai întâi să so întărescă
de către Domnia mea.
Deci aceste orendueli ce amii hotărâtii Domnia mea a se urma și a se
lucra şi în faptă așezându-se și în scristi printracesti domnescă ali Domnici mele hrisovii, după ce sai cititi întru audulii tuturorii în Divanii, a
fi cu toții în deobște însciințaţi și a sci fie-carele datoria sa; pentru ca să:
se păzâscă în totă vromea asemenea și să se găsâscă de față întocmirea
acestoră orenducli, poruncimii D-tale Vel Logofttă, să se trecă în condica

Divanului, după acesta

să se dea la S-ta Mitropolie, ca să se păzescă

tru păstrare, întărindii Domnia

în-

mea hrisovulii acesta cu însăși credința Dom-

nică mele l& Alex. Ină Ipsilante Voevod, martori fiindiă și prea iubiții fii Domnici mele:. Const. Voevodii, Dumitrașco Voevodă și D-lorii cinstiţii boeri cei
mari ai Divanului Domniei mele: Pan Dumitrache Ghica Vel Ban, Pan Nicolac Dudesculii Vel Vorn. de 'Ţâra de sustii, Pan Radu Văcărescu Vel Vorn.
de "era de josii, Pan Pană Pilipeseuliă Vel Losofătii de 'Ţera de susii, Pan
Ştefan Prișcovenu Vel Logofătii de 'Ţâra de. josii, Pan Stefani Mișoglu Vel
Spătară, Pan Ienache Văcărescu Vel Vist., Pan Secarlatii Caragea Vel Post.,
Pan. Dumitrașco Racoviţă Vel Clucerii, Pan Ienache Vel Paharn., Pan Constantinii Văcărescu Vel Stolnici, Pan Manolache Kretzulescu Vel Comisii, Pan
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Vel Slugeri, Pan Nicolae Vel Pitarii și Ispravnicit Pan Pană

Filipesculi Vel Logofătii. Și s'a scrisă hrisovulii acesta în alti doilea anii alit
întâiei Domnie a Domnici mele, aice în ţâra Românescă, în orașii scaunului
Bucuresci, la anulă de la zidirea lumei 7284, iar de la spăsenia lumci 1775,
de Constantini Dascălulit slovenescii de la scola Domnescă ot Sf. Gheorghe.
Numele

cari

sunt

martore

la acestă

actit

însemnați,

ne

artă,

că

Domnitorulit avea în sfatulti stă pre toți bocrii cei mai deştepţi și mai
buni români. Singuri Spătaruli și Postelniculii sunt nume grecesci. Iacă
încă o-dată constatată, că dâcă țâra a avută de suferită multi sub
domnia fanarioțiloru, mai rari aceștia ati administrat-o cu fanarioți,
ci cu bocri pămînteni: Coda de topori și pădurea!
„Nu

este lucrare oțiosă de a se pune în comparare chrisovulii orga-

nisândii justiţia, la 1775 luna Septemvwric, și însuși 'codicele de legi, care
fu publicată numai în 1780 Septemvrie, adică după 5 ani dela, chrisovii.
Codicele lui Alexandru Ipsilante s'a tipăritii numai la 1780 la tipografia

Mitropoliei din Bucuresci. Este unii 40 de 48 de file, pe dout co-

lone, din cară una cuprinde textul greci și: cea-l-altă textulti românescii. Titlul codicelui este numai în grecesce (1). In fruntea paginci
cu titlu este o vignetă avândi la mijloc scutul cu corbulii ţinendă
crucea, în pliscă și sorele și luna sub coronă, cu spadă și buzduganii.
La stânga privitorului este o figură intitulată «Dreptatea» ținendii cumpână la o mână şi spada la alta. La partea drâptă, s-tu Alexandru
Patriarehult 'Țarigradului, ali căruia nume îlă purta Domnitorul (2).
(1) Iată titlulă completă:
STATATPMA'TION NOMIKO'X.
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Iată, prefața, acestui codice:
«I& Alexandru I6n Ipsilante V. V. cu mila lui Dumnedeii

Domni

şi oblă-

duitorii a tâtă Ugro-Vlachia.
«Cu cât este trebuinciosit povăţuitorulii la unii călători, ce va să trecă în

locuri pustil, ca să nu rătăcescă din drumi, în locuri ncâmblate și cu cât are
trebuință de lumină unulii ce âmblă întru întunerică, ca să nu dea preste
prăpăstii și adâncături, atât sunt de trebuinci6se și pravilele la o politic,
ca printr'insele să se povăţuiască, spre chipzuirea dreptăței și a adevărului
și să nu greșâscă întru cea mai trebuinci6să și a tâtei bunci orânduieli păzitârea, adecă judecata lui Dumnedeii (căci noi dupre chipulă celă Dumne-

deescă, nu numai avemi a stăpâni pe pămintii, ci și a judeca după asem&narea judecătorului tuturoră, ni s'a dăruitii).
«Şi măcarii că întru sciinţa și chipzuirea omului sunt 6reşi-care schinteie ale
dreptăței sem&nate, după care fieși-care, decă arii voi, pote să se povățuiască

spre dreptate, după cum este disii: «cea-ce ţie nu place, altuia nu face», căci
întru acestă

coprindătâre poruncă tâtă pravila și tâtă

dreptatea

se înțelege,

dar fiindii-că curgerea anilori nu incontenesce de a schimba şi a preface pururea
pricinile vicţei câle întâmplătâre, pentru acea face trebuință a av6 o povață
mal pe largă. Dreptă acea, miluindu-ne Dumnedeii cu Domnia acestui Prințipati, pe lângă cele-l-alte faceri de bine ce ne-ami străduită să arttămii la
toţi de obște, și deosebitii la fiește care, am socotitii Domnia mea, că acesta
este cea mai de folosă, nu numai pentru buna petrecere a locuitorilor, ci
și pentru cinstea lori; pentru, că alta mai multă defăimare nu pâte a fi la

uni norodă, și mai vertosi la cela de bună credință, decât a vieţui fără de
pravilă, adecă, sâu să nu aibă pravili, scă să nu urmeze după pravili. Intr'acestași chipit am aflatii Domnia mea pre locuitorii Valachici, care măcară”
că une-ori urma împărătescilorii pravili, coloră de obşte, și alte ori obicciurilorii
celorii pămiîntesci, care obiceiuri cu cuvintii că sunt din vechime, se sirguia
spre a ave întărire. Dară cu tâte acestea, nici pravilele pururea într'unit
chipii păzea, nici vechimea obiceiurilorii nesmintitii ţinea. Ci, când cu pravilele
strica obiceiurile, când iarăși cu obiceiurile se împotrivia pravilelorii. Dreptă
acea, din începutulă Domniei mele, din multele griji, care pururea ne coprindă,

părlejindii vreme, cu neîncetate osteneli am strinsă Domnia mea, însă din pravili cele ce sunt mai trebuinci6se spre povaţa judecăţilorii, iară din obiceiuri

am alesii cele mai dese urmate în ţeră, asemtnându-se 6reși cum

și cu pra-

vilele. Pe lângă acestea şi altele 6reși care poveţi, de înşine alcătuindă Domnia
mea, din jălbile și pricine ce pe tâte dilele se aducii la audulii nostru, acum

la ali şeselca anit alti Domnici mele, (ce cu mila lui D-deit curge), am așezatii
nouă alcătuită pravilă, ca unit isvodă și îndreptare tuturoră celora ce se vorii
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cu sfatii de obște și cu adeverirea P. S. S. Mitropolitului, a
D-dei Episcopi și a Veliţilori boecrilorii Domnici mele, ca

printr'insa povățuindu-se, drepte să facă şi ci hotăririle judecăţilorii și toţi cei
năpăstuiţi să-și afle dreptatea loră la limanulit buneloră pravili, şi la toți supușii noştri să se ar&te biruitore dreptatea. Căci judecata, după cum amit disti,
este a lui D-qeă. Drepti accea, câţi s'aii învrednicitii acestei dregătorii de judecători, se cuvine bine a sci, că pentru ori-ce pricină vor judeca, celii co so
va osândi de cătră dinșii fără de dreptate, sâii cu dreptate pentru ori-ce felă

de vină va fi, de o va obieni (odihni?) cu mulțămită și fără de cârtelă hotărirea
judecății, nu mai remâne a se osindi la judecata cea viitâre; pentru că acâstă
pămintescă judecată este a însuși lui D-qeit judecata ; dar val de judecătorulii
acela ce va mitui la hotăririle judecăților, pentru voie veghiată,
sâii va strica
dreptatea pentru luare de mită, sâii va trece cu vederea dreptatea pentru pizmă,
căci înfricoșatii cuvîntă va audi, ca unii strâmbit judecătoră, de cătră dreptul judecătorii, în Qiua cca înfricoșată a nefăţarnicei judecăţi eci viitâre, și nu
numai acolo, ci și aici aflându-se de Domnia mea, cu ori ce mijloci viclenindiă

la hotăririle judecăţiloră, să scie, că nici întrunit chip nu va pute scăpa de
grea pedepsa Domnici mele. Deci mai întâiti aşezămii orânduiala depertamenturiloră, după care se cuvine a se îndrepta tâte depertamonturilo cele mari și
cele mici, și spre orenduiala loră hotărâmi într'acestași chipt....

După acâsta urmeză materia codicelui. Acesta nu este numai rolativă la justiţie, ci coprinde disposițiuni de natură cu totulti regulamentară. Așia, chiar la primulă capitol, codicele reguleză dilele când se
va țin6 Divanu gospodă și felul pricinelorii ce acesta va av6 să
cerceteze (1).
La, Cap. II se coprindo obligaţiunea pentru depertamenturi, de a ţine
condici de anaforale prin logofeţi cu praxis «și la tâte depertamenturile să păzescă afară la ușe zapeiii cei mici ai vătașilorii, ca să nu

lase calabaliculii celi de prisosii a intra unde se face judecată.»
La capit. pentru judecători (fila 8) iarăși nu avemi decât disposițiuni de procedură, sii chiar numai regulamente de ordine și disciplină.
!
«Judecătorii să-și păzâscă mânile lori curate către Dumnedeii și către

pravili, adecă să fie cu frica, lui Dumnedei, drepți și să nu ica mituri.»
!
(1) Vedi anexa corespundătore.
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La

casă

de îndoială în vre-o

pricină, judecătorii să arste Domnului

casulu, «ca, să iea de Ia elii povățuri și învățătură, în ce chipă

să hotă-

rască.»

Isa pag. 9 este capitol pentru vechili. E naivă disposiţiunea, I-a,
care (ice, că judecătorului să nu osândâscă pe vechilu, ci pre celii pre
care îl represintă vechilulii.
La alti capitolă aflămă o bună disposiţiune, care opresce pe cei pu- :
tornici de a patronala judecată pricinile celorii mai slabi, în interesulti
înlăturărei nedreptăţei pe calea, favoritismului ($ 4 de la fila $ verso.)
O bună disposiţiune în sensulii egalităței este cea de la $ 7 fila 10:
«cei ce se judecă, de ori-ce treptă vori fi, să stea în piciâre când se
judecă și fără de ișlicu, forte cucernici și cu supunere, grăindu cu smerire și r&spundendă cu orenduială bună la cele ce se vorii întreba,
fiindit-că judecata, este a lui Dumnedei.»
„Altă disposiţiune bună este cea. dela $ 1, fila 10 verso, prin care
se hotăresce, că judecata să se facă de față și cartea de judecată să se citescă întru audulu celui osânditi. Ilotăririle. verbale nu mai sunt

valabile.

|

La fila 11 coste pote pentru întâiași dată introdusă în limbă, vorba
apelație. Acestă drepti de apelație este importanti şi destulu de bine
garantatu.
|
La fila 12 se determină rolulă zapciilori și mumbașirilorii. Prin $
6, zapciii sunt opriți de a închide pre cineva fără hotărire și fără carte
de judecată.
Ca să, înceteze abusulii ciobdtelorii roșii, adecă a banilorii, ce se
luat ca amendă, dela, cei ce eraii aduși la justiţie, prin mumbașiri, zapcit, s6i copilă-de-casă, Ipsilante defige taxele legale (fila 12 verso.)
Copilulă-de-casă și păhărnicelulii iea taxa cea mai mare, iarii aprodii,
armășeii și lefegii iat numai pe jumătate taxa.
Pe lângă judecătoria Divanurilorii şi Depert amenturilori, codicele Ipsilante recunâsce o judecătorie a marelui Spătari. Acestă judecătorie,
de-care vorbesce $ 1, dela fila 13 verso, este ca o poliţie a orașului.
Judecătorulii dela Spătăria mare nu are a judeca, decât pricinile, ce se
întomplă în mahalale și între bresle, dar şi acestea chiar numai (ur=
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tișagurile, precurviile, «bătăile &moenilori celori mai proști, co se întemplă între dinșii de beţivi de cârciume, de înjurături și arc a supune sub pedâpsă pe cei vinovați la acestea. Iară nu are a judeca
şi alte pricini politicesci, și ale ț&ranilori, pentru că pravilile ostășesci numai pricini ostășesci judecă și cerceteză, iar nu și cele politicesci, dintre cari sunt şi acestea, la care dămii voie să judece acestă
judecătorie, numai pentru înlesnirea și odihnirea locuitorilorii celorti
proşti și pentru buna petrecere și orenduiala mahalalelorii.» Cei judecaţi la. judecătoria Spătăriei aă apel la Divanulă Veliţiloră boieri.
Judecătoria dela Spătărie este numai pentru a ajuta judecătoriei lui
Vel-Aga. La acâstă judecătorie se deferă, pricinile, ce le pote judeca și
judecătoria Spătarului. Vel-Aga mai are volnicie desăvârșită pentru
buna orenduială a tergului, pentru eftinătate, pentru a nu laco vicleșugi cei ce vindu, etc.
Instituţiune bună este acea a judecătoriei de judeţii, instituită, precum vădurămi,

mai întâiti prin circulări, iar în codice trecută la fila 14.

Ipsilante arctă, că a instituitii judecătoriile de județe, cu condicarii
judeţianii, ca. să eviteze locuitorilorii cheltuelele cu drumulii până la Bu-

curesci. Judecătorii de județe sunt datori să judece pricinile cele po-

liticesci ale ț&ranilorii, după obiceiurile pămîntesci și pravilele din acostii
codice, iar pentru pricinele plugăresci «să se urmeze pravililoră celori orenduite pentru plugari, care și acestea acum deosebită sati
tălmăcită pe limba românâscă.» Judecătorii de judeţe nu potii judeca
și causele criminale, precum de ucideri, precurvii, răpiri de fecidre,
hainii către obşte, furi de sfinte, hoţii etc.; acestea se judecă la Domnic, după ce ispravniculii a făcutii «examenele lorii» (Art. 3, fila 15).
O f6rte importantă disposițiune aflămu la fila 15 $ 5, prin care se
înfiinţa o adevărată fabulă, avendiă a se seric în deoschite condici tâte
" documentele moșiilorii din fie-care judeţi.
După ce Ipsilante a înființătă „judecători în județe, apoi, la fila -16
$ 11, iarăși încuviințeză, ca și ispravnicii când voră avâ timpi liberi
să iea parte la judecată împreună cu judecătorul, dar acestă Yolnicie
este mai multii pentru pricinile dintre țărani şi moșieri.
Aice este loculi să aducemii, toti din codicele Ipsilante, în intregime
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paragrafurile, cari se referii la drepturile și îndatoririle locuitoriloră săteni.
Eată-le :
„A. Locuitoriulii are să lucreze clacă stăpânului moșici câte 12 dile într'unti
anii, iară de se va așeza stăpânuli moșiei cu dinșii mai pe puţine dile, și se

va dovedi una: ca acesta, să nu pâtă în urmă să-i silâscă pentru 12 dile. De
vreme ce nu numai că s'ati învoitii cu dinșii însuși clă, ci se cunosce, că acesta
este și înșelăciune,

pentru

vre-unii

interesii ali

stă.

B. Să dea otaştina la două deci vedre o vadră, iară să nu-i silâscă să dea
bani, afară numai de se vori așeza între dînșii și se vorit învoi amândout păr-

țile, atâti stăpânii viilorii, cât și stăpânii moșiilorii. De vreme ce acâstă otaștină
se vede că este vechiii obicei pămintesciă și cu dreptate, după cum nc-ami
adeverită Domnia mea, atâti din hrisâvele mănăstiresci, cât și din celea boeresci. Dară pentru ca să nu se năpăstuescă săracii din încăreăturile ce va în-

drăsni să facă vre-unulă din vinăriceri,

la scrisul vinariciului (de vreme: ce

stăpânii moșiilorii iati otaștină după același catastichă ali vinăricerilorii) pentru
acea ami mal micşoratii Domnia mea vedrele de otaștină, orânduindii acestii
fel de vedre însemnate cu fierulă domnescii, spre a se lua otaștină cu aceste
vedre, iară nu cu altele; deci ori-care se va dovedi călcândiă acestă hotărire,

să se pedepsâscă întocmai ca cei ce facii vicleşuguri în cumpene și în măsuri,
a cărorii orenduială spânzură de la însuși puterea stăpânitorului a fiesce-care
politii.

C. Nu pâte a sădi.cine-vași vie fără de voia stăpânului moșiei, iară când
fără de a nu lua voie va sădi cine-vași, în loci, ce cra alesii de stăpânulii
moșiei mai dinainte pentru trebuința lui, atunci să-și piardă ostenâla; iară când
va sădi în locii, ce nu era de trebuinţa stăpânului, atunci nu se vinuesce atâtit

celii ce ai săditi fără voie, » pentru că stapânulă moșiei are a sc folosi cu obici:
nuita

otaștină.

D. Când stăpânulii moșiei nu va pune vint să so vindă pe moşia lui, atunci
pâte locuitoriulii cu voia stăpânului moșici, să vîndă, dândi câte taleri unulă
de butei câte o vadră vinii.

E. când nemerniculii, adecă locuitorulii ce șade pe moșia altuia, își va părăsi via lui, în trei ani deplină, nelucrată, atunci stăpânulă moșiei să artte
Domniei mele şi dândui-se scire, și încă de unii anii soroci, de nuo va
lucra nici întracelii ani, atunci să o stăpânâscă stăpânul moșiei. Insă aceste

soroce de trei ani şi de unul, să se caute când nu se va întâmpla! vre-o întâmplare de mare nevoie.
[. Locuitorulii are să dea deciuelă Ia stăpânulii pămîntului, pentru tote rodurile ce va face pe moșie, afară numai din grădinile ce are împrejurulii cască
lui, pentru care nu are'a da nimici.
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G. Locuitorii, pentru

linuli
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ce vori cosi pe moșia ce șediă, ori pe alta, ai

să dea dijmă, din dece clăi de fini una.
II. Pentru grâulă și ordulii, ce semenă, ati să dea din dece clăi una. Numai să aibă datorie locuitorulii a căra dijma acea cu însuși carulii săii la aria
stăpânului moșiei, după obiceiit; iar când, sei din lenevire, si din nebăgare

de sâmă, nu va urma după cum sai gisii șiiși va rădica şi grâul lui totii,
atunci ispravniculu judeţului, să aibă a face împlinire stăpânului moşici.
I. Pentru

K.
ai a
L.
bani

porumbi

ati să dea din 10 băniţi una.

Pentru stupi ati să dea de t6tă matca câte bani 3, iar pentru roi nu
da nimică.
Pentru caprele, ce ati locuitorii, aii să dea stăpânului moșiei, de capră câte
doi, atâtui vara câti și ierna.

M. De la stânele ce vori fi pe moşie, are să ica stăpânulii moșiei după așezămiîntulă ce va face, scă brânză, sci bani.
N. Locuitorii, pentru rimătorii ce vori ave, nu ata da nimică stăpânului
moșiei, dar nici să îndrăsnescă să-și bage rimătorii lorit în pădurile cele oprite,

adecă în acelea ce vorii avâ deosebite stăpânii moșiilorii pentru -vîndarea ghin(că,

ci întâiii

să se toemescă

cu

stăpânii, şi așia așezându-se să-l bage, iar câţi

vorii îndrăsni să- -ȘI bage rîmătorii lori fără de toemelă, unii ca aceia să plătâscă stăpânului moșiei prețulă acela ce putea să iea și de la alţii.

O. Locuitorulă de va fugi, sei de va muri fără de a hu ave moștenitorii
de aprope, sâii de. departe (de nu va fi datoră la visterie) stăpânosce cela cu
moșia grădinile aceluia, cu toți copacii cei roditori.

P. Stăpânulit moșiei alege celă mai hunii locit alti moşiei pentru trebuinţa
lui, dar nu are voie să iea loculii, ce s'a deschisi și s'a lucrată mat 'nainte de!
către locuitori.

Q. Nici unit românii nu are volnicie să vineze pesce în eleşteulii stăpânului
mMoșici.
R. Nici unii românii nu are volnicie să vindă vină scă rachiti pe moșie, fir
de voia stăpânului, sci să aibă băcănie, fir” de numa! de se va așeza cu stăpânuli moşiei, cum mai susi sai (lisă.
S. Locuitorulii nemernici nu pote să facă moră, fiindii-că acesta este a o
faca stăpânulii moșiei.

. La bălți sunt slobodi locuitorii a vena pesce, dând stăpânului qeciuială,
„dacă din 10 pesci unulii.
U. Loculi ce-l va curăţi nemerniculă, adecă locuitorulii, ca să-lti semene,

sâit să facă fini, sei grădină, nu pâte stăpânulă moșiei să-lii ica.
V. Dela perdelele de oi, ce sunt cu fătăcinne pe moșie, are să ica'stăpânulii

moșiei de t6tă perdâua câte unii miel și câte taleri unuli, şi atit a șede
acolo perdelele dela blagoveștenii până la S-tu George.
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X. Când stăpânulă moşiei

nu va av6 de lucru, să lucreze

locuitorii

cele

12 dile de clacă, atunci locuitorulii să dea câte ună zlotii de casă, și să nu
aibă volnicie stăpânulii moșiei, când -nu va av de lucru pe moșia aceea
ce
şediă acei locuitori, să-i ducă la altă moșie a lui, depărtată, ca să-i clăcuiască

acelea 12 dile, afară numai de va fi cea-l-altă moșie aprâpe de cea ce se află

cu şeiderea, ca de două, sâi celui multi trei cesuri, și de nu voriă pute să-și
isprăvescă lucru și trebuința cu acei lucrători ce-i are pe însăși acea moșie.

Capit. următori trateză de datoriile ispravniciloră și caută să împuțineze abusurile lori și a slujbașilorii subalterni acestora. Nici acesti

"capit.nu aduce disposiţiuni de codi civilii, sei penală.
- Toti asemenea, este și capitolul următori

|

de la fila 20 verso, care

trateză despre vornicei, cam în sensulii circulărilori, de care mai .susă
amii vorbiti.
Disposiţiuni de cod civili începi abea, la verso altă pag. 21, unde

se trateză mai întâiii despre zestre. Nu intră în obiectuli nostru „de
a studia disposiţiunile codicelui în privința acesta ; totuşi găsimi cu
cale a menționa, că zestrea remâne inalienabilă, decă sa constatatii

prin fGia. de zestre, trecută în o condică și păstrată condica. la o mă-

năstire (1). Fraţii cei săraci sunt datori să, mărite pe surorile loră, după
putere și cinstea n6mului lorit.
„La
$' moșteniriloră, fila 20 verso, fata măritată nu mai are dreptă la

moștenirea părintelui.
La căminulă părintescă nu

”
|
are drepti de moștenire decât partea!

bărbătescă, ca să nu piardă numele familiei. Cu tâte acoste se reservă
femeci dreptulde protimisisă.
Me
Averea mortului. se face în trei părți: o parte pentru sufletul mor-

tului, o a doua pentru soțulii rămasă și copii şi a treia pentru

rinții, seu moșii mortului,

|

pă-

E

Cei cari mori fără .copii și fără rude, sunt obligați a lăsa
a treia
parle din avere la cutia de milostenie. Asemenea și aceia, ce lasă testamentă, sei diată.

N AI
DI
"(1) Afară de casuli de forță majoră, când de "exemplu zestrea
s'a stricată de oştiri
vrăjmăşesci, de tâlhari, de foci, de cutremurii, de inundaţiuni,
decă nu se dovedesee, că
soţulă și-a salvati numai lucrurile lui din asemenea cataclis
me.
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Trecemit asupra cap. următâre tratândi despre Epitropii.
Asemenea asupra capitolului pentru împrumuturi, pentru chizeşie şi
constatămi la cap. dobăndei, că acâsta, se limiteză la 50 taleri de punga
de bani.
Se scie ce plagă cra în ambele principate camăta; deci disposițiunea,
mărginândă camăta,

era

bine venită.

Dar disposițiuni importante vină apoi la capit. pentru protimisisi. Am
arătatu ce importanţă a avută dreptuli de protimisisii în istoria proprietăţii române și cum moșia a rămasii în mâna Românilorii grație

acestui privilegii. (1)

|

Ipsilante mărginesce protimisulu la, aţi, Ia nepoți de fraţi, la unchii
și la copiii lori (fila 37, verso). Protimisii ai-âncă, copărtașii în moșie
de și nariifi rude, vecini și locuitorii cu cari împreună își plătesco
birul stii. Eată si o specială disposiţiune relati ră la protimis: (2)
„dle Alea. Ionii, Ipsilaute . Vo,
«De vreme ce ni sati adusti aminte pentru unele pricini, ce sunt cu îndoială,
în ce chipă se cade a se căuta după pravilă, Am socotitii să scriemii și întru
aetstă și să deslușimii cele de pravile renduite. Și întâi, ni sai arttatii pentru dreptulă de
otimisă, ce ati rudele, părtaşii, vecinii şi datornicii la luerurile nemișciitore, ce se vîndii, în câtă vreme adeci ati dreptul de 'protimisă?
şi când acesti felt de protimisii se stinge ? Pentru care, după pravilă, dicemiă,

cu cea curiinci6să deslușire, cum că când cine-vași va vr6 să vîndă nemișcătoruli sit lucru, are nctăgăduită datoriesă dea zeste întâiiila ruda lui ce are
de aralma stăpânire, ia de nu va ji acelii fală de rudă, să dea veste la cele de
aprope a lui rude, de susă și de josii, ad. și nepoți, fraţii, copii! de fraţi şi de
-anehă,

iar nu

și mai

pute să fie amestecată
Insă împreună bir nicii,
sabii. După acesta la
moșii. Iar de se toră
temere să cină acel
de protimisisii se dă,

multă. „După

acesta

la părtași,

măcar

și străini,

cu care

moșia aceea, îi urmă la împrejuraşă î împreună birnici.
dicemă, ceia-ce plătescii dăjdiia lorii într'o mahala, stă întruni
cei 'ce oră în ce chipă se' împreună cu vre-o parte a acelei
lepăda aceștia toți, câți adecă ai pr otimisisă, atunci fără de
nemișcătorii lucru, la veri-care sar întâmpla. Soroculi dar
la ceă ce sunt de faţă, de 30 de dile, iar la cei ce lipsescit,

(1) Veqi volumulă 1 din seria de la 1700. Aci vomii repeţi numai că prin respeetarea,
legci protimisului, proprietatea a rămasă in mânile Româniloră şi n'a trecuti atât de iute
şi lesne in acea a Grecilorii, Evreilor,

Armenilorii

cămătari

(2) Condica domnescă No, 2,.1775, Noembre, fila 55.

etc,

"
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luni 4; în cât celă ce are „protimisisii“ și este de faţă când se face și sinalagma,
adecă schimbarea vînderei şi a cumpărătârei acelui nemișcătoră și acela nu îscălesce schimbarea, să fie de totii lipsiti de jalba luă, după trecerea a 30 ile să
nu fie nici de cum primită ; iar de nu va fi acela de faţă, să aibă a porni jalba
de protimisisiăi în eremea sorocului de 4 luni și să primescă acelă lucru de la cumpirători, plătindii prețulii ce ai dată acela şi nu mal multi, nici pentru dobândi,

nici pentru trebuincidşele cheltueli, care pote va fi făcutii cumpărătorul, fiindăcă nici cumpărătorului nu i-se va cere rodurile ce ati luatii într'acea vre :

me, nici să se facă andelogosii a dobândei și a râdelorii, ci una pentru alta:

dobândă pentru roduri ; iar cheltuelele ce va fi făcută cumpirătorulă, să le

pârdă, de au sciutii că ai avută altul „protimisisă“, să fie spre pedepsă
și globă, la unul ca acela, pentru nebăgarea în semă, ce arâtă la pravilă ; și

soroculii de 30 de dile, la cei ce sunt de faţă și de 4 luni la cei ce nu sunt de
faţă, are a se înnumăra, din diua aceea, când ati aflată vîndarea celii ce are

„tin protimisisii“, (care și cu jurămînti este datorii să încredințeze judecata, că
atunci ai aflati vîndarea) şi nu din diua când s'a făcută vîndarea. Și într'aceste sorâce, de 30 dile la cei ce sunt de faţă, şi de patru luni la cei ce lip-

sescii, se stinge protomisisi.
«Se mai găsesce în rândul pravileloră și de £ ană sorocii, dar acesta s'a gă-

sită cu cale pentru cei ce lipsescti departe, ori pentru trebuinţă de obște,
sti pentru ali lori însuși, sti fiindi surguniți, sti vobiți, stii popr ip cu vre-o
pricină deosebită, cum de rezmeriță, scă alte asemenea.
«âșijderea, afară de mai susă numitele obraze ce ati «fin protimisisi» şi
după ce se vorii lepida toţi, de se va întâmpla niscaira datornici ai acehii vîn-

detoră și voră fi gata să cumpere acelă lucru, cu același preţi ce ai dată stri-

înii, să se protimisiscă acestia decât striinii, și decât aceștia să se protimisescă acei
ce că să ea mai multă, după cum și acesta în rendulă pravililoră se vede
«lit doilea ni s'aii arătată pentru protimisti de cele nemișcătore, ce se înpartii în trimisie, care trimisie se face într” acestași chip, împărțindu-se adecă
periusia mortului în trei și dându-se o parte pentru pomenirile mortului, alta
la obrazulii ce va trăi dintre soți și cea-l-altă la părinţii obrazului celui mortii

dintre soți. De se îndrepteză părinţii

obrazului celui morti să iea acele ne-

mișcătore, care la împărţelă -sc dai obrazului ce trăesce dintre soți; deci pen-

tru ca şi acestii-feli de jalbe să iea sevărșire după pravilă și drepti, hotărît,

ca în vremea ce se face împărțela periusiei acelui obraz mori ti, să se prețuiască
cu Gmenă de credință, aleși întadinsii spre acdsta,î,împreună cu boieruli domnesci,
orânduitii spre acestă fală de prețuiri, curată şi adectrată pr ețuire, după care să
se numere

totă periusia

în bani, din care să deosebtscă întâi a treia

parte pen-

înu pomeniră, crândi Domnia mea ca acea parte negreşită în bani să se dea, iar
nu în lucruri nemișcătore, după cum prin deosebită hrisovă Domniel mele pe largă

ISTORIA ROMÂNILORĂ
arătăm : pentru

danil şi pravoslavnice

lucrury,

8!
rescumpărându-se

cele pentru

pomcniri nemișcătâre de către amendout părțile, ce împreună clironomisescti
pe mortii ; și cu alii doilea cuvintii, să se deosibescă acea a treia parte, ce are

să îea obrazuli, ce trăesce dintre soți, şi aceia în bană scii în lucruri nemișcătore,
preţuindu se numai cele nemișcătâre, la a cărora nemișcătâre lucruri cumpărare să. se protimisescă părinții.
stă fraţii mortului a le vescumpăra, ca nisce feuda
(pda) neamului acelui, dela care și cuvîntulii celi firesci și dreptii nu slobide a
„se lipsi, şi acestă protimisii să se păzescă în vreme orânduită, asemenea cu mai
susii numite sordce de protimisisii, adecă de dile 30 și de luni 4, negreșitii, ne may
prelungindu-se nimici vreme, şi cu acesti mijlocii să se taie desăvârşită și cele-l-alte
cuvinte în zadari și pricinuirile.
.
«Dreptit aceia, după acâstă deslușire şi luminarea pravilci aă a urma de acum
înainte, fără zătienire judecăţile Principatului nostru acestui, la căutările și hotăririle a acelui felii de pricini, până când se va vbști și ceu de noi făcută anthologhie
a pratile), care pentru tote jalbele sat scrisă, 1775 Noemvrie. » Acestii

chrisovii îlă avemii și în textii greceseii.
Ipsilante acorda, deci, protimisult în urma tuturorii rudeloră şi creditorilorii și dintre creditori, celui ce avea să ia suma mai mare.
La fila 41 verso, codicele cuprinde importantulă capitolă ali ho-:
tărniciilorii. Constantinii Mavrocordatii hotărise hotărniciile prin patru
judecăţi : 1) de 6 boeri; a 2-a de 12 boeri; a 3-a de 24 șia d-a de

48 boori.

o

|

Ipsilante dosființeză judecata, coloră 48,:de siguri. mai multi din
causa greutăţii de a se aduna atâţia boeri.
Trecomi asupra capitolului despre țigani; asupra capit. heleșteelorii ;
asupra cap. morilorii nouă și constatămii, că codicele se termină cu
capițolulă paragrafiilorii şi. a, lermenilori până la care so poti porni
procese. Dou&-deci de ani revoluți, procesului pentru avere nemișcătore nu mai pote a se face, decă coli ce o moştenesce, o are cu bună
credinţă,

In fine codicele prevede dilele în care nu poti locuitorii să fic trași
la judecată. Așa în luna lui Aprile și luliă și de la 15 Septembre la
Octobre 15, nimeni de afară nu pâte fi trasă la judecată în oraşi..

Asemenea, în 12 qile ale Crăciunului, în prima s&ptemână a postului
mare, în s&pt. patimilorit și cea luminată. Intr'acestea două stptimâni
nici biruri şi angarii nu se poti cere de la locuitori de cătră ispravnici.
Istoria

tomâniloră

de

V, A,

Ureclid.
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VII.

Scoli. —Cultura publică sub Ipsilante.
După ce analisarămi organisaţiunea justiției, care ori cât de neperfectă, este uni pasi înainte, căci căuta a împuțina abusulii și a protege
dreptatea, celui slabă, se cuvine să amintim și ce a făcută, deştep-

tulă Domnitori

Ipsilante, pentru cultura țărei.

Dămii în anexă numerâse documente din Domnia lui, prin care
Ipsilante dă scutiri diverse, bisericilor și servitoriloră lor și mănăstirilorit.

Unele din aceste hrisâve ne aduci între motivele de scutiri și esis-

tința, vre-unei șcâle alipită pe lângă o biserică, s6u monăstire. Așia,
bună 6ră, este chrisovulă mănăslirci Colțea, pre lângă care, sub
Alex.
Ipsilante, esista, nu numai spitală, dar și șcâlă publică.
Mai importante, din respectulă culturei, sunt lucrările, disposiţiunile
Domnitorului acestuia, cu referință directă la seâlă. Mai întâi
Alex.
Ipsilante orândui cercetarea stărei în care se aflati șcâlele din
Bucuresci, prin următoruli pitacii Domnesci:
«Jo Alexandru Ipsilante

Voevod și Domnă (1).

«Pre sânţia ta, părinte Mitropolite, vrând Domnia Mea a vedea sedla
clinescă

la starea cea mai bună care pote a fi, cu dascăli buni și cu

ucenici mulți,

care prin silinţa dascălilorii să se procopsescă, atâtii feciorii de
boiări, câtu şi
alții de mai josă, tă rânduimiă pe Pre Sânţia ta, să cereetezi, ce
rânduslă av
scola elinâscă, adecă câţi dascăli era, câți ucenici avea, co matimat
e le paradosia, câte clase, câte câtă I6fă avea dascălii și de unde anume
li se da ? Ascmenca și pentru scâla slavonâscă: câţi dascăli era, până la
câţi ucenici avea,
ce învâțătură le da, și I6fa dascălilori de unde și câte
câtii li se da? După

ac6sta să faci, Pr6 sfinţia ta, cercetare de starea de acum la
ce rândudlă se *

află, atâti elinâscă câti şi slavonâscă, câți dascăli sunt, și
de sunt buni, învățaţi, şi de se silescti spre procopsela ucenicilori, câţi ucenici
ai și ce în-.
văţături le paradosescă anume, cum ami Cisti mai susii, câte
câtă I6fă se dă

dascălilorii, de unde unume și de ati sc6le, la ce locuri anume? de
tâte cer(1) Se află în Arch. Stat. în secţ. istor. sub No. 51. Lam
1863—1864.

publicată

întâi

An.

școl.
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cetândii, pre sfinţia ta, cu anafora să însciinţezi Domnici mele. Aedsta am scrisă
Domnia mea.

1775 Februarie

1.»
L $.
.

În 1175, Decembre 30, Ipsilante dete chrisovulii prin care organisă
o Epitropie obştâscă de 8 boeri, 4 din cl. 2-a și 4 din cl. 3-a, ajutaţi de 6 logofeți. Acâstă epitropie are epistasia și purtarea de grijă
a tuturorii trebilorii obstesci şi se vorii ocupa: 1) Pentru meşteşuguri
și altele folositore pămîntului şi pentru isnafuri ; a 2-lea) cu podurile orașului și ali 3-lea cu șcâlele.
În chiar chrisovulă de orânduire a Epitropiei obștesci, Domnitorulu
Alex. Ipsilante dice boeriloră epitropi : «Vă orânduimii epistați ai şc6leloriă, care cu ajutorulii lui D-qeii se vorii așeza, ca să săvârșiți câte pe
largi prin domnesculi chrisovii pentru acâsta vă arătămiă; fiindă dar
mai dinainte trebuință, ca să se zidescă, școlă, să îngrijiţi ca să se facă

planuli, care mi-lă veți arăta şi să se' gătescă, felurimile cele trebuinciose şi meșterii, ca în vreme să se lucreze cu cele rânduite.»
Deja în 11775 Martie, Alex. Ipsilante întărise o anafora a boeriloră
pentru roîntocmirea a două școli din Bucuresci, dar numai în Ianuarie
176 dă Ipsilante definitivulă chrisovi de reorganisare a înv&țămîntului.

Iită acesti chrisoviîn tâtă întregimea, lui, dar în traducere, fiindi-că
nu posedemii

decât textul

grecescti:

.

i

«Nimică atâtii către bună traiti și adeverata fericire contribue Smenilorii, sâti
ca să me exprimii poeticesce, spre buna lorii veţuire şi fericire, ca învățătura
încăldită în sînti și Îmbrăţișată de sufletele fragete. Când tâte bunurile materiale
arii veni cu îmbelşugare în viața omului, totuși acestea nu poti să facă pe
celui ce le posede, fericitii, pe cât timpii lipsesce învăţătura.
|
«Învățătura e o pod6bă, care rămâne sigură, atâtii celorti vii, cât şi celorii

morţi. Căci ca (învăţătura) ne învâță, să examinămii ce e adevăratii şi bunii, prin

nisce regule fârte exacte, să trăimii și să lucrămi după

rațiune; iar în faptă

ne servescede bunii conducătorii, de 6re-ce premerge dreptăţii și înţelepâiu-

nei şi celorii-l-alte

virtuţi, și ne dă economica şi chiari politica şi ne lace să

ne îndeletnicimă cu teorii; şi nu numai ne face să ne ocupămii cu cele de

pe pămiîntă, înv&ţându-ne să examinămii natura lorii, și să măsurămii distanţe
de ţări, hotare și mări, ci, înaintândiă şi mai departe, să devenimii acriani (să
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ne înălțămă cu

mintea în văzduhii)

și scormonindă

(examinândii) cele ce sunt în cterti şi descoperind

plimbândă ochii noștri la cele de susii
mișcările,

cursurile și distanţele corpurilorii ceresci; și în urmă ajungemi şi să cun6scemii, cât ne stă în putință, și să lăudămi

pe Dumnedei, a toti făcătoruli,

și tocmai ceea ce ne face fericiţi, să câștigămii cunoscința Jucrurilorii și ființeloră.

.

«De asemenea ca împodobesce și înfrumusețâză cuvintuli celorii dela am-

vonă ; iar po Gmenil privaţi îi arâtă buni cetățeni, de ore-ce îl face să întrebuințeze numai raţiunea şi să nu aibă altii scop, decât binele comuni.

D'aceea cele mai celebre orașe, cari se distingii în privinţa bunelori legi,şi
acum

și altă dată, fact, ca 6menil să se ambiţioneze, nu

lose bănesci, ci după înţelepciune (sciință).

după avantage şi lo-

„_
«șia dar tocmai despre dinsa (învățătura) grăimi aici, ca una care este
"tutulor de mare folosii în viaţă, mai multii chiar ca cole- lalte bunuri, şi

suntemă dispuși, ca să combatemii, prin oră-ce modă, pe acei cară se opunii

celoră dise de noi. D'accea îngrijândă cât se pâte, mai cu s6mă de folosele
cari aduce ca strălucitei n6stre Domnii, dăruită nouă din partea lui. Dumnedeii, am aflată că e deo trebuință neapărată, înființarea și îmbunătăţirea scoleloră și internatelori prin ţră, cari sunt menite a deschide pîrae nesecate și
mântuitore acelora cari hrănescii dragostea învățăturei, și acelora, cari prin binefacerile ci, doreseii să se ridice din starea loră josnică.
«Deci, fiindit-că am găsitii în sedla Domnescă din Bucuresci catedre vacante
în presentii, neglijate din causa împrejurărilorii temporale, și șcâla lipsită de mijloce, ca să pâtă să întrețină mai mulți decât doi profesori, cum sunt acum, unulii
pentru limbă şi filologiă, și altulu pentru cursurile înalte, am credută că nu e
bine,

ca să o lăsămii

totii astă- felii, şi să nu

o ridicămtă

la o stare mai bună. ;

Deci, conduși de acestă grijă gener6să, nu numai am orânduită și am îmbunătăţitii

toti

ce a fostii în neregulă

și totii ce mi

s'a părutii că

e puţinii,

ei

am duso, prin mijlocele cuvenite, până la punctul acela, ca, acei cari sai
adăpatit din ca, să nu mai aibă setea de a căuta unii altii isvorii. Pe lângă
acesta, ami hotăritii să înființămii alte dout şcoli (instițute) interiore, în cele.
două episcopii, una în Craiova şi alta în Buzti, la cari.să potă să mârgă, decă.
vrea,

acei tineri,

ce hrănescit

dragoste de învăţătură,

spre

a învăţa

lecţiile

gramaticale și poetice. De asemenea am înfiinţat, aci în Bucuresci, șcâla cea
vechiă de . dialectulii slavonii, fiindă trebuinciosi și acesta, pentru. cctirea

hrisvelori

vechi Domnesc,

cari sai scrisă în acea limbă, asti-felti ca pri-

mindă profesoruli ce după timpii se numesce, I6fa anuală din veniturile ședlei,
să îngrijâscă de şcolarii săi, după hrisovulii, nostru. Domnescii, care se publică înainte. Dar asemenea,

în tâtă ţera nostră Domnâscă,

în fe- -care. orășelii

am pusii dascăli, atâtii de limba ţărei, cât și de limba slavonescă, pentru ca.

e
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să învețe băoţii cunoscințele elementare, că ajungândii aceștia (copiii) în vîrstă,
să nu fie ignoranţi. In cât despre conducerea acestei școli aici din Bucuresci, credemii de cuviință, ca să expunemii și în presentulii hrisovii Domnescit,
ca să se păstreze nestrămutate, tote cele câte s'aii hotăritit de rioi deja pentru interesulii și binele ci.
«l. Am numitii profesori 6 la numără, specialişti îîn fie-care cursit alti lori;
2 pentru cele gramaticale, 1 pentru matematici, adecă : de aritmetică, comeiriă şi astronomiă (cosmografiă), pe lingă acesta și de istoriă, și unulii de sciin-

țele naturale, 1 de teologiă, și unulii de limba latină și italiană. lar celi de
sciinţele naturale să predea în limba elenă, urmândă pe Aristotii, și pe comentatorii st, In cât despre celi de matematici, deeca s'ar întâmpla să nu posede
limba elenă, să predea, scă în cca latină, sâi în cea italiană, adecă în acea, po
care o cunosco mai bine. Iar I€fa anuală a fic-căruia din acești prolesori, să
se dea, după gradulii de aplicare (silință) și de capacitate a pers6nci, urmându-se apreciarea și hotărîrea Domnici mele.
|
«IL. Ingrijindi în acelașii timpu de școlarii lipsiţi de mijlâce, ca aceștia să
potă să caute numai de carte, scutiți fiindă de ori-ce altă grijă și preocupare,
pentru trebuinţele vicței, poruncimii, ca să dea de ale mânciărei şi hainc trebuinci6se la 60 din școlari și anume la 12 din fio-câre clasă, cară sunt cinci,
după cum spunemi mai lă vale ; iar grija acestora so porte pentru tot-'auna cepitropii aleși, după timpi, despre care vomii vorbi Ja sfirșitulii presentului

nostru hrisovii ; iar ipistaţii (intendenţii) cei numiţi de noi, să săvârșescă poruncile nâstre, făcândit cele ce trebue, şi pregitindii fie-care „lucrurile după
cum se cade, dândti pe fie-care qi câte o masă profesorilorii cu elevii ce se

vorii alege, şi procurândi de dout-ori pe anii, la cei 60 şcolari hainele tre„ buineidse, tâte de același felii (uniformă) şi să dea scmă despre tâte, pe
fie-care anii către Epitropii numiţi. — Iar fiindă-că cpistaţii susii-diși al scolci
„sunt aceiași cu acci ce ami orânduitii la alte servicii, acci doi osebiţi ai

Scolci, adecă unulă din cci d'intâi și unulti din alti doilea an să primescă pe

fic-care' anii, din veniturile şc6lei, o mie patru-sute-patru-qeci (1.440) groși (Iei):
celii din cci dintâi 6 miic opt-qecă (1.080), iar celii de alti doilea trei-sute şese.

deci (360). Dar în fie-care clasă nuniimii unii eforii, sâii pedagogi, bărbatit cu
vază

și bună

purtare,

cari datori sunt să suprav egheze

pe băeţi în tâte miş-

cările și umbletele Jorii, în cât nică unulti din școlai să nu se pârte răi
și să nu fie leheșii. In fie-care cameră de şcolari, (pe care le voimit spaţiose,
în cât să pâtă fi ocupate de mulți), să păzâscă câte unii servitorii, caro să
îngiijâscă de curăţeniă și de cele-l-alte trebuincidsc elevilorii.
«ŢII. Băcţii ce ai să intre şi să ducă viaţa în şcolă, să
s nu fie mai mică ca de
7 ani în vârstă, nici pre de altă parte prea înaintați, s6ăi nisce leneși și greoi,

în cât să abată

buna-voința a celori-l-alți; şi acela să fie nobili, adecă fii de
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boeri, dar căduţi în -sărăciă, sâii scoboritori din boeri, cari se chiamă mazili,
sei și străini scăpătaţi precum și mojici și ţărani, cărora li este dată agri-

cultura și păstoria, și se distingii în privința lucrărei pămîntului, sâă pascerea

vitelorii.Iar
— băeţii negustorilorii și lucrătoriloră, cei cari arti dori, după ce capătă

câte-va cunoscinţe de carte elementară, să fie scutiţi de șcâlă, și să îmbrăţi-

șezo o meserie, după cum consimtii părinţii loră, având

în vedere înclinarea

lorii firâscă. Afară de copiii lipsiţi de mijlâce, cari poti a se hrăni și a se îm-

brăca din ale șcâlei, după cum am disti, acel, câţi, din cei cu stare bună,
vreaii să facă parte din elevii interni, ca să stea și să mănânce la masa comună, acei sunt datori să plătâscă epistatului șcâlei, după analogiă, pentru hrana

lori, la mâncările ce li se punti înaint
— Elerii
e. începători, după ce se vorii

esercilă în continui, pe timpii de trei ani, numai la carte (citire și gramatică)
apoi 'să începă şi limba latină, ca în cursti de trei ani în același timpi, să
aibă destulă cunoscință de limba grecă şi latină, dându-li-se de învățatii pe

cei mai însemnați din autorii acestori limbi. — După acea, pe rândi, în 3 ani
să se ocupe, diminâţa, cu poetica și retorica, făcând teme de limba elenă și
latină, şi mal cu sâmă cu studiulii «moralei» lut Aristotii. Iar după prânzit
să

„se predea limba italiană, dâca ar vrea cine-va s'o cunâs
— că.
Tocmai astu-felii
esercitaţi fiindă, în cursă de 9 ani, și posedândii cunoscințe destule
atâti în
privința celorii gramaticale, cât şi a celoriă enciclopedice, și mai cu semă
având

o esperiență satisfăcătâre de cele-l-alte limbi, să mârgă apoi ca să urmeze sciin-

țele — Și întâiii, în trei ani întregi, să se predea, în timpul dimineţei,
aritmetica și geometria, iar după prânzii (p. m.) elemente din istoriă,
cu gco-

grafia istorică,

în ori-care din sus-qisele

dialecte,

După acâsta, dimincţa, să

„se asculte filosofia lui Aristotă, iar după prânză astronomia (cosmografia).
După

ce învățătura despre fie-care sciință li este sulicientă, să 6să apoi din şcslă,
Și alegă-și fie-care viâţa ce doresce, sâi bisericescă sati politică (civilă)
.
— Iar
cele cinci clase din care,

raci, sunt

am dis

mai

susi,

că vomi

acestea: I-a este acea a începătorilori,

letnicindu-se numai

cari

alege 12 școlari st-

urmeză

cu. gramatica ; a Il-a e acea a înaintațilori

durâză totii trei ani, în cari materia percursă va

în vîrstă şi

fi limba grecă şi latină ; a

treia, tot de trei ani, cu limba grâcă și latină, gramatica,

urmate

3 ani înde-

poetica şi retorica,

tote acestea de teme pentru eserciţiă, precum și de limba italiană
;

în a IV-a se va preda, aritmetica, geometria și istoria cu geografia;
a V-a și cea

din urmă va avea, ca materiă de învățatii, sciințele naturale. (fisica)
și astronomia. — Pentru acei cari vrâii să îmbrăţișeze cariera bisericescă, orânduimi
în prea sânta mitropolie, unii dascăl pentru sacra teologiă, încereatii
în pri-

„__Yinţa cucerniciei şi ortodoxiei [dreptei credinţe) ; acolo potii frecuenta
și ej, și
„toţi cel-l-alţi din şcolarii ajunși deja în stare, câţi doresc să se
iniţieze în-

tr'însa, precum şi unii altii dascălă pentru musică.

Pentru

amândoi aceștia
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orenduimii să li se dea plată din partea Mitropoliei,

37

toti-d'a-una

prin bine-

voitorea consimţire și a Prea sânţici sale Mitropolitul Ugro-Vlachici, părintele
nostru în Christosii, de 6re-ce zelulă sti pentru învățătură e mare, şi de
ore-ce dorimii înălțarea clerului. *
«Pe lângă acestea poruncimii să se facă următârele, în lolosulii șşeolariloră.
După ce dimineţa se scâlă din pată, toți în scurtă vreme să se îmbrace, să se
spele și să se curețe, apoi să mârgă în sântulii templu, spre a asculta s-ta leturghiă, iar după întârcere, să citâscă singuri, până la ora cea hotărită a lecţiiloră,
când sunt datori ca toţi să vie în localulit determinatit; apoi după ce aii citită
și după ce 6re-cum ait convorbitii între ci, și şi-aă făcută datoria, să mârgă
la masa comună. După prânzi, școlarii fic-cărei clase, împreună cu eforuli, sei
pedagogulii lorii, să se stringă la uni locă și să convorbescă între că, ori să
facă gimnastică pentru mișcarea corpului, în timpii de o oră, apol să citescă
fie-care în parte, până la timpulii lecţiiloră de sâră, și convenindă iar să asculte pe profesori, și după întârcerea din clasă, să citescă iarăși fie-care sin-

gurii.—-lar în timpulă Duminicilorii și dilelorii sărbătoresci,

ca să nu r&mâe

fără lucru tâtă diua, să citescă lecţiile co a ascultati, şi mai cu semă săli
se catehiseze din partea profesorilor, și învăţăturile sacre ale credinţei nâstre
ortodoxe, (în aceste dile, sci şi printre dilele s&ptămânci, să €să o dată, sei de
două oră, cu eforuli lori, şi câte o dată și cu profesorulii, în locuri, cari nu
sunt departe de şcâlă, și acsta numai pentru eserciţiii), iar sâra să convic cu
toţii la masa comună, şi să cineze împreună, iar după cină, care trebue să lie

frugală (cumpătată), după ce trece o oră, când nu trebue de loci să vorbâscă
rău, ci cum sc cade, să se ducă cu toţii în sântulii templu, şi după ce se roză

în' comunii să se întorcă fie-care în locuinţele loră, și să se odihnâscă pe pati,
atâtii când vrei să dormă, cât şi când nu vreă, şi tâte acestea să se facăîn

ore prescrise și cu clopoțelulii. Aceluia care vrea, să i-se permită

să citâscă

pe pati, aprinqă-i-se o lumînare, si o făclie (lampă) în fie-care apartamentii
pentru totă n6ptea. -— Asupra tuturorii acestora să supravegheze pedagomulii
despre care am vorbitit, care îngrijesce despre ordinea, traiul și buna purtare a clevilorii, după modulă ce am espusă mai sustii. — Deca vre-unulii
dintrinşii se vede că se pârtă răi, punendiă pe cel-l-alți în desordine, acela
să se pedepsâscă, nică de cum supusă la bătaie și biciti, ci prin mijlâce acomodate împrejurărilorii, după cum numai pedagogia ne învâţă; iar intrarea
și înscrieresă
a se facă fie-căruia din cei 60 elevi straci, despre care. am
vorbiti mai susii, nu prin favoruri, nici prin mijlocirea altora, nici prin altii mod
de părtinire, ci după aprobarea profesoriloră, cu frica luk Dumnedeii, primindii
pe acei cari merită și aii înclinare naturală către carte, după ce elevii aprobaţi de dinșii, voră da o promisiune în scrisii, că nu vorii pleca dela șeolă
până Ja fine, ci că vorii asculta tote cursurile. De asemenea și escluderea unuia
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din ci, dâca se întâmplă, să nu se facă din ură, ci cu motive plausibile. Tâte
acestea se vorii săverși prin

scirea și voia scrisă a Domnici

mele.

«După ce am, rânduitit acestea în modulii de sustii, în privinţa protesoriloră şi
cleviloriă, traiului și progresului lori la învățătură, îngrijindă nu mai puţinii dospre înfiinţarea și stabilirea acestorii institute de învățămîntii, am hotăritii

să le faci să so susție pentru toti-d'auna

sfintele mănăstiri,.ce se găsescii prin ttă ţâra

în. vedere

scopuli

ca

prin venituri sigure. Căutândă la
n6stră Domnâscă,

și luândii

urmăritii de reposaţii lori titoră, adecă, că ati înzestratii

aceste sfinte locașuri cu moşiile lori, cu scopii de binefacere, nu numai nedreptii, ci şi necucernicii am judecatii că este, ca să se fructifice de către vis-

teria țărei lucruri cari sunt consacrate lui Dumnedei ; voindii pe de altă
parte a repara o faptă necuviinci6să, de cât-va timpi introdusă, şi .în același
timpii a asigură scopulii ctitorilorii, ca lucrurile consacrate de dinșii lu Dumnedeii, să nu aducă alti serviciă, decât cel plăcutit lui Dumneqeii, întâiă am

creduti tâte
mănăstiri), în
supunându-ne
cedată de noi
tru treburile,

mănăstirile din ţeră , „.:. . și le-am orânduitii ast-felti (sfintele
cât fic-care din ele să se susţie prin ordinea introdusă de noi
unei economii severe, după cum se pâte ved în chrisovult
anume pentru acestă parte. Iar ca să pâtă să ne servescă pende care am vorbită, în același timpi .pi6se și de unii folosii

comuni, le.am dată institutului de curândii organisati aici de noi, orânduindă, ca fie-care din localităţile mănăstirilori să plătescă pe anii o cantitate
mică de bani, adecă. după analogia .veniturilorii loră, cantitate care, de la

tote, se „urcă la suma de groși (lei) 6.000. Iar cele luate dela alte monăstiri;

care și acestea sunt; scutite de a plăti vistierici nâstre Domnesci, ţiindu-se de
monăstirile date, plăteseii pe fie-care anii, groși (lei) 4.000, după catastilulti

pecetluitii ali destinaţiunei lori

”

Se

«Pe lângă aceste, vădândă că preoții, cari sunt răspândiţi prin tâtă ţâra nâstră

Domnescă, sunt ;.. . și .că numărulii loră e de 3.500, după catastifurile arttate de către Prea sfinţia sa Mitropolitului, Domnului Grigorie, respectabiluli
nostru părinte și de către :cuvioșii episcopi, am orânduiti ca fie-care din ci

să dea pe anii câte 3 groși (lei), din cari jumătate pentru: cutia: milei (eleimosinei), iar cel-l-alţi. jumătate pentru. șcâlă, după cum pe largă se cuprinde în chrisovulii nostru Domnescii, datii separată - şi anume despre plata

preoţilori, care tâtă se urcă la 15.900 lei 250 gr.,.aii să se dea de dout ori

pe anii susii disului institutii, atâtă ca plată profesoriloră, cât şi ca hrană și

îmbrăcăminte pentru școlari săraci și fără mijloce, şi pentru cele-l-alte cheltuicli trebuinciose, pentru cari se va face anuali socotelă, care să se scrie
într'o condică oschită,. atâtii veniturile cât și cheltuielele
.și se vorii pe-

cetlui cu pecetea n6stră Domnâscă ; de asemeneasă

se serie în condica nu-

mită cărțile șclei, și câte altele se lasă pentru șcâlă de către bărbaţi cucer-
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nică și iubitori de Dumnedeii, sei în bani, sâi în obicete, şi să se manipuleze
bine și piosă de către epitropi. lar pentru cărţi să fie unii cpistatii, scă Libliotecarii credinciosi, ca să pâtă a le păstra cu siguranță, și când va ave
cinc-va trebuință să i-se dea spre uzii, după ce capătă o adeverinţă din partea lui și apoi să îngrijâscă să le reia și să le depună în bibliotecă. "Toto acestea
ast-felii orânduindu-le și vrând ca să se esccute cu stricteţă, numimii ca efori
şi pe P. S. Mitropoliti alu Ungro-Vlachici, şi pe eci doi prea iubiţi de Dumnedeii episcopi, cel din Buzău şi celt din Râmnică, şi pe prea nobilii noștri
bocri ai acestei strălucite Domnii, dela Banulii celt mare până la marele Postelnicii, cari sunt datori să supraveghieze t6te lucrurile șeâlei de către cpitropi şi epistaţi, în modulă ar&tată în presentuli 'chrisovii Domnescii, în câtii

nimică dintrinsuli să nu se trecă cu vederea.
«De asemenea și din cele ce anuali se stringăi din fie-care mănăstire în
prea slinta Mitropolie, în comună înţelegere cu Mitropolitulă, episcopii şi cu
boecrii, să se facă cheltuelile necesare ale şcâlci prin epitropi, asupra cărora
tote noi avemii să supraveghemi, fiindi numai de datoria profesoriloriă, ca să

ne anunţe îndată despre starea șclci, a elevilori și a lecţiilorii ; iar când vomii
căuta socotelele anuale și ni sc va înfățișa registrele şi condicele, decă vomii vede
că din veniturile susii dise sei din donaţiuni, va fi ceva de prisosii, gândindu-ne, vomii procede după trebuinţă: scit le vomii depune, ca să se întrobuinţeze
pentru şcoli, sei vomă mări numtrulii bursierilorii. Pentru întărirea, continuă
supraveghere și siguranță a tuturoră acestora, am făcutii presentulii chrisovii

ali nostru domnesc,

sperând că şi cei cari ne vorii urma pe acestii tronti

domnescii, forte stăluciți Domni, vorit păstra nestrămutate cele câte se face
cunoscutii prin acestă chrisovi, de 6re-ce privescii folosulă comuni și binele

„acestei cucernice Domnii și întărindu-li prin propria n6stră credință, presintămii ca martori, pe prea iubiții fiiai Domnici nâstre, Constantini-Vodă și
Dimitrie-Vodă, și pe prea onorabilii și nobilii şi credincioșii mari boeri ai Divanului Domnici n6stre : Dimitrie Ghica mare Banii, Nicolae Dudesculii
mare Vornicii de țera de susii, Răducanu Viăcăreseu mare Vornicii de țera

de josii, Banulii Filipescu mare Logofătii de ţâra de josii, Stefani
mare

Spătară,

Ionă Văcărescu

mare

Vistieră,

Scarlată

Caragea

. . . .
mare

Pos-

telnică, Dumitrașcu Racoviţă mare Clucerii, Preda Provanti mare Paharnicii,
Constantinii Văcărescu mare Stolnici, Manolache Kretzulescu mare Comisii,
Ilagi Dimitrachi mare Slugerii, și Nicolae mare Pitari. S'a făcutii presentulii
alti nostru chrisovii, în ali II-lea anti alti Domnici nostre, pe scaunulii nostru

domnescii
din Bucuresci, prin bocruli

nostru marele logofătă Alexandru, în

anulii 1776, în luna lui Ianuarie, care scriindu-se

în

condica

Divanului

de

alti II-lea ali nostru Logofătii George Suţu, poruncimiă ca să sc păstreze cu
siguranță în prea sf. Mitropolie.» (Tradusă de Jurnu).
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Așia dar nu numai în Bucuresci esistă șcdle ci
în tâtă țâra. In ca-

pitalele din judeţe esistă școli numai român
esci. Iată ce ne va csplica posibilitatea pentru guvernulă din 175,
de a găsi numrulii considerabilă de funcţionari, de totă categoria,
cu sciință de carte. Și nu
numai școli publice esistati în tâte părțile,
ci şi școli private. Dămiă
în notă uni actă din 1777, din care se
va constata csistința unori
asemeni școli private și modului cum una
din ele, acea din Ploesci,

a lui Barbu Dascăluli, s'a translormatii în școlă
publică (1).

Trebuinţa de învăţătură începuse a fi simțită și
am constatată încă

din istoria evenimentelor din inainte de
1774, atâti esistința acestei. trebuințe culturale, cât şi .neîntemeierea,
tesei, ce unii o susţinti
DI
(1) Condica

No.

6 (domnâscă)

Arch.

Stat,

P. Î. Dâmne, |

«După

jalba ce a dati M. Tale Barbu Dască
la I6t. 1776 Noem. 4, pentru că fiindii luminată luli din orașulă Plocscilorii,
porunca M. "Tale de a so orândui a fi șeolă domnâscă

la acelti orașii Ploesci, spre învățătura copiilorii
Și aşezEndu-se numitul jăluitorii dascăli, cu jalbă
s'a rugată M. Tale, findi omi
scăpătatii și cu copil să i-se orenduiască și
lui din mila M. 'Tale 6re-care ajutorit pentru chivernis6la vieţei, și In. Ta
ne poruncesce, ca să luămti sina
jalbei ; vei sci M. Ta, că după cercetarea ce făcur
ămi, așia ne încredințarămă că
de atunci încâce să energhisesce acesta, adecă
în toti chipul se silesce, spre
învățătura copiilorii, și am fostă însciințată
M. Tale, de atunci, socotindii că
își va căpăta hrana vieţei de la părinții copiilorii
ce-i înveță, dar acum viindii
iarăși înaintea nâstră, ne artă, cum că de
la părinţii acelorii copii nici o căutare nu are, şi este cu grei, neavândă de
nicăeri, nici o chivernisclă mai
vârtosii aflându-se în scăpătăciune și lipsă,
cere mila M. Tale, după străduirea
ce face cu învățătura copiilori. Deci arctămii
M. Tale, cum la Târgovişte orașii,
din luminata porunca M. Tale, se află dascăl
ii așezată pentru învăţătura co-piilorii, care îi este 16fa pe lună, florini 5,
așia şi Ploesci este oraşii şi de va
socoti înaltii înțelepciunea MM. Tale, ca să aşeze
și acolo la Ploesci desăvârșitii
dascălii, să înveţe copiii și să-și aibă și cl
totii aceași I6fă, cum are Dascălulii de la Târgovişte; cum. va fi porunca
M. Tale; iar de nu, cum va lumina
duhul sfântii pe Inălțimea Ta așia va fi,
și anii Mărici Tale de la Domnulii
Dumnedeii rugămii să fie mulţi și norociți.
Grigorie Mitropolitulă Ugro-Vlahici, 1777. Augu
st 11. -

Asupra acestei anaforale, Vodă I& Alex. Ipsilante
a pusă, în 1777, Aug. 36,
|
«După cum ati găsitii cu cale și de trebuință
așia să urmeze, și ronduimii iarăși la P. S, Ta, ea P. S. Sa părintele Mitropolită,
să-l aşezi cu renduita 16fă.»
acestă resoluţie:
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pînă astăqi, că Domnia fanariotică ar fi fostii iezitii ori-ce curgere
de isvori culturali românescă. Mai multă lumină va aduce asupra șcslelori, reorganisate de Alex. Ipsilante, budgetuli generală ali șc6lelorii
ce ami descoperită în una din condicele domnesti din Archiva, Statului, pe care-li dămii în notă (1).
(1) Condica Domnâscă No. 7, din 1778 și înainte. Iată statulă lefiloră dascălilorii și spesele diverse școlare la 1780 Mart. 17, precum s'ait allatii în acestă

condică la fila 186 verso şi înainte.
că

«Lefile dascălilorii și emiclicit copiilorii pe o lină.
«Taleri 125, dascălulit Manasi ; 50 Dascălulii Neofitii ; 45 Dascălulă Teodorii ;
30 Dascăluli Pantazi ; 30 Dascălulti Anastasie latinulii, aceștia toți dascăli de
S-tu Sava; totală 28U taleri. 75 taleri la un-spre-dece dascăli de Eparehia P.

S. S. Părintele Mitropolitii, totalii 355. taleri, însă:
Taleri: 25, Constandinti

la alți lude 10

Slovanu

cu Ipodidascălulă, aicea în Bucuresci;

50,

dascăli de prin orașele de afară po taleri 5, însă: 5, unulti

la Ploesci sudi Prahova ; 5, unulti la Tergovişte sudii Dâmboviţa ; 5, unulii
la Câmpu-lungii sud Muscelit ; 10, doi la Pitesci și la mănăstirea Argcșii sudii
Argeșii ; 5, unulu la Slatina sud Oli; 5, unul la Ruși-de-Vede sudii 'Teleormanii; 5, unulii la Găesci sudi Vlaşea; 5, unul la Gherghița sud Ilfovii; 5, unulii la Urziceni sudă Ialomiţa.
|
40 la cinci dascăli din eparehia Buztului; 20, unii dascălii la: gramatica în
Episcopie, însă: 10, doi la Tireu-Rimnicit și la Focșani sudui Slam-Rimnicii ;
5, unulii la Buzeii; 5, unulă la Saaci, totalii 40.

65 la 7 dascăli din eparchia Rimnică, însă : 30 taleri unt dascălii elinescii

la Craiova, în mitoculii episcopiei; 10, unti slavonii ipacii acolo; 25, la alţi
5 dascăli românesci în 5 județe, însă: 5 taleri unulă la Romanați; 5, unulti
la Vâlcea; 5, unulă la Gorj; 5, unulă la Mehedinți, totalii 65 taleri.
176 la Ludi 44 ucenici, po taleri 4, însă: 4 taleri Antim, icrodiaconă ; 4, .
Pavlu Sin-Petru, 4, Dumitru Sin-cămărașii Zaroiane ; 4, George Sin-Matci Rătescu, post.; 4, loanii ali Grămăticului cămărci; 4, Serafimi Ieremonachit ;
4, Nichita ; 4, Grigore Ierodiaconti; 4, Nicolae; 4, Ioanti ; 4, Metodie; 4, loanii
Pamioti; 4, Pavlu Sofialăti; 4, Costache Micșunescu ; 4, Costache alu Post.
Constantin Pamberiă ; 4, Mihail Sin-polcovnicii Ioniţă Psimeno; 4, Constandinii, nepot. Stolnicesci Sultana ; 4, George alti lui Petrașcu Logofătii ; 4, George
Sin-Dumitru Căpitană ; 4, George ali doicei Ot curtea gospod.; 4, Apostolache Sin-post. Ilristodoră ; 4, Teofanti monachii, ot Dragomirno ; 4, Alexandru
Tirnovici ot părintele Griveno ; 4; Canclo Peloponisis ; 4, Atanasie Peloponisis ;
4, Antonie Peloponisis ; 4, Ilrisantii ierodiaconti ; 4, loanti de la Larisa (9 ali
arhimandritului Ioano ; 4, Partenie icrodiaconi de la Antiohia ; 4, Gceorwe
Vasiliii de la Ioanina; 4, Ilristodorii ot tans.; 4, Barbu Sin-Grigorascu de la
Greci; 4, George Sin-Enacheval de la Căineni; 4, Nicolai Niconatisi; 4, Ioanichie icromonachii ; 4, loanti; 4, Diamandi vnuk răposatului Episcopii Rimnict ;
4, Procopie Ierod. vnuk dascălul Neofiti ; 4, Dumitrache Sin-lordacho post.
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Anulă 1775 este bogatii de documente din direcţiunea şcolară..
Înregistrămii aci câte-va cari ati rămas necunoscute până astădi:
Bocruli Mihailii Cantacuzino Biv-Vel Spiitar, după ce a ridicat mănăstirea
RI

Colțea, a făcutii lângă mănăstire și o șcâlă (1). Domnitorul pentru cheltuiala

ci consacră prin hrisovă dijma de la Ocna Slănicului.

În 26 Aprilie 1775 (2), Alexandru Ipsilante
stirea Obedeanuli din Craiova, să nu mai fie
Primesce acâsta, și episcopulit Chesarie, măcară
o închinase Episcopiei.
Localul din mănăstire se destină a servi de
se

va

gătâscă

întâmpla

candidaţi

după

vreme

în

încuviințeză ca mănămitocii ali mănăstirei.
că Băluţă Obedeanulii
|
locuință doctorului ce

Craiova, și unui seminarii, care să pre- -

la preoție, învețândiă cele orînduite și trebuincidse la

acesta . . . ... și luândă adeverinţă de la dascălii ce se vorii orândui

la acestă mănăstire, apoi să se arăte la, Archiereu, spre hirotonisire.
Domnitorulii găsesce asemenea regulare conformii cu diata, ctitorului

Obedeanu, ca să fie în mănăstire:
sufletescil.»

«Spital nu mumaă

trupescă, ci și
|

Miuleţii ; 4, Sin-post. Ecaterina; 4, Grigorașcu Clinceanuli ; 4, Teodori Peleponisiosii ; 4, Ianacache Popa Panaiotit “Costoriano'; 4, Nicolae Brăilcanu, totalu 176 taleri.
î
Sinopsisă

Taleri: 355 dascălii din eparhia P. S. părintele Mitropoliti ; 50 dascălii din -

eparchia Buztii,65 cci din eparchia Rimnici și 176 ucenici 44 po taleri 4,

total pe o lunii 636, adică șâse sute trei-deci și şâse tocmai.
9

le Alexandru

Ipsilante

Vo. ete.

«Acestă sumă de taleri, 636 Iefile dascălilorii -a tâtă ţera și hrana pe ucenică

aleși lude 44, ai școlei

ot S-tu Sava,

cum

sc arctă

la acâstă

foic,

să se dea

pe totă luna, cu începere de 1 Ianuarie 1780, prin mâna P. S. S. Păr. Mitropolitii,
din rânduitulii veniti ali şedlelorii, după hrisovulii. Domnici melc. 'Folico

pisah, svmi. 1780 Martie 17.»

|

(1) Veqi condica Domnâscă dela Archiva Statului cu No. 3, pag. 20 verso, chrisovulu

m&năstirei Colțea.
(2) Urmeză în anexă chrisovuli,

cu No, 3.

|
ce am aflată în cond. Domnescă de la Archiva Statului

”
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Ipsilante, ocupându-se, precum am vădută, de școlile din țâră, nu
negligia, în interesulii influenţei ce voia să păstreze la Constantinopole,
de a ajuta și ședlele din Orientu; așa în Cond. No. 3 de la Archiva
Statului, la pag. 35, din 1775 Aprilie, aflămii chrisovulv pentru taleri
300, milă pentru Patriarchie, ca să ţină cele două școli, elină și arabă,
dice Vodă-Ipsilante: «și avându noi mare dragoste, ca să vedemi spoindiu și isbutindu învățătura, nu numai aicea, unde Dumnedeii ne-ati
dăruitii acestă oblăduire, ci și la altă parte, care are trebuință. . .»
În 13 Augustă 1775, Domnitorulii Ipsilante se ocupă de șcâla Domnâscă dela, S-tu George-vechiii. Din chrisovulă dela acâstă dată, se constată, că acum nu mai trăesce dascălulii Popa Florea, caligralulii Domnoscii

celii

vestită,

ci

că

dascălii

actuali,

amenduoi

păminteni,

sunt

Constantinii şi Dragomirii ; că dascălii renduiți ai plată dela Domnie;
că între ucenicii școlei sunt nu. numai copii pămiînteni, ci și străini

de .prin alte ţări. În fine, Domnitorulii acordă

diverse

scutiri celori

doi dascăli dela șcâla slavonescă, și românescă dela S-tu George-vechiit,
după pilda vechilorii şi bătrânilori repausați Domni. Acesti chrisovii are

de mărturie pe fii lui Vodă Constantiniu 'și Dumitrașcu

și pe

boecrii

următori :
Pană Dumitrache Ghica Vel Bani, Pană Nic. Dudeseu Vel Vornicii de ţerade-susii, Pană Radu Văcăresculi Vel Vornicii de țera-de-josii,
Pan Pană Filipescu Vel Logol. de 'Ţâra-de-susti, Pan Ștefanii Pârşcovenu Vel Logof. de "Ţâra-:
de-josii, Stefanii Mişoglo Vel Spăt., Enache Văcăresculu Vel Vist., Scarlati Caragea Vel Post., Dumitrașcu Racoviţă Vel Slug., Const. Janole Vel Pach.,
N. Berscanulă Vel Stol., Manolache Nreţuloscu Vel Comis., Barbu Știrbeiti Vel
Slugeri, Niculae Vel Pitari. Ispravnici alti acestui chrisovii e numiti Pană Tilipescu, Logofătii ali 'Ţărci-de-susii.

Deâcă la mănăstirea
constata,

cu

documentă,

Obedeanu

se institue

unii

seminarii,

putemi

că biserica toti mai numera în sinulii său unii -

bărbaţi învățați. În documentul grecii donată Academiei Române de
d- la N. Kretzulescu, în Maiui 1589, documenti scrisii. în primii ani ai
secolului XIX, după Alex. Moruzi, se amintesce de decăderea bisericci

din causa abusului Mitropoliţilori şi a Episcopilorii, cari pentru bani
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preoţeaii sate întregi de țărani nesciutori de carte
(1). Totuși vedemi,
că celă puţină biserica Metropolitană, din Bucuresci,
poseda, unii predicatori în 1775, de care Metropolitulă era, fârte mulțăm
itiă, și Dom-.
nitorulă Ipsilante prin chrisovulii din 20 Noembre (1775)
, îi acordă, ca,
r&splătire, scutiri și patru ludi; acesta, era cuviosuli Alexi
Erochirica,
«carele se află slujind de-a pururea și nelipsitii, nevoi
ndu-se a face ..
didachii, sărbătorile și Duminecele pe la sfintele biseric
i, spre tolosuli

sufletelorii creștiniloră, după cum ne adeverimii Domnia,
mea din anaforaua Prea sfinţiei sale Părintele Mitropolit, cum că fără
lenevire şi

fără pregetă urmeză acestă bună, slujbă.» Acesti docu
ment pusi în
comparațiune cu desființarea din anulă 1889 a predicatorul
ui Mitropoliei
din Iași, lasă observatorului de gândită! .... (2).
”

bi]

Artele încă sunt în Gre-care desvoltare sub Alex. Ipsila
nte.
Pictura numără, destui representanți, pentru ca, ci să
constitue 7oje
și încă de două categorii de bresle: brâsla zugraviloră
de zidării și
brâsla zugraviloră de portrete ete. Dămi în nGtă
ună curiosi procesii (3) pentru învățătura zugrăviei a unui copilă
, Radu.
(1) Iată acesti pasagiu din aetulă citată: «Mitropolitulă
și Episcopii din vreme aflândii
prilejii, mai cu scmă în vremuri încureate și în mazilil
de Domni, prin mijloculă Marilorii
Vistieri şi ali Ispravniciloră de județe, făceaii diaconi
și preoţi nepricepuţi mal cu scmă
în judeţele mărginașe : la Teleorman și Oltenia (Oltu)
se: găsescă sate unde sunt cei
mai mulţi țărani preoți și diaconi, fără, să scie carte,
și alții din fruntași și nu numal că:
ci insuși se scutescii de dări și angarale, ci şi fiif și gincrii
lori.:
(2) Archiva Statului, Condica Domnescă No. 3, pag.
1:16 verso.
(3) Condica No. 4, 1779. Iunie 10.

Const

antin zugravu urmăresce pe fiul lui Radu copii
a datii la eliipre fiul săi să se înveţe meșteșugulă zugrăv de casă, căci acesta
elei. — Ia învățată
câte tal. 30

pe anti unulă și 1/, anii, cât ai ștdutii la el
socotindă că nu
va fugi până la soroeii (era de 14 ani) i-ai arătat
toti meșteșugulii și cu meșteșugulă lui se hrănesce și cere să-l aibă la luerult
ă zugrăvici.

Holdrirea Gospodii.
«Negăsindu-se cu cale omi slobodii a se ţin ca unii
robii, fără:do voie,
sa hotăritii să fie nesupăratii Radu copilii de către
Consta

ntinti, hrănindu-se
cu meșteșugulii lui unde va găsi aci. lar lui Consta
ntină, căci Vai avută la
meșteșugit, să-i dea plată cea-ce se va găsi cu cale
de către meșterii zugravi,
socotindu-i-se către acâsta taleri 30 pe ani și care
să aibă a-i ţin6 Constantină

în s6mă.»

|

|
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Lăutarii constitue corporaţiuni.
La 1715 se renduesci vătafi de lăutari,
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cu dreptulii

la fie-care nuntă câte uni leii și ună ploconă

de a lua de

de la fie-care lăutari

de 33 de bani.
Sub Alexandru Ipsilante se înființeză la 1776 fabrica de hârtiă (1).
Prin chrisovulu acestei fabrici de la apa Leuta pe Batiște se dice, că
acestă fabrică este fârte trebuinci6să catâlă politică (adică Statului) cu
trebuința scrisoriloră, cât şi bisericel cu tipăritulă cărților. »
Este bine indicată, necesitatea culturală ce Ipsilante și cu patrioții
bocri din sfatul lui, îndestulaii cu fabrica de hârtie, ali căreia chrisoviă

este datii aci în notă (2).
(î) Am arătată că prima fabrică de hărtie a înființat'o Matei Basarabii. Nesciindă deca
voit trăi ca să ajungă cu publicarea volumeloră relative la începutul secolului alu AVII,
dai aci, în anexă, documentulii ce cit am descoperitii relativii la acestă fabrică de hârtie.

(2) Fată chrisovulă harlurghieă:
«De vreme că nici este lucru mai bună și mai Dumnedeescii sub sore, decât binele și folosulii obștici și nici că este lucru mai slăvitii și mai lăudatii
în lume decât celt nesciutii a-l face sciutii şi a câștiga pre ceia-ce n'ati, cu cca-ce
le lipsesce; datorie dar ati Domnii şi oblăduitorii ț&rilorii ca unii ce sunt ca
nisce părinți ai patriei, a sc sili și a se nevoi, nu numai pentru ceia-ce aduci
lolosit la.0o parte, ci mai alesi pentru ccia-ce sarii cunosce.că este de obște
folosii norodului și de podobă și fală patrici, nevoindu-se a aduce și a ţine
în stăpânirea sa Gmeni cu meșteșuguri ce nu se află în acea țeră şi pe cci

ce vinii din voia lorii a-l ocroti, a-i apăra și a-i ajutora, ca deprindendu-se și

pămiîntenii la meşteşuguri străine. întâiti să fie de cinste .și pod6ba politică şi
a doua să nu aibă trebuinţă a aduce din străinătate acesti felii de lucru. In-.
tvacestă îngrijire și trebuinţă aflându-ne a pururea, cu care ne silimii în totii
chipulii cu toti felulă de lucruri, ce arii. pute [i de folosii ţării și ali locuitoriloră, ce Dumneeâsca pronie ne-ai încredinţatii, spre sporirea economică țărci
aceștia, spre iscusința meşteșugurilorii și spre adausulă și bivsugulit acestei
politii, cumpănindui folosul țărei, ca ori-care din neguțătorii sarii pute lucra

aicea în pămîntul ţărei, să se protimisdscă de cea-ce vine de afară, deci între
altele, ce de curendii, cu ajutorulă,
lui Dumnegeii, ati începuti de se'lucrâză,

începându-se și harturghii adică, facere de hârtie, una ce s'aii făcutii încă din
qilele Domnici sele reposatulu Scarlatti Ghica V. V., cu tote cele trebuincise
ergalil, la apa Colentinii pe moșia Fundeni a D-lui Biv vel Vist Dumitrașcu
Racoviţa şi alta, care s'aii începută acum din noi să se facă la apa Lcuta
pe moșia Batiștei sud Prahova, a schitului Turbaţii, din sudă lifovt, care altădată n'aii mai fostii în ţeră acesti meșteșugii de fala ţării şi forte trebuinciosi
atâtă politici, cu trebuința scrisoriloră, edt şi Disericei cu tipăritulă cărțilorii.
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VIII.
Breslele, industria și comevciulii sub Ipsilunte.
Importanța
nisarea

ce am

bresleloră,

și aci unii capitolu

argtati în urmă,
în Statulu români,

că ai avuti toti-deauna orgune îndemnă a consacra acestora,

specială.

«lar mai virtosă folosi obștiei, una că, cârpiturile ce se află pe la norodi,
care nefiindu-le de trebuință arii vrea să le lepede, dându-le pentru trâbă harturghiiloră, pe plată cu bani, nu le păgubesce, a doua că și suma banilorii ce
se cuvine a se cheltui pe hârtia ce vine din alte părți, nu iesă din ţeră afară,
ci rămânii iarăși aicea în ţâră, de se politilsesci și pentru căci din nesciutit
s'a făcută şi acestii meșteșugii sciutii și ati câștigată ţera, ce nu avea, cea
ce-i lipsia. Iată şi Domnia mea după mare rivnă ce avemii să se se întemeioze şi să isbutescă acestii meșteșugii în țera acesta, bine vremi a da mâna
de ajutorii la acea ce este de trebuință.
«Dreptii acea, prin acesti hrisovi alti Domniei melc, făcumit acâstă milă
Domnâscă acestori două harturghii prin ponturile ce se arctă:
1. Fiindu-că cu multă cheltuială și osten€lă s'aii adusti acesti meșteșugi cu
facerea hârtici în acestă țeră de Nicolae și Iane Lazari să nu aibă volnicie
altulii a mai

face

harturgii,

lără numai

aceştia care

sau arctatii cu atâta pro-

temie și râvnă spre pod6ba politică şi țărei.
«2, La amândouă acestea harturgiă sc aibă a ţine liudo 40 pentru trebuinţa
lucrului, însă 6meni străini după cum i-ai avută rânduiți pentru cea una har
turgio care este făcută mai înainte pe apa Colentinei, cu hrisovuli răposatului *
Domni Alex. Scarlatii Ghica Vw. ot letii 1768 și alii Domniei sale Grigore
Ghica Vv. or Iâtii 7277 Martie 20, iar acum acel liude 40 să-i împarţă Îa 'amendouă harturgiile.
«3. Acești liude 40 să plătâscă întrunti anti de om pe taleri 4, cari faci
peste totii. taleri 160 și să respundă la cămara Domniei mele cu ștertuzi i, însă
la sfete George și la sfete Dumitric, prin mâna mai susti numiţilorii, iar nu
într'altii chipă, şi să dea la cămară câte 20 topuri hârtie şi când sari întâmpla a se înstrăina unul din aceștia s6iu a muri, să caute alţi să pue la

locă, iar suma: de bani să umble totă dauna pe 40; ori unde sarii trămite

unulii dintr'aceștia liude, sâi pentru stringerea ciiepiturilorii sai la alte trebi
ale harturgii, în: pace să- ȘI aibă umbletele lori fără nici o zetienelă de cătră

ori-care zapeiă, căci cine i-ar supăra de cevași, zmintindu-i poslușăniile în care
S'ait trămisii unulii, ca acela se va pedepsi de către Domnia
«4,

O prăvălie

mea.

ce o vorii ţin6 în Bucuresci pentruu vîndarea hârtiei, într'ună

ani să fie în pace de vamă, de fumăritii, de cotărită şi de poclonulă cămărășiei, de schimbul galbenilorii, de felinare și de tote altele dări obicinuite şi
neobicinuite, de nimici să nu se supere, iar de la uni anii înainte o vamă să
plătescă, iar de cele-lalte ce sunt numite mai susă, toti să fie apărată acea
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Ac6stă instituțiune, împreună cu industria şi comerciulii
au primită dela Ipsilante o protecţiune reală.

naționali

Sub acesti Domni se înființeză şi bresle nout, ori să roorganisză din
cele

vechi, precum: brâsla croitorilorii ; brâsla croitorilorii din Craiova;

bresla măcelarilorii;

brâsla brutarilori ; brâsla cojocarilorii

din Bucu-

rescă și Craiova. Dămii în anexă câte-va hrisâve relative (1).
Favorisarea, comereiului naţională este cu stăruință urmărită de Alexandru Ipsilante. Mai marele Staroste ali neguţătorilori are juridicţiunea aprope deplină pentru tote procesele neguţitoresci. Aducemii aci
d. ex.: cartea, neguţitorilorii bogasieri și măcelari din Bucuresci, din
care se vede în ce modii se favorisait. comercianții români:
«De vreme ce toţi pămîntenii neguţitori, bogasicri, margelari ; de aicea din
orașulii Bucuresci, cu jalba ce aii datit Domnici mele, arătândii, că mai înainte

prăvălie şi pentru câtă hârtie se va scâte din țeră afără, neguţătorulii

cum:

părătorii să plătescă vamă, la 100 doi.
„DB. Câtă cârpă se va strînge ori de aicea din țâră, scii o va aduce din păr:
țile străine, vamă să nu plătescă, ca unii lucru cc nici în vîndările vămiloră,
nici în catalâee nu se coprinde, nefiind până acum nici de pomenitii.
6. La moșiile unde aă făcută morile şi namestiile harturghiilori, după așezimiîntulit ce ati făcutii cu stăpânii moșiilorii, pentru haculti pămîntului, pe ficşcare ai să dea adetuli după tocmdlă, cu fără nici unii adaosii chirici, măcar
și în vremea viitore intrândi moșiile întralte mâni, aii cu vindare, s6it cu moștenire, oră cu vre-unii schimbit ; totii în acestit pronomionii să fie tocmelile și aşczăminturile păzite şi nestrămutate, fără de nici unii adaosă. Drepti acea pentru
mai bună statornicie şi lesnire la energhic alit așezămîntului acestori mai susti
numite harturghii, întărimii Domnia mea hrisovulii acesta, cu însăși credinţa
Domniei mele I& Alexandru Ioanti Ipsilante Vv. şi cu credința prea iubiţilorii mei
fii Constantinii Vv., Dumitrașcu Vv. şi cu totii sfatul cinstiţilorii şi credincioșilori boeriloră celori mark al divanului Domniei mele : Pan 'Toma Crețulescu

Vel Ban, Pan Nicolae Vel Vornie de 'Țera de sustii, Pan Badea Știrbeiii Vel

Vornicii de 'Țâra-de-josii, Pan I6n luliano Vel Log. de era de sus, Pan Dumitraşco Racoviţa Vel Log. de 'Țâra de josi, Pan Ștelanii Mișoglu Vel Spătarii,
Pan N. Brancoveanu Vel Vist., Pan Scarlat Caragea Vel Post., Pan Manolache Brancoveanu

Vel

Clucerii, Pan

Scarlatii

Manu

Vel

Comisii, Pan

N. ki-

lipeseu Vel Pah., Pan C. Ghica Vel Stolnici, Pan Ştefan Cioranu Vel slugeri,
Pan Const. Giurgiu Vel Pitară, și Ispravnicii Pan Ionii Iuliano Vel. Log. și Pan
Gheorgache Mavrocordatii alti doilea Log. șia scrisă hrisovulti acesta într'alti-

doilea anii ali Domnici mele, aicea, în orașul scaunului Domniei melc, în Bucuresci, la anulii spăsătoră 1776 Augustii, de Constantinii dascălulii slovenescii

ot sfete Gheorghe vechiti.

Su

(1) Cond. 2, fila 63. — Veqi anexa respectivă,
Jatoria Româniloră

de

V, A.

Urechid.

|
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ai fostă vechii obieciii la bresla neguțătorâscă, adeeă: străinii, creștini şi
armeni, când veniaăi cu mariă aici în Bucuresci, nu-și deslega marfa lori
fără scirea stărostici, și făcândii cercetare acelorii străini de vrea ca să se așeze
aicea, să-şi ica dajdia, așia avea voie deși deslega marfa și o vindea cum vroia,
iar ne-fiindii ca să se așeze aicea cu dajdic, se tocmea cu neguţitorii străini
și vindea marfa cu ridicata, iar a vinde cu mărunțişulii nu erai volnici, și

cum că nimeni din neguţitorii străini nu erat

volnici a deschide prăvălii la

târgul de afară, sei la târgul Cucului și se vîndă mariă, iar dela rezmeriţă *
în eee ai începutii a se strica acelii obiceiii,. și oareș-cum cine vinde marii
cum voesce, și, osebitii, la qile de târg mergii și la tângulă de afară şi la tergulăi Cucul și întindi prăvălii și vîndă cu de a măruntulii și prăvăliele negu-

ţitorilorit pămînteni, ce sunt în lăuntrulă târgului, stândii fără noci unit alișverișii,
de rămânii mărfurile nevîndute. Și așia, din pricina acelorii străini ai rimasti

cu grele datorii. Așijderea neguţitorii cci cu prăvălii, ce vîndi mariă și n'ati

avutii obiceiii nevîndându-și marfa să o și croiască ei, să o facă și hainc, ci
muștereulii, după ce își terguia marfa, o da la croitorit osebitii de i-6 croia și

făcea haine, iar dela o vreme încâce obișnuindu-se unii din neguţitoriă cu pră-

vălii de metahirisescit şi meșteșugul croitorici, care după ce îşi vîndiă marfa
o și croiescii și lucreză haina,.ci singuri, și la alţi neguţitori iarăși sunt liră
de nimici alișverișă, remănându-le mărfurile nevîndute. Deci pentru acesta, orîn-

duindu-se de către Domnia mea de stati cercetati de către d-lui Vel Logof.
de 'Țera-de-susă, sait adeveritii cum că jalba lori le este adevărată și că s'ati

păzitii acelii obiceiii mai înainte. Așijderea mai jeluit-ată mărgelarii, cei ce vîndii

mătase cu dramulii, cum că ară veni străini ce aducii mmiitase dintr'alte părţi

și că ati avutii vechiti obiceiii de nu. crai volnici a țin€ prăvălii și pe afară

prin tergii, să vîndă mătase cu dramulii, fără numai aducând-o dela bolți să
vîndă mătase cu ocaua și cu jumătatea de oca și până la 20 de dramuri, iar

mai jos de 20 de dramuri neci cum să nu vîndă, ci numai miătăsarii pămiînteni să fie volnici a vinde mătasea cu dramulii și cum le va [i voia; care .
pentru acâsta spre dovadă arătară o cartea. reposatului Domnii Constantinii Mihai
Gehan V.V., ce a vădut-o Domnia mea, cu letit 1754 Ghenarie 23, intru care
seric, că, acesti obiceiii s'a urmatii şi mai nainte, avându-și așezămîntii măr-

gelarii cu Armenii între dinșii prin zapise date unii la mâna altora, iscălite de
dumnâlorit Veliţii Boeri, .din dilele reposatului Domni Grigore Ghica V.V., pe”
acestit obicciii ce s'ait: fostii urmatii și mai nainte.. Deci aceste tote dovedindu-se adevărate, că din vechime s'ati urmati, am datit și Domnia mea acestă

carte la tâtă bresla neguţitorilorii: pămiînteni, bogasieri și 'mărgelari, din ora-

șulit Bucuresci,.cu întărire, ca să aibă a se ține și a se păzi acestii obieciti

și de acum înante, nestrămutatii, însă să so ferescă, și că de acum înainte a
nu scumpi prețul mării, după cum sai obișnuitii dela o vreme încoce, adecă
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să o ia dela acci cu ridicata cu unii preții micii și s'o vîndă cu uni preţii
mare, cât nu va fi cu cale, căci pentru acâsta le facemii Domnia mea cere-

rile obiceiurilorit și oprimit pre alți străini, iar de vorii ciuta a vinde totii
cu preţit scumpi, bine să seic, că tote aceste cereri le vomit strica și vomii
da voie tuturoră a vinde, ca să fie oftinătate. 1776, Iulie 12.»
Iită încă ună actit prin care se recunâsce neguțitoriloră din Craiova
dreptulii de a împedica neguţitorii străini să deslege marfă de vin-

dare cu de a mâruntulii:

|

«Cartea neguțitorilorii din Craiora, ca să nu fie voluică neguțitorii străini a vinde

mafa ce roră aduce cu amenuntulă, ci numai cu ridicata.
«De vreme ce la Domnia mea dete jalbă neguţitorii de la Craiova, cum că
ci ati vechiulii obiceiăi, ca nimeni din neguţitorii străini, ce vorii veni cu ori-ce
felă de marfă, dintr'altă parte, nu este vrednici, ca să vîndă cu amăruntulii, ci
jarăși cu ridicata să o cumpere dela ci neguțţitorii de acolo pămînteni și pentru
ca să li se păzâscă acelă privilegii, cerură, ca și de către Domnia mea să li
se întărâscă. Care orânduindu-se de către Domnia mea la dumnâlui Vel Losof.
ca să cerceteze, de le esto cererea cu cale şi de ati fostă acelti obiceiit, dumn6lui ati înștiințatii Domnici mele, cum că cererea lorii este cu cale și bună

orenduială, dupre cum ne adoverimii Domnia mca, atâtă din cartea Domnici sale

reposatulă Alexandru Ghica V.V., cât și din cărţile Dumnlorii

bocrilori cat-

macami, co ai fostii după vremi. Dreptă aceca ami întăritii Domnia mea acesti,

privileghiii, ca nimeni din neguţitorii străini ce vorii merge cu marfă la Craiova, să nu fie volnici a vinde cu amenuntulii, ci cu ridicata, cum și ori-ce
marfă ce va trebui, iarăși să nu fie volnici a cumpăra cu amtruntulii ci cu ridicata dela neguţitorii păminteni. Pentru care poruncimii Domnia mea d-tale
Vel Banc, bocrii caimacame, i polcovnice dela Craiova, să daţi totii felulii de

mână de ajutorii neguţătorilorii piimînteni, ca după cum mat susti poruncimi

așia să se urmeze, ne îngăduindă po alți neguțitori străini a cumpăra, scă a
vinde marlă cu amănuntuli, ci cu ridicata, că așia este porunca Domnici mele.»

1776, Ianuarie 16. (Cond. 2, fila 58 verso.)

|

Totii în interesulii comereiului, Domnitorulii Ipsilante a fostii strinsii

în acordarea dreptului de tergă, sborii s6ă bâlcii, pe la moșiile boerilorii.

Când acesti drepti Ta acordată, Ipsilante a făcuti acesta în lavorea vre-

unci biserici, sâi șede (1).

(1) Cond. No. 2, fila G+ verso.
|
A
In 1876 ulii 52 s'a dati carte lui Mateiă sin Neculae Săvoiii și cu Îraţil săi,
să facă
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Până

şi de comerciulă

micii sa preocupatii

Alexandru

Ipsilante.

tă uni actii din care se constată protecţiunea ce acordă olarilori
și fabricanţilori de vase do lemnii:
«De vreme ce la târgul ce este obicinuită să se facă, acum întracâstă stp„tămână, pe marginea Bucuresciloră, lângă oborii, vădumii Domnia mea o rea
obișnuire urmându-se, că osebitii care coprinde în catalogii a se lua vamă
domnâscă, vameșii pe deasupra mai iai câte 4 vase, care socotindu-se preţul
acelorii vase, cuprinde altă vamă. Asemenea și cel ce sunt orînduiți cu vama
agâscă, pe lângă vamă iarăși iati de carii câte două vase; asemenea și vătafulă

de precupeţi și vătatulă de arabagii iarăși fieș-care osebitii iati de carii câte 12

parale şi așia săracii locuitori, cari dupe la depărtate locuri vint pentru puțină chivernisclă a lori și pentru îndestularea Bucuresciloriă, supărându-se și
păgubindu-se de atâte luări, își căescti venirea lori, ncalegendu-se la urmă

folosiți de ostenela lorii. Deci aceste cunoscându-le Domnia

mea de rele, le

ami ridicatii și hotărimii: vameșii Domnici, numai ceca-ce se cuprinde în caialogă să ia, adecă de carulă cu vase de lemnă parale 20; de carulti cu vase de

pămîntii zmălțuite parale 20; de carulit cu vase de pămâîntii nezmălțuite parale
10. Iar cele-l-alte câte 4 şi câte % vase să lipsâscă a se lua. Şi de la cine ai

apucatii de va fi luată vameșii până acum, să întârcă înapoi. Vameșii agesci
să dovedâscă acâsta cu vre-unii catalogă vechii obicinuitii, care (ice de 10
paralela carulă cu cofe i cu vase zmălţuite, i de 5 parale la carulit cu vase
nezmălţuite și așia să ia, însă numai acele parale, iar vase și cole nici cum
să nu ia și co ai apucatii să ia, asemenea să întârea. Vătafulă de arabagii,
dela carele ce ai venitit cu chirie cu acele vase în terei, numai 2 parale de

carii să ia, însă dela cei ce sunt pimînteni creștini, iar cele-l-alte parale cc
ati luati până la 11, să aibă a le întâree deplină..
lar vătafulă de precupeţi, de

vreme ce Domnia mea încă mai nainte de acesta precupia am ridicat-o, a nu

fi nici
întorcă
vîndare
cuvine,

măcarii a se pomeni, poruncimiă și co ai luati vătafulii de precupeţi să
toti deplinii și preeupeţi de voră fi în târgii, să lipsescă; și să facă
de vase înșiși aceia cari at adusi lucruri de afară, cu preţii ce se
drepti la stăpânul moșiei; cea-ce voră dovedi țeranii aceia cu marfă,

că ai fostii obiceiul a da pentru vre-o dijmă a locului, accea numai să dea,
iar mai multi

„bescă a da.

nimici să nu încarce peste obiceiulti vechii, neci să se păgu-

tergă la satul Lupoia din Mehedinţi, pentru ca din venitulă terzului să isprăvescă biserica

de piatră începută

a se face acolo şi ncisprăvită

diu causă

rezmeriţei; venitulă

va conti-

nua a fialii bisericei pentru întreţinerea ci. Tergulii se va ace de 3 ori pe anii: la S-tuli

Nicolae, Sf. George și Sf. Dumitru.
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«Poruncimit Domnia mea acestă hotărire, acum într'acestii ccasii să se strige
cu pristavii, acolo, în mijloculi tergului, întru audulă a toti norodulii și cel

co va urma a păgubi cât de puţinii pe sărmanii ţărani, în potriva

mele, forte se va pedepsi și ce va fi luatii mai multă
întârec îndoitii. 1775, Maiti 29» (1).

Nu numai prin așezămintele breslelorit

îlă vomi

și prin chrisove

hotărirei

pune

de va

de

felulii

celor mai susii aduse și a celorii de fundaţiuni de fabrici, e manifesti sistemulă protecționisti în industrie și comerții, sub Alox. Ipsilante,

ci și din tarifele vămiloră resultă acâstă convingere.
Ipsilante, bunăcră, continuă ca, și alți Domni vechi a protege vinul
și rachiului din țcră, contra vinuriloră și rachiurilori străine (2).
(1) Cond. No. 2, fila 31.
(2) Etă ună chrisovă relativă:

«De vreme că nici uni

lucru nu este mai dreptii și mat cu cale la datoria

Domnilorii, cărora li s'au încredințatii de la D-dei stăpâniri, decât folosulii Obştici

a-l voi şi a nu lăsa unii lucru din care se potii cea mai multă parte a obştiei
folosi, mai vertosii pămiînteni, a-lit câştiga numai unii și aceia străini; spre acâsta şi Domnia mea dintru ântâiaș dată de când ne-ati încredinţatii Domnulii D-deii sub a nâstră oblăduire acestii pămîntii ereştinesei, sîrguitoră amă
fostii, ţera a o întări, pe mică și pe mari a-i îndestula, atâtii în alte chipuri și
mijlâce, cum și din rodurile păminturilorit a sc folosi; între alte agonisclt din
vodurile ce are acâsta de D-deii blagoslovită ţeră fiind una-și vîndărea vinuriloră și a rachiului a fostii din cari se foloseseii și mari și mici, cum arttămti mai
josii, și mai înainte la alți fraţi Domni opritii a nu veni aici în ţeră vinuri i rachiii
din ţări străine, ca să se potă trece ale pămîntului, și noi din anul dintâiă
ali Domnici-nâstre ami dati porunci întărind acel obiceiii, cu hotărire, la
ispravnici din tâte judeţele ţărei, ca să fie popritii a nu veni nici cum vinuri
și rachiă străine; dară după acesta viindu-ne jălbi de la lăcuitorii mărginași,
cum că sunt lipsiţi de vinii, și vedendi şi Domnia mea, că în anii vremii de

răsmiriţă, cele mai multe vii dintru acestă pămîntii, din pricina resvrătirii vre-

milorii, ai fost rămasii păragine nelucrătâre și nu cra vinulii țărei cu îndestulare ca ântâiii, de acea până a veni viile ţării la starea lori ami sloboditit
a veni numai pe la acele locuri de margine vinuri străine, ca să nu fio lipsiţi
locuitorii; însă cu ac6stă poruncă, că numai acolo pe margine, unde cu adevăratii va [i lipsă și trebuinţă, iar în judeţe mai încâce să nu intre în ţcră,
nici aici în Bucuresci să nu fio slobodi a aduce. Dară acela ce caută negustoria
de acestii leli de vinii și rachiii, cu pricina acâsta sai obrăznicitii printr'a-

scunsii a aduce, âmplendă locurile, încât rămăsese vinurile ţărci fără de neci

unii felii de căutare, pricimuindi o pagubă și o nedreptate pămîntenilori de obşte,
că rămânea cu o cheltuială grea și cu o trudă ec făcea la lucrulii viilorii ; care
acesta cunoscându-o Domnia mea, că este cu nedreptate a se folosi şi a sc în-

destula alţii cu alișverișurile vinurilor ce aductiși pămintenii să părubescă
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Pentru a, protege şi a, înlesni comerciulii,
suri. Așia, reorganiză menzihirile (poştele).

Ipsilante luă, și alte mt-

vinurile lori, şi fiindii-că din mila lui Dumnedei, dela pace încoce, toţi de obşte,

mari și mici silindii spre lucrarea pămîntului, unii destupândii celca părăsite,
alţii din elină apucându-se şi curățindii locuri multe ati făcutii vii nouă forte
cu Îndestulare, şi cu mila lui D-deti oste vinul de ajunsi și nu ati remasti

cuvintii întru acâstă vreme a dice, că doră vinuri de țeră nu sunt de ajunsă,
s6u nu potă ajunge din Dâlurile podgorii și dela vale pe la satele mărginei, căci

nu numai părţile podgorici s'aii âmplută de vinii, ci prin judeţe dela vale sati
făcută pretutindenea vii nouă, de unde potii și acolo să ajungă pe la tâte satele

marginii; pentru accsta dară, cu buna voinţa Domniei mele, am primitii rugăciunea Prea sfințici sale alesului de D-eii părintelui nostru Metropolitii ali
țerei, ali sfinţilor de D-dei iubitori părinţii Episcopi alt Rămnicului și alui
Buzăului și a toţi Dumnelorii Veliţilori Boeri, cari prin anafora ai arătatii
Domnii mele şi acesta, că cu vîndarea și cu negustoria vinuriloră de aici nu
numai stăpânii: moșiilorii se câștigăși se ajutoreză în două mijl6ce, una că:
vinulă și rachiulă ce-lii facii între ale sale vii le vîndii pe moșii, pe la orașe,
alta că și de nu ati vinii și rachiti vre-unii din stăpânii moșiilor, se învoescti
cu cei ce ai și se ajutoreză unii cu alții, ci tâtă cea mai multă parte din locuitorii ţărei ce să află în judeţele de susti, agonis6la lorii este acâsta, care în
pădure, crânguri, mărăcini, sădescii livedi de pruni, pe unde alte dăţi n'aă fostii;
mal vârtosii câte-va judeţe, cum Dâmb., Argeșii, Muşceli, Vâlcea, Gorjiă, Me-

hedinţi, făcândă rachiti de prune sumă de vedre, le vîndi, și cu acâsta-și ţintă

viaţași cei ce nu poti a lucra vii; şi de pe aceste tâte este și altă folosire
a obştiei mai mare, că nu puţină sumă de bani se varsă în tâtă țâra pe ficșcecare anii la lucrulii viilori și so ajută sărăcimea cea-ce nu ati altă ajungere și razimă numai la munca mânilorii. Deci dară, hotărîmii și printr'acestii Domnescii
ali nostru chrisovii, adeverită cu însuși Domnâsca nâstră iscălitură și pecete,

întărimi ca întru totă să fie popriti a nu mai veni din părți străino vină, rachii şi holercă, ci numai ali pămîntului vină, rachiti să se vindă,

iar vinu

străinii, veri dela care parte, nimeni volnici să nu mai fie a aduce și a vinde,
măcarii cu ork-ce preţii, slobodenie să nu se dea, ci întru tâte -zăticniti să fie,

iar care cu înșelăciune sâii vicleșug s'ar îndrăzni a scâte, veri multe, veri puține, totii să se ia în s6ma Epitropici fără de întârecre de bani, plătindă și va-

meșii i căpitanii și zărafii po unde se vorii afla că ati trecutii, globă la cutie și

să so și pedepsâscă. Insă după cum Domnia mea, folosimii pe pămînteni cu
acesta, oprindi venirea vinurilorii și a rachiurilori străino, așia și pămîntenii,

„de la mare până la micii, datori să fie a păzi vîndarea vinului cu preţii cuviinciosti și dreptii, fără a nu se lăcomi cu pricina oprirei acclorii străinc, să
sue prețuli vinului și ali rachiului mai multii decât se cuvine, co, după vremi,

după urmarea rodirii anului, să fie și preţulti vinului și ali rachiului. Așijderca

datori să fic, ori Boeriii ori Mănăstire, sâti măcari veri-cine voră ave moșii și
sate pe margino, a-și aduce vinuri printr'acele sate île marginii, în t6tă vre-

mea purtândi grijă de a nu fi l&cuitorii părții locului de la vale lipsiţi, iar

când vre-unii din stăpâni nu vorii av6 purtare de grijă a duce

vinuri și ra-

chit, atunci să arâte preotulă şi cu sătenii la Ispravniculii judeţului, ca Isprav
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Acâstă reorganisaro a poștelorit ușură și satele.de po «șieurile» mari,
unde crai aşezate poșşte.
Din notă (1) se pâte ved6

acâsta.

Do acum înainte nu

vorit

mai

nicii să înșciințeze pe stăpânii moşici şi să-i dică să pună vint şi rachiă, și
când nu vorii urma a punc, pricinuindă ori-că nu arc vinit și rachiă, sei că
nu pote, pentru depărtarea „locului, atunci volnici să fie lăcuitorii acelui satii
a cumpira vină şi rachiă, însă toti de aici din țeră, iar nu străinii, și să pue

şi să vindă ci nepopriţi, nefăcendu-le stăpânii moșici nici unii. felii do cerere

și bântuială pentru adetulii ce aii stăpânii moșici a lua, ci să fie. apăraţi și
nebântuiți de nimenea. Acestă hotărire suntemii fără de îndoială, că și alți raţi
Domni care în urma nostră se vorii învrednici cu oblăduirea acestei creştineştă
țări, socotindă dreptatea pămintenilorii, folosulă lăcuitorilorii, și iar mai ver
tosii alti Cămărei Domnosci folosii, cu mulţirea viilorii şi a vinurilorii ce stai
făcută, care din vreme în vreme merge sporindu-sc, când se va (afla) hotărîrea. .
acesta a opri vinurile străine, vorii. hine-voi a întări şi ci Domnescile sale
chrisove; pentru care poruncimă dară D-vostră Veliţilorii Logofeţi, după ce
se va trece acestă chrisovii în condică, să se dea în păstrare, împreună cu
anaforaua părinţilorii Arhierci, și a d-lori Veliţilorii Boeri, la sfinta Mitropolie,
ca să fie bine păzită, adeverită cu însăşi credinţa Domnici mele Iă. Alex. loanit

Vvd, şi cu a pre iubiţilorii Beizadele, fii ai Domnici mele: Constantin Vvd,

Dumitrașco Vocvodii, și cu mărturia D-lorii cinstiţiloră și credincioșilorii Boerilori celorii mari ai Divanului Domnici mele Pan Nicolae Dudescu Vel Banii,

Pană Filipescu Vel Vornic de Țera-de-susi, Ştelanii Prescovenu Vel Vornicii
de 'Ţâra-de-susti, Manolache Brâncovenu Vel Logof. de Ţera-de-susii, Grigorie
Bălenu Vel Logof. de Ţera-de-josă, Scarlatii Grecânu Vel Vist., Iordache Ma-

vrocordatii Vel “Spăt., 'Teodorache Negri Vel Post., Istrate Creţulescu Vel Clucieri, Radu Golescu Vel Pahar. Dumitrache Colecagit Vel Stoln., Scarlatit
Ghica Vel Comisii, Constantin. Suţulă Vel Sluweri, Constantinii Nicolescu
Vel Pitară, și Ispravnică Manolache Brâncovenu Vel Logolttii, și sati serisii
hrisovul acesta întru ali G-lea anit dintru ântâia Domnie a Domnici mele,
aici, în Oraşului scaunului Domnici mele Bucuresci, la anii de la zidirea lumii
7289, iar de la nascerea D-lui Dumnedeii și mântuitoruli nostru Isusii Christosti,
1781 în luna lui Iulie, de Constandinii "log. za taină.»
(1) Etă chrisovulă relativă la menzili:

Anului 1775, Octomvric.
«Datoria Domnilorii și a oblăduitorilorit de ţări și de stăpânire nelăzăduită
fiindă spre a ved6 și cele mai de aprâpe şi spre a căuta şi trebile cele mui
mică toti cu o rivnă și silinţă ca și cele mai mari, şi a dori de interesulti
fieşce-căruia, ca şi însuși de ali stu și Domnia mea, dintru începuti, de când
ni s'ail încredințatti

din Dumnedeâsca bună voinţă,

stăpânirea acestei țeri, pu-

rurea fiindă rivnitori de împlinirea acestei datorii, priveghindii și în di şi în
n6pte, spro a vede şi cele mai de departe, ca și cele mai de aprope la câte

nevoi ale acestei privită, amit vădutii netrebnjca curgere (prin câte ne-amit luminată de la părintele luminelorii, de la care se pogoră totă darea cea bună,
și toti darului celă de sevărșitii), nu am trecuti cu vederea spre a lacc în-
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fi obligate satele să dea, cai la menzilă,

ci vorii fi caii cump&rați de

dreptarea ce s'aii cuvenitii, precum în faptă sunt vădute pururea la toți credincioşii supușii noștri, vrândi a ne arăta către totă pămîntul oblăduirei nostre
nu numai Domni cu stăpânire,ci şi părinte cu libovă; între altele dar ce
amii cunoscutii vrednice de îndreptare, vădendi

și orânduiala menziluriloră a

so purta cu o curgere de totii în potriva cuvîntului celui cu cuvintii, întâiti
a fi menziluri în tâtă ţera şi a nu împărtăşi de dînsele cei ce ati trebuință

de dinsele, a fi cu orânduială forte silită şi tiranică; să orânduescii sate întregi,
şi la acâsta pătimesce judeţului; se orânduescti 6menii cei mai de frunte și la
acesta pătimesce satulă; dar acestora li se dati cai de undevași ? nu li se
dati, pentru că de aceea se daii 6menii cei mai de frunte, căci at cai, și bine

dar perindu-lo vitele lori li se dai altele ? Nici acesta, că sunt iar ci datori să
puie altele în locii. Fie şi acesta, dar încai lo plătesce cineva pentru ostencla

vitelorii ? nici acâsta ; dar hrana dobitâcelorii? şi acesta de la denşii. Şi astii-felti
până când? până când slirşindă toti și ne mai putândă sta, se sparse miziluli, luge satulii, și în urmă este datori judeţului să dea altii satii ca și celii

d'întâit, și judeţulă urmâză asemenea până se sparge, ctici nu pote birui cu

“eci nemernici orânduelele, și așia câtă pagubă ţărei și visteriei, câtă ncodihnă
ticăloşilorii locuitori, câtă greutate şi acelorii ce mergi cu olacele! că de multe

ori negăsindă cai la o poște, trecii pe acei cu care vine de la cee-l-altă, și aceia
no putendi ţin€, obosesci, și așia sunt siliția rămân6 din călătorie, sei
a lua caii locuitoriloră, ce-i vori întâmpina și a-i lăsa în drumii, și de multe
ori ne întâmpinândi nici locuitori, a se stânjini din grabnica sa călătorie, și

așia pătimescă la acâsta, pe scurtă, și menzilurile,
l&torii, și cci ce mergi cu menziluri, şi cei ce voră
și în scurti pătimesci toți, căci pătimescii cei mai
menzilgil și slujitori și la acea căpetenie, unde rămâne

şi satele, și județele, și căsă mergă și nu ati mijlocii,
mulți. Dar a fi toti acești
acâstă netrebnică urmare?

trâba menzilului să pârte, aii la treba slujitorici să urmeze? do cai de olacuri

să îngrijescă, aii după făcători de rele să alerge? Acestă dar patimă de obște,

— şi de obşte îi putemii dice, căci ptitimeseii cel mai mulți,— măcar că până acum

curge cu uni mijlocii, ca cum ar fi fostii nebăgată în sâmă, ca cum nu ar îi
fostă pricinuitâre de atâta stricăciuno la atâtea, dar socotindu-o cu adânci, nu

putemi suleri a ved6 atâta norodi sub acestă patimă, ci hotărîmiă mai vârtosti

a pune acâstă îndreptare în lucrare și în faptă, cu tărie și străşnicie, ne căutândă nici întruni chip, nici la cheltuială, nică la pacuba Domnici mele, numai să ia s&vârșiti și săvârșitii bună, ca să vedem Domnia mea pe acești co
se necăjescii întracâstă pătimitâre învăluire a-și dobândi repaosulii și înlesnirea sa, precum printraceste ponturi orânduimit cu desăvârșită hotărire.

I-iti. Toţi caii după la tâte menzilhanelele, ce sati orânduitii pe la locurile

cele trebuincise, să se cumpere cu cheltuiala Domniei, şi să fie Domnesci.
2-lea. Hrana acestora cai să fie de la Domnie, și cheltuiala se va plăti pe cât
va ajunge din banii ce se vori stringe după ogeritt, căutându-se socotâla. 3-lea.
Menzilhanelele dupe orânduitele locuri să se facă de către ispravnicii județeloră într'acesta-și chipă : o ogradă mare de gardă verșită, şi în ogradă grajduri de ajunsă, dupe măsura cailorii; totii în ogradă casă pentru menzilgii,
totii în ogradă 3—4 case pentru mosafirii ce morgă şi vinii, 4-lca. Surugii
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țeră,-cum și hrana, loră nu va mai fi pe spinarea satelorii, Surugiii
vori av6 I6lă, asemenea, de la Domnie și scutâlă de la biri,
orânduimii la ficși-ce ....,.. cai... . câte unii omit, care să fie june ncînsuratii, pentru a fi slobodii pururea în tâtă vremea. Acestă după cca deosebi
ce va să lie apărat de tâte dăjdiile, să i se dea și 1€fă de la Domnie, pe lună

câte bani 90: acestă surugiii deosebi do pecetluitii ce este să i se dea de la

visterie pentru a se cunâsce că este deosebită din birnici, să i se dea și unti
semnii de alamă cu pecetea Domnescă, care să-l porte, precum și țimirașii,

pentru a se cunbsce, că este deosebiti şi din slujitori. 5-lea. La ficși-ce men-

zilhanca, atâtii pentru paza drumului de Gmeni răă, cât şi pentru ca să nu se
potă înpotrivi spre a plăti ugeritii cci ce trecă cu menziluri, amti orenduitii o
căpetenie Je slujitori, cât s'ai găsitii a fi cu cale, precum în eatastichulă celt
pecetluitii dela visterie s'ati așezatii, care căpetenie de slujitori să fie și menzilgi-bașa, adică purtători de griji și a menzilului aceluia ; orenduimit și unii

beșliii, doi, după locă şi după trebuință.

Slujitorii sunt datori

să fie după

cum poruncimii în orenduiala ce amiă făcutii pentru slujitorii și căpitani. 6-lea.
De va fi sati la acelă menzilii și căpitănie, şi menzilhanoa să se facă afară din
satii aprope, iar nu în sati. 7-lca. La menzilhancoa Bucuresciloră amit hotăritii
să facemi doi căpitani de menzilgii cu caftanii şi cu măciucă, sub ascultarea
dumnelui Vel Spătarii, ca și Vel căpitanii za lefegii, care să-și aibă rindulit
după Vel căpitani za dorobanţi; acesta să fio înciireatii cu tâtă treba tutulorii
menzilurilorii din țâră, să aibă deosebiti catastihii şi condică, întru care să trecă
numele tutulorii celorii ce mergii și vinii, cu arătare de unde ati veniti și
unde s'a dusii. 8-lea. Ori-cine va veni de afară din țeră, cu menzilă, căpitanulit
de la margine să-i dea carte de menzilă, și toți cei alţi căpitani după la căpitănii să-l dea cai să-și ia ugeritulii de fiesce-cure cală câte bani 10 de cesi,

iar când va ave fermanii inamiă, vădendu-lii și zabetii de beșlii, să i se dea

carte întru care să se coprindă, ca să nu plătescă ugcritulii, să-lii trecă în condica sa, dar pentru ca să nu pâtă zabetulă de beșiii, luândii dar, să spuie
minciuni . ... cum că serie menzili embru-inamii, să aibă datoriă și căpitanii de
la menzilă, celii după urmă pe unde va să iasă din țeră, să caute menșilii,
embru, de seric, inamii și așia să-lii trecă în catastihuli s&i; întâiti cine va
vrea să morgă de aici cu menzilă, să aibă voie să mârgă de aici plătindu-și
ugeritulă, însă cu carte Domnâscă, iar nu fără de carte Domnescă. 9-lea. Menziluri să nu dea căpitanii dela margine fără numai la cei ce vorii ave menzili embru, sâii Fermanii, sâi mehtupi cătră noi, atâtti de la Țarigradii, cât și
după margine, scii menzili buiurtiură de lu Pasi, sâă cărţile boerilori noștri,
capl-chehacle, urmândii la ale ugeritului precum ami poruncitii la pontulă de
alti noutlea. 10-lca. Unii logofttii-orânduiti din adinsii sub Vel căpitani de menzilură, care să aibă purtare de grijă a menzilurilorii, să trâcă în condică numele celorii ce vinii, și acelorit co mergii fără ugeritii, și de dinsulii să se
scrie tote cărțile Domnesci pentru menzili. 11-lca. Toţi cei ce iati cărți Domnesci

pentru menzilii, de oră ce trâptă sâi ornduială va fi, să plătescă orânduitulii
ugeritii, afară numai de la cci ce se voră orârdui în cărțile lorit să nu plătâscii

ugcritulii, accia să nu-lii plătâscă, care acestea cărți, scă la întorecrea lui, sc
la loculă care are să trecă, pe urmă de nu vafi să se întorcă, să se ia cartea
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Altă măsură fu înfiiățarea în Bucuresci a unei carvasarale

stabile.

de căpitani, celă ce va fi la menzilulti dela margine, să se trimâţă aici la Vel
căpitani, cu semă a totă s&ptămâna, adecă ce sa urmati: ca să se trâcă în

condică, să se păzâscă ca nisce sincturi în vremea socotelci. 12-lca. Toţi

că-

pitanii și cci dela margine și cei-l-alți ai menziluriloriă, pe cine va trece pe
la menzilulii săi, sâii cu ugeritii, s6ă fără ugeritii, scii cu menzilii, scă şi fără

menzili, să-l trâcă în condica sa, și în tâtă săptămâna să trimâță catastihă .
curatii anume pentru câţi va trece pe la menzilulă săi și cu pricina înscristi

a fieși-căruia, și catastihult să-lii trimâță la Vel căpitani de menziluri, să-l
trecă în condica sa pentru socotâlă şi să ni-lă arăte. 13-lea. Câţi bani se vorii
strînge după ugerituri, la tote căpităniele, să aibă să-i trămită căpitanii pe totă
s&pt&mâna, aici, cu catastihulă ce-lă seriemi mai sustii. 14-lea. Câţi mergi și
vinit cu menziluri, să nu li-se dea la menziluri căruțe, ci numai cai, dar să se
afle la menzilhanele și căruțe, care le avem orânduite în catastihii, ca ori-când
va trece cino-va, cari să aibă trebuință de căruţă, s6ii pentru neputinţă, scii
pentru altă trebuinţă, să aibă voie să ia, dar să plătescă deosebiti ugeritii câte
bani 60 de căruță, până la cea-l-altă menzilhana, afară din ugeritulii. cailor.
Alit 15-lea. Caii de la ună menzilii ajungendiă la cea-l-altă menzilhanea, să aibă
a-i întârce înapoi surugiii fără de a nu pute să-i trâcă înainte, nici cu sila, nică
cu voo nimenca, s6ii să-i surdisescă mai departe. Alu 16-lca. Ispravnicii pricinele
lorii le vorii artta cu slujitorii județelorii, cari ca nisce slujitori, sunt datori să
aibă caii lorii, și să se pedepsâscă când vor zăbovi peste ecea ce se cade, pre-

cum am hotăritii în orânduelele co ami făcutii pentru slujitori; iar cu menzilă

să nu se trimâță slujitori, nici omulit lori, fără numai când so voră întempla
pricini grabnice și trebuinci6sc, care pentru ca să se păzâscă și pentru ca să
se facă cunoscutii, după ce va ajunge aici, de vomii cunâsce, că ati fostă tre-

buință de menzilii îi vomit da cartea Domniei mele, pentru întâreerea lui, întru

care să coprinqă, cum că de vreme ce ai veniti cu trehbuineiâsă pricină să nu
plătâscă neci pentru venirea lui, neci pentru întrecerea lui ugeritulii, și aceste

cărți ale nostre să fie iar la Vel

căpitanulii de menziluri, ca să le serie în

condică și să se păzâscă și acelea înse-și ca nisco sinetuni, ca să se vadă la
socotelă dupi ali trei-spre-decelea pontă; iar când se va veds că nu ai fostii

trobuință, ca să se trimeță cu menzili, să se facă tacsilă ugeritulii, și pentru
venirea lui și pentru întrecerea lui de la ispravnicii județului, prin marafetuli

lui Vel căpitanii. Ală 17-lea. De vreme ce menzilhanelele sunt afară din sate și
din casabale, vomii orândui mijlocii cu care să se găsâsci la menzilhanea cele
mai trebuincise pentru mâncarea și hrana acelorii ce mergă și vinil. Alti 18-lea.

Câţi sunt trecători și aii în mânele lorii menzilă embru, și menzili buiurultiuri,
dându-le menziluri căpitanii după margine, după mijloculii ce în pontulii de

alti 9-lea și alti 11-lea să poruncesce, să-i povăţuiască spre calca cca dreptă, și
cea mai pe scurtii, și să nu-i aducă prin Bucuresci fără numai de vorii ave
mai susă dișii și vre-unti Firmanii scii vre-o carte către noi. Aceste tote după

Domnsca acestă a n6stră orenduială, ce s'aă făcutii prin ponturi, poruncimii ca

să se puc în faptă și în lucrare, dândă deosebite porunci ale nâstre cinstiţilorii

şi credincioşilorii hocrilorii Domnici mele, dumnilui Vel Spătarii, și dumnelui
Vel Vist. pentru ca să vedemi pe toţi supușii noștri odihniţi și la acâstă pri-
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Acestă instituțiune avu îndoitulii scopi: de a înlesni comerciulii și de
a spori veniturile mă&năstirei și spitalului dela Colțea (1).
IA.
Câmpulunguliă

sub Ipsilante.

Cu deosebire aii favorisatii Alex. Ipsilante orașul C.-Luungii prin ună

sprecialii chrisovii (2). Privilegiile acordate neguțătorilorii din C-Lungit
cină, cu mulțimita Domnici mele. Deci pentru înseiințare de obşte sati datit
acestă Domnâscă a nostră prin așezăminti carte în chipii de hrisovi, care
dupe ce se va trece în condica Visterici, să se păzescă pururea la Sf-ta Metropolie ; și sait datii la velctulii 1775, în luna lui Octomwvric, la ală doilea
anti, întru întâia Domnie a Domnici Nostre, aică în ţera Românescă, în orașulit
scaunului Domnici mele Bucuresci, și sait serisii acesta prin așezămîntii carte,

de Constandinii dascălulii slovenescii de la şcâla Domnici mele cea slovenescă
ot Slântului Gheorghe

celă vechiii.»
(Iscălită cu a sa mână)
Io Alexandru

Ionă Ipsilante

Voevodă,

(1) Carte pentru anii loci, ali monăstirei Colţei, ce sati datii pentru ca să,
se facă carvasaru și să se dea la monistire pe ani câle tal.

«De vreme că aici în orașulii Domnici mele Bucuresci, no fiindii cca ma!
de trebuinţă ce este afi, adecă carvasara pentru șederea Vameșuluă celuă mare,
care cartasara îvcbue să se afle la ună loci ca acela, în mijloculiă tergului, și umVlândii carvasaraua a fi din locă în locăi, le era forte peste mână, atâlii Vameșului
şi tuturorii Gmenilori carvasaralei, cât și negustorilorăi ce vină cu manfă cu care,
cu poreri grele. Deci ridendii, Domnia mea și acestă discolic, atâtii Vameşului,
cât și negustorilorii, și vrendiă ca să facemii să se scie unde să fio carvasaraua,
și să fie negustorilorii mai cu lesnire, ami poruncitii Domnia mea, ca să se
găsescă unii locii ca acela, și găsindu-se ună locii sterpit ali sfintei mânăstiri
Colțea, în mijloculă tergului, și vrendii Domnia mea, ca să facemii venitii ali
mănăstirei, aii primiti și Epitropulii sfintei mănăstiri de ati ziditii şi ati lăcutii
case și magasii şi cu tote cele trebuincidsc, și așia pentru folosul mănăstirei
și ajutoruli spitalului, ami bine-voită şi amii legati printr'acesta carte a Domnici mele, ca de acum înainte, în tâtă vremea, să fie nestrămutatii aceste case
cu carvasara, și să aibă a lua mănăstirea dela Vel Vameşti, pe totii anulă, câte
tal. 180 nelipsitii, pentru care amit dati cartea Domnici mele sfintei mănă-

stiri de întărire pe acestă întărire. ii saam veceh. gemd. 1778, Noemvre 10.» (Condica No. 3, fila 256.)

(2) Chrisovulă

Orăşenilorii din orașuli, Cămpuluuguluă pentru mmilele ce ai.

«Costea județulii cu 12 pargari și cu toți orășenii, câți sunt din orașulii Dom-

nici mele din Câmpulungii, ca să fie în pace și iertați de lucrulii Domnescii și de
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sunt extraordinari de largi. După chrisovulă din notă se constituesee
unii adevăratit statii în stată. Ipsilante acordândiă aseinene favoruri Câm„vama mănăstiri din orașă, şi de vama pitariloră de la zbovu sfetii Ilie prorocu,
veri-cine torii vinde, stă cine va cumpăra unii calii, unii boii, una die, ai.
pesce,
aii ori-ce, să nu abă a lua dela dinșii vamă, după cum a avuti obicei de
nu ati
dată vamă acestui orași nici odinidră, și să nu aibă nimenea voe a cumptra loci
în
oraș, nică boeriii mare, nici slugă Domniscă, nici slugă boeriscă, stii să ctră:
dela .
Domnia mea loci în oraşă, stii vadii de moră, sti delniță în câmpii, scă nescai-va
Moșii, sii vii, sâii veri-ce de ale acestori orășeni, ci numai orășenii
să fie volnici a cumpra unii dela alții, și de voră fi şi datori nescai-va orășeni, ati pe
la

boeri, ati po la alți Gmeni de ţeră, și li se va întâmpla acelorit orășeni mârte

și nu vorii av& cu ce plăti, să nu fie volnici acei datornici să vîndă la
altă
parte, ori-ce ar rămân6 după mârtea acelorii orășeni, ci numai iar la orășeni
să aibă a vinde. Așijderea şi pentru rindulii judecății orașului, numai
județulă
și părgarii să aibă a judeca pe orășeni, iar Ispracniculă județului scă altă
cine-va
să mu aibă toe a se amesteca în judecățile lori, și să fie în pace și ertați
de fumărită : veri-care din orășeni ar merge cu carele lorii să încarce pesce dela o
baltă
să nu dea fumărită, fără numaă să abă a da la sfinta mănăstire din Câmpulit
lungii, de la uni carii de pesce, ocă cinci, după cum le-ait fostii obiceiulă
și
mai dinainte vreme. Așijderea şi pentru erbăriti încă să fie orășenii în
pace
și nesupăraţi pentru vitele ce se vorii tăia la scaunele de carne din Câmpulun
gii,
și pentru vitele ce se vorii tăia la scaunele de carne, care faci tomna
pe
delulă viilori, și pentru alte vite ce vor strînge pentru hrana loră, neci
de
cum cerbărită să nu dea, precum n'aii datii ncei odini6ră. Şi iar să fie în pace
și iertaţi de ciohodărită ; cari din orășeni se voră hrăni cu meșteșugulii cismărici să nu dea ciohodăritii, măcară că din vremea răzmeriței perdendu-se
căr-

ţile ati fostii avută supărare, dară de vreme că amii dovedită

Domnia mea,

că ati fostii iertați și mai dinainte vreme, le-am întăritii și mila acesta iarăși precum ati avută și mai nainte vreme ; și pentru gostinăritii încă să aibă
a-Şi scuti
orășenii râmători o mie pe anit; vrendă să-i ducă să-i vîndă la Brașovit să nu
dea gostinărită pe acestă sumă de râmători ce seric mai susii; și veri-cari din
orășeni sară hrăni cu negustorie, vîindândi mătase și alte mărunţişuri pre
la
terguri, neci de cum să nu aibă supărare de cotăritii, după cum nici altă
dată

nu ati mai dati; așijderea să nu fie nimenca volnici să aducă vint și să vîndă

în orașii, necă din boer),. meci slugi
ce felii, de om ar fi, fără numai
iar altulit nimenea; și nimenea
povară din orașii, până nu zonă
mea, cât şi la zboruliă sfetii Ilie
tului şi ali ocritului, veri-care

Domnesci, mecă boeresci, necă fErană, scii mdcarii
însuși orășeni să vindă viniă înt'acestii. orașă,
din țărani să nu fie volnici a încărea vori-ce
încărca Gntâii orășenii, atâtii preste totă vreproroeu; aşijderea și pentru rindulă dijmăriboerii ar merge cu aceste slujbe la acesti

judeţă alii Muscelului, să aibă a le da orășenii pentru cheltuiala loră, numai

uni prândă

de bucate și care din orășeni ar ave să plătescă oeriti stă dij-

măritui, să dea de nume numai po bani trei-deci, iar altă nimica mai multă

supărare să nu le facă, după cum ati avutii obiceiti și mai dinainte vreme, și
să aibă volnicie orășenii din Câmpulungii, să nu îngăduiască pre nimenca din
vs.

străini a so hrăni în oraști, cu nici ună felii de negustorie, ci numai orășenii
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109
unci

înstituțiuni, amintindi vechia descălecare a țărci la Câmpulungit.

vechi

X.,
Bivruvile

sub

Ipsilante.

O țâră care are școli, biserică organisată, case de sănătate, ori spisă sc hrăncscă într'acelii tergii. Așijderea și pentru orășenii, cari a vii în d6lulă Pitescilorii, pe moșia monăstirci Radului Vodă, i pe moşia mănăstiret Nucetului, în deluli Ciocănescilori, să nu aibă voie egumenii neci odiniâră a le
face alte obiceiuri nout, fără numai să aibă a plăti orășenii vinăriciultt Domnescii
din 10 vedre o vadră și otaștina pămîntului după obiceiti și după ce va scâte
vinăriciulit Domnescii afară, apoi să le ia otaștină, și pentru părpăru să aibă
a da de'cramă po bani 12, iar pentru putinile cu struguri, ce vorii face pentru treba casci lori, să nu-l supere; neci alte zăciuiale, din livedile de pomi ce
vorii av6 pe la viile lorii, să nu le ia, și să nu aibă voie slugile, sc țiganii
acestorii monăstiri, să măsure vinului ce-lu vorii lua din vinăricii și otaștină
cu mâna lori, fără numai aceia cu bucatele, să aibii a-și măsura vinulii, ce vorii
[i să dea,cu mâna lori, și cu vadra dreptă de dece oca, pentru că au făcutia
jalbă la Domnia mea orășenii pentru acesta, dicândă, că at mare nedreptate
ne lăsându-i să-și mesore bucatele cu mâna lori; și să aibă volnicie orășenii
să-și vindă vinurile în dâli pe la crămile loră, precum at avutii obiecit și
mail de nainte; și iar să aibă orășenii de Câmpulung a stăpâni nisce munţi
ce sunt, al orașului din Descălicătârea TŢerei, ce sunt acolo în sud Mușceli,
după cum i-ati stăpânită şi până acum. Aşijderea şi pentru veri-care din bocrii
Domnici mele vorii merge să fie Ispravnici acolo, la acelii judeţi ali Mușcelului, să nu aibă voie a supăra pe orășeni, pentru fânii sâă pentru lemne, Sci
pentru cală de olacă, sei pentru alte elăci, pentru că fiindii acesti oraşii la
loculiă de munte și cu aneroie a se hrăni, ne fiindiă loci de arătură și fiindă ertați
de tăte aceste câte scrii may susii încă mai dinainte vreme, după cun am văluti
Domnia mea hrisovulii răposatului Domniei sale Mihaiii Vodă Racoriţă, pentru aceste

mili și obiceiuri, Domnia mea încă nam

milostivitii de i-am iertati, ca să fie

în pace și nesupăraţi și am întăritii hrisovulii acesta cu totă sfatul cinstiţilori
și credincioşilorit boerilorii ai Divanului Domniei mele: Pan Dumitrache Ghica

Vel Banii, Nicolae Dudesculi Vel Vor. de 'Ţera-de-susii, Radulii Văcăresculii

Vel Vorn. de Țera-de-josii, Filipescu Log. de 'Țera-de:susii, Stefanti Preşcovenu
Vel Log. de 'Țera-de-josă, Stefani Mişoglu Vel Spăt., Ianache Văcărescu Vel
Vist., Scarlatii Caragea Vel Post., Dumitrașco Racoviţă Vel Clucerii, Nicolae
Vel Pit., Ispravnicu Pană Filipescu Vel Log. Şi s'âi sorisii hrisovulii acesta

în anultt dintâi ali Domnici mele aici în oraşul Domnici mele Bucuresel

la 16. dela zidirea lumei 7253, iar de la nașterea lui Christosă, 1775, Februarie

15, de Constantin dascălulă sloveneseii ot: sfeti Gheorghe Vechiti.» (1)
_(%) Cond.

3, fila 249—351,
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taluri, cutie de ajutorarea celorii săraci, tipografii, fabrice de hârtie;
o ţcră care împarte binefacerile sâle culturale și de tâtă natura la tâte
poporele

protege

vecine;

o ţ6ră. în care

comerciulă

csistă

şi industria,

precum

libortatea

abia,

de cultit; o țeră care

astădi ami

începutit

a

înțelege, că trebue să o facemit noi, nu este o ţâră sălbatică. Așia, feră

este Muntenia, pe timpul

lui Alex. Ipsilante.

Dar se va, dice: scumpii plăteait Românii binefacerile lui Ipsilante;

birurile erai

mari

și multiple.

Mai

întâi,

aceste

biruri,

Ipsilante a

căutatii să le reducă pe câti era, posibili. Așia, când afostii obligatii

de Turcia,

să reducă

oierituli,

pogonorituli

redusii însuși, cu chrisovulii din 1775,

străiniloră,

Noembre

pentru păminteni (1).

Ipsilante

a

13, acesti birui și

(1) In Condica No. 2, fila 65 verso, vedemii că, în 1716, văcăritulă străinilor
ă, care ati

în țeră cal, boi, vaci, bivoli, este de vită câte bani 66, iar pentru
birsanil din 'Transilva-

nia numa! 38 bani. Eată și chrisovulii din 13 Noembre 1775, prin care Ipsilante
amintesce
şi de multe alte îmbunătăţiri și ușurări aduse comerciului și în genere
ţărei:

16 Alexandru Ioan, Ipsilante
;«De când strămoșul

Adam,

pentru

Dumneqeescile acele daruriși sai

Vu. Domni. ....

peatulit

ncascultărei

pedepsiti cu (sudorile

sati

lipsiti

obrazului

de

săii să

mănânce pânca sa), atâta elii cât și toţi eci ce se tragi din nemulii lui,
povățuindu-se, să mai vârtosii, să dicemă, fiindă siliți de către acestă trebuinț
ă
a firci omenesci, cu tâtă silința și strădania se sîrguia la aceste două, adecă
la lucrarea pămîntului și la păstorie; acestea erati bogăţiile lorii, acestea erai
îndestularea loră ; la acesta căuta bizuirea și iubirea lorii de cinste ; din mulţirea
acestora se cunbsce silința și iscusirea lorii, dintru care se laudă, cum împotrivă se și defiima, ca nisce nevrednici și de nimicit cet ce nu le urma;
acestea
după ce pricinuescii îndestulare și bilșugi, împodobescă și înfrumus
oțeză orașele şi politiile, lucrarea pămîntului cu țarinile, vii, grădini, livedi,
copaci şi
altele asemenea; iar păstoria, viața a căria este mai nealcătuită, nevinova
tă
și mai dulce, purtându-se ici și colea împrejurulii orașelorii, cu turmele
și cu
ciredile și pricinuindi frumâsa vedere la cei ce privescii, impodobesce
cu picile,

cu lâna și cu cele multe feluri trebuincissc îmbrăcăminte ce se facii dintracestea.
Acestea singure după ce dai la celă co se silesce și la celii ce se odihnesce

tote cele ce sunt trebuincidse pentru a binevieţui, resplătesce cu îndestul
ostenelcle și silințele lui, cu mijlocire, că după ce își face tâto trebuinţele are
lui,
cu

ce prisosesce, stă prin schimbi, ca mai nainte, sc prin vîndarea, care
s'a
făcutii după aflarea monedelori, să dobândâscă și alte bogății. Aceste
tâte so-

cotindu-le oblăduitorii și chivernisitorii cei mai înţelepţi și cei mai înainte gânditori

și cci ce ati grijitii pentru starea cea bună și îndestulată a supușilor
lorii, cum atâtă în istoriile cele vechi și nouă, cât și în vremile de acum iiJe
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Eată cam cari crai dările aflate și menținute sub Ipsilante:
1. Vama dela hotară (1) și vămile din orașe.
Ami vădutii cum vama de tergulii Moșilorii din Bucuresci a fostii scădută.

vedemii, ati pusi și punti totii-d'a-una totă silința şi strădania la înmulţirea

acestora, silindu-și pre supușii lorii, găsindii mijloce, hărizindii cinste şi privile-

ghiuri la acci mai cu: silinţă, protimisindi în tote alte meşteşuguri aceste dout,

făgăduindii resplătiri şi daruri, orânduindii Gmeni iscusiţi și procopsiţi spre
a face cereri și băgări de scmă, pentru înmulţirea şi lesnirea acestori dou
spre a le trece în catagrafii, cu mijlocii ca să se alle în diua de astădi alcătuiză coprindătâre de tâte pe largit, cu canâne de învățături şi băgări de s6mă,

de vremi, de grăsimea pămîntului, de locuri şi de alte multe, și în scurtii

s'au catadiesită și
dea pildă vrednică
spre a face multe
îndestulare râdele
bună așezare, spre

împărații, ca luândii plugii înşişi la începutul lucrărei, să
de minune și cu acesta au săvârşită spre a Dirui firea și
locuri ncroditâre și sterpe pline de rodire. Şi spre a lua cu
ostenelelorii sale, rodirea şi bielșugulti celii forte minunată,
înlesnirea a tâtă neguțitoria bine eredinciosci și de D-deii

păzitei acestei ţări a Domnici mele Ugro-Vlahici

iaste afară din cuprindere

și paragrafil și întrună gradă şi stare cât nu numai pricinuesce minune la toți
eci-l-alţi, ci și zavistie, unde sati învrednicită și numirei de Jeleră alti prea
lăudatei și pohfăluitei împărăţitorei cetăţi; într'unti cuvânti îndrăznimi a (ice,

că dintwaceste curge miorea şi lapte și se făigăduesce Ia fie-care, ca și pămin-

tulit acela alii făgăduinţei şi hărăzesce cu bielșugii roduri multii înmulțite și
de multe feluri de chipuri şi.acestea cele mai bune şi ca o mumă cu dragoste chiamă cu braţe deschise pre toți fiii sti cei cu silință și cu cuceric, ca

să-i lolosâscă totii de o potrivă și cu bilșugi să-i îmbogăţescă și să-l îndestu-

leze la ori-ce chipă arii vr6 să o cerce, adecă la roduri, la vite,-la stupi, la
zaharele și la tâte acele-l-alte. Deci arii trebui locuitorii slivindă pre Domnulii
D-qeii, că s'aii învrednicitii a av acea după datorie mulțămire şi pentru în-

suși folosulii lorii să fie de sineși îndemnați și să sîvguâscă cu cca desăverşilii

silinţă și bucurie la buna lucrare ci, la înmulţirea vitelorii, și la ork-ce alti
felii de zaherea, ca și ci să trăâscă cu îndestulare şi neguţitorindu-se cu pri-

sosii, să se afle la odihnă şi să trimiţă îndestule zaherele la capanulii împără-

tescii, după numele Kelerului, ce s'aii învrednicitii, precum (licemii mai susă, și
să facă ori-ce alte ncguţitorii dobânditâre; bănuindii dar Domnia mea, că, scit
din lencvire, sâi din altă pricină treci cu vederea grija și silinţa cea cătră
acestea, așijderea și interesulii și îndestularea lori și greșescii prea multi și
cătră D-deii și cătră Domnulu lori și cătră însuși, de la începutulii cci d'întâiii
Dumnedeâscă bună-voinţă Domnici nâstre, n'amă lipsiti, ca să îndemnămit şi
cu cuvîntulii și cu fapta, și prin cărți, şi prin alte îndemniui amit poruncilii
în totii chipulă pre cei ce în anii trecuţi le făcea atâtea rtutăţi și nedreptăți,

hrăpindu-le lucrurile pe cât preţii vrea, încărcându-i cu dobândi
pentru banii ce-i da mai nainte, care se numia:

selim ahceasă,

forte grele

şi făcându-le

(1) Condica Domnescă din 1775 dela Aex. Ipsilanăe (Arch. Stat, secf. diplomatică) Ao. 2.
Acestă condică cuprinde, între alte acte importante, unii catalogii de. vamă îndreptată
după catalogulă M. Sale răposatulă Alex. Scarlată Ghica Voivodă la Ictulii 1767, V. ci anexa.
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acti

relativă

la vama

de

Ploesci:

«Inștiințarea vameșului Ştefani, pentru biruli ce ati să dea olarii din Plocsci,
câte 200 bani de cuptorulii de sle pe dreptulit de vîndare dela gura cupto-

rului, iar scoțândii la târgit cu caruli, va plăti câte 25 bani de carulii cu
6le
și dou& vase, iar cei ce cumpără dela cl, ori la ce târg vorii duce, unde

vinde acolo plătesce, de carii bani 40 şi patru vase; iar aici în târgii de afară

iati vameșii de carii bani 30 şi două vase, așia s'a obicinuitii.»

PIN

atâte alte reutăţi, cari. sunt fârte cunoscute la toţi, pentru lesnirea neguţitorici
şi luărcă și dăriloră,. amii rînduitii neguţitori de cinste creştini pămînteni şi
străini, amit alesii și cu mila prea puternicei împărății și din neguţitorii turcă
pre cei mal «dle ispravă și cunoscuți și neguţitori cu chezași ai Capanului, ami
datii tari porunci și la mai susti dișii, ca să urmeze neguţitoria lori
- fără a
îndrăzni să facă cca mai mică nedreptate și supărare săraciloră, scă să aducă
silă la preții: să se tocmâscă și să cumpere cu bani gata, după preţulti celii
ce merge şi celit ce se cade. Așijlerea socotindii, ca nu care cum-va cinevași

avândii trebuință s'ar sili ca să împrumuteze mai nainte de vreme dela cineva
din creştini bani cu așczămîntii, ca să-i dea

la vreme marfă, amii hotăritit,

decât la 10, un-spre-dece, adecă la 10 unulă mai multă dobândă să nu plă-

tescă, și celii ce împrumutâză să nu aibă voie a cere mai multi decât acestea.
Şi acesta. împrumutare s'aii lăsatii a se face numai de la creștini, iar dâcă va
îndrăzni cincvași a o face şi de la turci, se va pedepsi greii, după atâte poruncă ce s'aii datii, schilele gătite pentru mai multă dobândă și înlesnirca lorii,
pe matrapază i-amii popritii, cererile cele afară de obiceit ale Vameșilorii
și
acestă vamă a Agici de totii amii ridicat-o. Şi de vreme ce Domnit cei mai
denainte, pentru ca să sporâscă dajdia ocritului, ati dati cărți po la străini
cu
scălămîntu, ca să plătâscă mai puţinii decât pămîntenii, aceste cărţi, măcarii
că
nu se păzia, ci lua oeritiăi iar deplinii, dar at datii dreptă pricină la mai sus
dișii străini, ca să pretindisescă şi să câră în toți anii. scădămîntulii acesta
și în alte chipuri și în toți anii se fiicea acestă prigonire, unde în anulii l-iti
alti Domnici mele, fiindiă-că ai începutii iarăși a face aceste cereri, atâti pen-

tru ca să îndemnămi să vie spre mai multă înmulţire a oilorit, cât şi pentru

ca să lipsescă acestă cerere, ce se fiicoa a pururea, scădendii 41/, bani ami
hotărită ca să plătescă câte 12 bani. Deci de vreme ce n'amii suferitii ca
să

nu dobândâscă străinii acestă milă a Domnici melc, iar pămîntenii, cari mai
virtosit se cade să se folosâscă din folosulti patrici loră, să fie lipsiţi de dinsa?

ȘI pentru ca să îndemnămiă încă mai multă, precum mai susit pe largit seriemit, spro a se sili cu sirguială la ale păstorici și înmulțirei oilorii, măcarit
că din vechime plătia oeritii totii-V'a-una câte bani 16 și jumătate, iată Domnia

mea am iertati și pre dînșii acei 41/, Dani şi hotirimii, ca să plătâscă totii
de obşte câte bani 12. Pentru întărirea şi încredințarea a căreia otăriri amii

datii acesti prea cinstitii și bine închipuită alii nostru Domnesci hrisovii,
faţă fiindă prea sf. Mitropolitii, iubitorii de D-deii Episcopi, cinstiţii blagorodnici și credincioșii boeri Domnici mele, care hrisovii poruncimă d-le Vel
Logofete, după ce se va ceti întru audulă tuturoriă, trecându-se atâtii în con-

dica Divanului, câtA și a visterici, să se dea la s-ta Mitropolie a se păzi în păs-
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2. Sărăria și ferăria din Bucuresci era unii monopolii în favârea unui întreprindătorii, însă după anume nartii. Pe 1778—1782 allămii sarea pisată cu
d bani ocaua și nepisată cu 4 Dani, și ferulă după ună nartii detailati.
3. Tauminăritulă de ceră din Bucuresci. Acestii monopoli cra limitată prin

nartii,

Si

4. Cântaruli Domnesci : pentru t5tă ţâra întreprindătorulti lua câte 10 bani
de 100 de oca cântărită,
|

5. Pumăritulă Bucuresciloră.
Acestă dare se plătea pentru prăvălii, si câreiume și pivnițe, clasate în două
categorii : categoria I-a plătea 51/, taleri şi Dani 6; categoria de mâna
a doua
taleri 2:/, bani 36; prăvălia şi cârciuma mai mică taleri. 1 bani 48.
Intreprindătoruli fumăritului avea datoria să scutescă mănăstirile” mari şi
pivnițele veliţilorii boeri.
o

6. Mai era şi unii altii fumărită disti alt Vălțiloră.

'Tote satele cari erati așezate po lângă Dălţi plăteati acesti fumăritii ; fie-care
casă de săteanii platea câte 76 Dani, ca să aibă dreptulii de a prinde pesce fără
deosebită plată.
trare. Și am
mai

susă

poruncitii, ca să se facă

disele

mili şi poruncitâre,

Domnescile
că de

acum

nostre cărți, ar&tătore
înainte

de

să se seic de obşte,

că întracestaşii chipit va să se ia dajdia oeritului, câte Dani 12. hugândă dar
şi pe.alţi fraţi Domni, ce în urma nostră, din D-eesea bunăvoință se vori
învrednici a oblădui. seaunulii acestei întru Christos bine credineiâse țări,

să Dinevoiască

a întări

şi păzi nestrămutatii

acestă

milă, ce de obşte

cu

totă

(era amă făcută, ca și Domnulii D-deii să binevoiască a-i păzi pre Domnia
lorit în viaţă pacănică, în lină petrecere şi să lumineze și pre cei ce vori fi
«eSuecepi» (sic) şi cdiahi ai Domnici lori, spre a le păzi bunele întoemiri și
așezămînturi ale Domnici sale nestrămutate. Si amă întăritii cu însăși voința
Domnici mele I& Alexandru loanti Ipsilante Vv., martoră [iindii și prea iubiții
Domnici mele fii: Constantin Voevodiă, Dumitrașco Voevodi şi D-lori cinstiţii şi credincioşii boeri veliţi al Divanului Domnici mele: Pan D. Ghica Vel

Danii, Pan N. Dudescu Vel Vorn. de 'Țera-de-susti, Pan Nadulii Văcărescu Vel

Vormn. de Țera-de-josii, Pan Pană Filipescu Vel Log. de Ţera-de-susi, Pan Ştefantt Pârşeovenu Vel Log. de 'TȚera-de-josă, Pan Ștefană Mişoglu Vel Spăt.,
Pan lanache Văcărescu Vel Vist., Pan Searlati Caragea Vel Post., Pan Dumitrașco lacoviţă Vel Clucerii, Pan lanache Vel Pah., Pan Const. Văcărescu
Vel Stoln., Pan Manol. Creţulescu Vel Comisii, Pan Ilagi Dimitrie Vel Slugerii,
Pan Nicolae Vel Pitar, și ispravnicii Pan Filipescu Vel Log. Si sai serisii
hrisovulii acesta în ali 2-lea anii ală întâci Domnii a Domnici mele, aici în
“Vera rumânescă,. în scaunul oraşului Bucuresci, la anuli de la zidirea lumei
7254, iar dela Ispăşenia ci 1775, în luna Noemhre 13, de Constantinti Dascălulii slovenescit ot sf. Gheorghe vechii (1).»
(1) Condica No. 2 (Arch. Stat.), fila No. 47 verso.
Istoria

Pomâniloră de

V, A.

Urechid,

.
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7. Cerăritulii era taxa pe câră. Se plătea de oca, 3 bani în tâtii țera.

8. Săpunăritulă din Bucurescă și din cele 17 judeţe. “Toţi cci ce
lucrati săpunti cu cherhanale, erai datori să dea de fic-co oca de săpunii câte
unii banii.
9. Gostinăritulii peste totă ţâra; se strîngea de la neguţitorii de
rîmători câte
3 bani de fie-care rîmători.
10. Sărăritulă munțilovii. Acestă dare se preleva în judeţele R.-Săratii, Duzăi
şi Secucni dela toţi &menii din munţi, cară nu plăteaii sarea. Fic-care casnicii
plătea o dare de 66 bani.
11. Măjărituliă cra darea ce plătea vîndătorii de pesce prospătii,
fie de baltă,
fie de heleșteii, sei de gârlă. Se lua do fic-caro cară de pesce
prâspătii taleri
1 şi bani 12 și trei. oca de pesce. Carulii de pesce săratii plătea
de fio-care
vită de la carti câte bani 220. Se scutea pescele de heleșteă,
scii de Dâmboviţă, ce cra adusii în Bucuresci altă-felti decât cu carulii.
mi
12. Jerbăritulă pentru totă ţera : dela toţi câţi aveati vite de
neguțătorie, fie
pentru salhana, fie pentru tăiată la scaune, se - pereepea de'
fic-ce vită mare
câte 24 bani și de die şi capră câte 8 bani.
13. Vama tutunului. De la toți eci co vori av6 tutunti de aicea
din ţeră
pentru exportaţiune se va lua câte ună bani de oca.
”

14. Căminăritulă. De butea de vină vîndută în cârciumă

se. plătia

72 de

bani. Venitulii căminăritului se plătea numai la Bucuresei și cra
veniti ali
marelui paharnică şi ali cuparului. Acâstă dare nu o plătescii
mănăstirile și
Doerii mari.
15. Cotăritulii. Se plătea antreprenorului pentru măsurarea vaseloră
cu vină

câte 60 de bani de hute.

|

16. Dijmărituli. Antreprenorul preleva darea pe stupi și pe rimători
. Pentru unii porcit se plătea 13 bani; purecii de la 3 luni în sust se socotea
doi
pureci dreptii ună porci.
i

17. Tutunăritulă. Cultivatorii de tutunti plăteaii câte 4 taleri vechi de po-

gonii și câte unii ploconit de nume hani 80.
.
18. Poyonărituli străinilor cra dati în întreprindere pe fic-ce judeţii.
Se
pereepea de Ia viile străinilorii, cari nu erati legaţi cu dajdie la visterie,
de
totii pogonulit câte doi taleri vechi. Perceptorii acestei diri erati
opriţi de a
suptra pre contribuabilii străini, cu șederea şi mâncarea pre la ci.
19. Cotăritulă la ma:fă. Fie-ce neguţitorii, care vinde marfă cu cotulti
în
țeră, să aibă a da de tâtă prăvălia câte uni taleri vechiu cotăriti pe ană și

ploconulii cămărășici când este cămărășie nouă.

-

20. Pricilegiulă cafenelelorii. Dupe condica No. 2 a lui Alexandru Ipsilante,
fila 27, sc scie, că bătutulit cafelei și prăvăliile unde se vinde btutura de calea în Bucuresci, este venitii a lui Vel Cafegiii. Nimenea nu era liberi dea
deschide cafenea, stă de a ţină tachmisă în Bucuresei decât Vel Calegiu, care
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avea dreptulii să aibă 3 cafenele în Bucuresci cu tachmisulii lorit. Ori-care
alte prăvălii de cafenele se deschideai cu învoire, plăteati dare deosebită.
21. Gărdurărituli, după condica No. 2, fila 26 cra venitii alti lui Vel Armași.
Acesta prin Gmenii sti preleva de la tâte viile prin tâte delurile o dare de
la gardurile nefâcute, ori pîrlezurile stricate. De fie-care Pîrlezit stricati lua
52 bani; de fie-care vrajniță deschisă 300 bani. De vitele cari facii stricăciune prin dâluri, de rimători câte 50 bani, pentru tescovină bani 133; de
tocitore bani 45 și de fie-care hute de vinii câte o vadră.
22. -Venitulă pârpăritului pe judeţele unde se făcea vină, se preleva câte 12
Dani de fundii de bute şi putină de stejarii, și câte 6 bani de lundă de putină de bradii. Acestii venitii era ali Spătarului ali doilea.
23. Vinăriciulii era veniti domneseii deosebiti de celă de susii. Domnitorulii acorda parte din acesti veniti monăstirilorii, șeolilorii și altoră por:

sânc.

24.

|

,

Ovritulă era taxa pistoriloră, cani din

în munţii

Ardei

vencaii cu oi la pășiune

ţărei. Ipsilante scădu taxa și pentru pămînteni fiindă obligată de

Turcia a o scăd6 pentru păstorii ardeleni.
i
25. O dare curiâsă, care cra numait pe plaiurile de la. munte, fu acea a
șoimilorii în natură, cari se trimetea la Constantinopole.
Pe lângă aceste dări plăteait breslele și neguțitorii dări speciale.
Apoi -dările directe în bani pentru birurile către Porta otomană, sub
diferitele numiri, nu puţină îngreuiaă datoriile (&ranului către visterie.
Decă micșorarea birurilorit Alex. Ipsilante n'a putut'o face mal mare, să
nu uitămii, că era era datâre să dea Turciei, chiar și în urma păeci
de la
174, sume importante și anume: 309.500 lcă, darul Bairamului 90.000
Iei
și darul Richiabe 40.000, adică preste 439.500, sumă importantă care
ţera
trebuea să o plătescă pe lângă spesele atâtii de sporite ale administraţiunei
și justiţiei, sporite prin ereaţiunea de lefi, cari în mintea lui Alexandru Ipsilante aveai să împuţineze abuzurile (uncţionariloră.

Nizamală

o.

„AI.

Tuvciloră, sub Ipsilaute.

Ore-eari îmbunătăţită din respectulii angaralelori 'Turcici se acordă
țerci în 174,
|
|

Aceste îmbunătăţiri provinti mai alesii „din faptulă ncâmblărci Turcilorii prin feră peniru adunarea zacharelelorii şi altor articole de

îndestulare a 'Țarigradului.

|
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Aducemi aci firmanuli de la data, turcă 1189 (după cond. No. 2, a
lui Ipsilante) în privința oprireă Turciloră de a intra prin ţâră pentru
zacharele şi a relaţiuniloră Cvaioveniloră cu Vidinulă:
«Lauda
turmei

Domnilorii

lui Isusă,

celă

din nemuli
de

acum

Moesiei, celii ce este alesii între meghistanii
Domni

alit ţ&rei Românesti, Alexandru VV.,

Dune să-ți fie s&verşivile. Indată ce-ţi va veni acâstă a nostră înaltă împărătescă
poruncă, în scire să-ţi fic, că Valahia şi Moldavia, fiindă cheleră ală înaltei
mele împărăţii, este în vrija împărăţici mele, ca să se păzâscă și să se diafendipsâscă de ori-ce nedreptate săracile ale mai sustii disc memleketuri. Care

fiindiă-că din pricina trecutei rezmeriţe ati cădută în multe prăpădenil şi nestatornicii, iaste voinţa împărăţici mele, ca să se gonâscă nedreptele mișcări,
cari sunt pricină a risipirei și prăpădiriloră, după înaltă împărătesculă meti
firmanii, ce sai datii împodobită cu hatihumaium, întru care se cuprinde legăturile a stărcă cei bune și a liniștei loră, sai întăritit și s'au adeverit cu
cele de multe ori date sfintele mele și împărătesci poruncă, ca să nu între în
lăuntru în Valahia nimenca altii dupe la serhaturi afară din cci numărați și
orenduiţi neguțitori și ca să se pedepsescă câţi alții ncorânduiți arii vre să intre.
Acum dar înserisele ce saii trimisi la înalta Portă de cătră Muhafizulii Diiului,
vezirulă mei: Mehmetii Paşa și în mahzarulă ce sati trimisă dela locuitorii
Diiului cu ilamulă cadiului de acolo, de vreme ce ne seria, cum că județele
Craiovei, cari sunt supuse la mai sustii disulii memlekcetă, fiindit voditore şi
îmbelșugate și învecinate cu serhaturile Diiului ; de vreme ce locuitorii mai
susă isului serhatii, întâiași dată se neguţătoria cu Craiovonii şi-şi trecea vremea lori până la începutulă răsboiului a-i diafendipsi şi a le cumpăra zaherelele lori acolo, unde aștepta şi acum mai susii Vidinului, ca să tragă din
mal susii disele judeţe, ca și mai înainte, zaherelele să-și wonâscă lipsa lori;
audindu-se de împărătâsea mea poruncă ce saă dati, după cum sai disii

mal susi, ca să nu calce nime de la hotarele dupe împrejură în Valahia, şi

din pricina poprirei a cumpărărei untului și altoră zaherele, deosebi ce s'a suiti
ocaoa: dle untă la 50—60 de parale și acesta cu erei a se afla, de vreme ce
cătră acestea sait dati în vilegi, cum că şi raclele Valahici sunt iertați dot ani
de haracă, raelile cei mai chivernisiţi ai începutii a-și trece vitele și zaherelile

lorii în Valahia; care şi acesta fiindiă-că iaste o pricină a lipsei celorii trebu-

inciose, s'aii rugatii să sc facă firmanii, ca să aducă Craiovenii la Diiă zaherelile

cele de multe feluri, care esi din cele mai susti qise 5 judeţe, sc să se orândluiască loci de tîrgă
înaintea cetăţei și unde se numesce Calafatii, și trime*
(endit mai sustii (ișii raclo zaherelile loră, cu scirea celorii mai mari, ca să
se vîndă dupe preţulă lorit la mai susii disulă. tîrgii și să so oprescă de a
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ma trece şi de a se mai sălășlui de acum înainte raclile decindea. Deci
de a nu se da la altă parte nici unit erăunte din tâte zaherelile, cară se face
în Valahia, ci tote să vie la îndestulata mea Portă, măcară că esteo pricină
care ait intrati în orenduială cu straşnice poruncă, şi lucru fără de orenduială,
căci înmulţirea hrănei locuitorilorii împărăției mele, spînzură din zaherelile
Valahici ; cu tote acestea, de vreme cc este adevărată, cum că nică într'o
vreme pănă acum nai eșitii lermanii de a nu se da nicăire zaherea din mul
susă numita țâră, și este vădutii şi la toţi cunoscutii, cumm-că și împrejmuirile
Diiului sunt roditore și semânăturile lori multe şi cftinătate și îndestulare la
aceste judeţe din împrejuruli Diiului, fără de smintâlă, nu sati căsitita fi
cu cale la milele împărăției mele de a trage lipsă și ncavere locuitorii serhaturilorit de cele trebuinciose. Pentru aceea, de vreme ce sati socotiti a [i
cu cale, ca să se facă împărătesca mosaadea, ea raclile celorii mai susii dise
d judeţe (păzindu-se însă cele mai josti scrise așezămînturi): După ce voră

trimite zaherelele lorit cele de îndestuli la prea înalta a mea Pârtă, de bună

voia lori mergendii și cu ale lori caice trecândii la Diiă, cele-l-alte roduri ce
vorii scote să le vină Ia locuitorii serhatului. Pentru care s'a datii acestă împtrătescă a nostră înaltă şi strașnieii poruncă și cătră tine cela ce ești Domnii
alti ţerei Rumânesci, fiindii-că s'aii dată și altă poruncă înaintea acesteia către mai
susti disulii Muhaliză şi cătră judecătoriulă Diiului şi cătră zabitulii eniccrilorit și
cătră alți zabitași și agale bătrâni ai serhatului, ca toți ccă ce aii zaherele să-şi
trecă zaherelile lori cu caice de ae lorii, de bună voiă, cu purtare de erijă-a
zabiţilorii ce-i vei.orendui pe la margeni, tu celă ce esci Domni ali țărci
Rumânesci și să le trecă în loculi ce se va orândui do cătră raclele părțiloriă
celor din partea Craiovei, cu marafetulii amendorura părţilorii, adecă celoriă
ce sunt în: marginea Valahici şi. acelorit dă cca parte: de Dunărea, adecă
în câmpul Diiului, și să le vîndă cu nartulă, care curge, plătindu-se preţulă lorii
cu bani; iar pentru lucrurile de mâncare ce arii vre să le trecă raelile decindea de Dunăre, să nu se silescă pentru de a întorce .necă de. vre-o dajdie
pentru cară, neci de cerere de vamă, neci de călcare de pămintii, neci de alte
dăjlii şi să nu se supere de cereri dajdici, urmândit întocmai după sfintele.
poruncă, şi să nu se supere de haraciii şi de alte pricinuiri și prelungiri îndelungate, păzindu-se tescharoa ta cca pecetluită cc vei da-o. Şi pentru ca să nu
so urmeze pricini între raia și între serhatlăi, să nu dea serhatlăi neci întruni
chipă bani împrumutii la raele înaintea vremci,: dicândă că la vremea rodurilorit să aduceţi cutare zaharea, şi cei ce vorii da să se pedepsscă şi să nu
se dea ascultare la acelii felii de dacale, ci numai să cumpere zaherelile ve
vorii aduce de bună voiă raclele, și îndată să le plătâscă preţulă lorit cât va.
cuprinde și să se diafendipsâscă și să se ajutoreze în totii chipulii. Şi cândi

vre-o întâmplătâre mișcare a vre-unia împotriva acestui așozămîntii se va arăta
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la zebiţi şi la acei bei cec se vorii trimite de cătră tine, boieri,
acci netrebnici
să se aducă să sc pedepsescă. Și pentru ca să sc silescă
maj susii disulă Muhalizit și cci-l-alţi spre a le poblicarisi scii a-lo arăta acestea,
mai sus dișiloră serhatlii, ca cu acestă mijlocii să nu intre nimeni în
lăuntru în Valahia,
sai datii firmanii și cătră dînșii și către tine și li Saă trimisi.
Deci după ce
vei înţelege pricina, să te silesci ca raelile acelorii 5 judeţe
a Valahici, după

ce vori trimete zaherelile cele de îndestulare la prea înalta mea
politic, tre-

cendii zaherelile care le vorii seste la Diii cu caicele lori,
pentru isgonirea stenahoriei serhatliiloră ce ai pentru cele trebuinciâse și să
le vîndă la dinșii
de bună voia loră. Şi pentru ca să se Însciințeze și să puie
întru audulii raclilorii, cum că se voriă păzi despre partea serhatliilorii în
totii chipul mai
susti disele așezăminte și cum că voră plăti peșinu deplină,
și fără de lipsă
banii zahereliloră ce vorii cumpăra. Cătră acesta, pentru ca
să cheltuesci și
t6tă puterea ta spre a arăta și a însciința la zabiţii serhatului
anume pentru
ca să pedepsscă cu maraletulii. loră, pe câţi se vorii purta
în potriva AȘCZĂmiîntului și vori supăra pre raiclele Valahici, s'a datii acestă
înaltit alti mei
firmanti. Deci poruncescii, ca după ce va sosi, lucrândă după
cuprinderea lui
cea vrednică de, ascultare şi supunere, să fugi de cele în potrivă.
Așia să scii și

la sfințitulă semnulii acesta să dai. credinţă. — La mijloculă lunci
lui Gemaizili Ahării ali velâtului 1189 (î775).
[Sa trămisii copie la 5 judeţe peste Oltii; fila 17 Cond. 2, fila 17 verso,
18

şi 19.

Iată acum și circulările adresate de Domnitoră către cele
17 județe, pentru sizamală 'Tureiloră, rinduindii păzitori de
oprire a, intrăreci 'Turciloră în ţâră;:
Carte deschisă la 17 judeţe pentru nizamti do Ture. «Dumne
a-vostră ispravniciloră ot. sud .... sănătate. Sunteţi Dumnâ-vâstră
însciinţați de hotărirea
și Dunavoire a nu troce să umble prin ţeră necă cum
“Turci făcători de rtu-tăță, sei să facă cheltueli, supără și sile raialelori
i, pricini de datorii și
neci

socotele vechi să caute și să ceră, ce tote să fie nepome
nite. Acum

luândii

Domnia mea înseiințare, cum că la unele judeţe
ari [i venitii “Turci serselii
de âmblă, ne având neci ună folă de teșcherea
la mână, măcar că M. Sa

pașa și toți zabiţii serhaturilorii după

marginea de dincolo ati poruncă dela

pr6 puternica împărăție, ca să nu dea teșcherele
și așia acci serselii, fără de
„Yoie și slobodenie dela nimenes, fiindi Dunărea îngheţa
tă și avendii înlesnire,
„treci în țeră hoţesce, Deci după fermanurile împtrăt
esci, ce și până acum
Sati dati de pe la Măria lori Pașii și zabiţi serhaturiloră
marginei și dupre

hatișerifulă

ce sai dată și acum

Domnici

mele, am orînduită să vie d-lui
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Ismail Aga Beşlega cu neterii d-sâlo prin judeţe și unde va afla 'Turci
âmblândă prin ţeră să-i ridice și să-i trâcă la M. S. Uzun Valese, și
M. Sa are
poruncă dela prea puternica împărăție, cum să urmeze cu unii ca aceia.
Dar
pentru mai grabnică urmare acestui nizamii, iată mai întâi acum
trimetemi
pe acestă ...... ca să fie în judeţi, căruia i sati dată la mână buiurdiu
Domnici mele și pre cuprinderea fermanului împtrătescă, carele
venindă, să
aveţi a-i da și Dumnevâstră ajutorii, Gmeni vrednici și unde se va
[i aflândi
întracelă judeţii "Turci, să mergă să-i ridice și să-i gonâscă din pămîntu
l ţ&rel, iar ncințelexendă a se întârce de voia lorii atuncea. . .. . să-i
duceţi
dreptii la M. S. Uzun Valese» . . . De vori veni Turci cu teșchere
le -dela
pași și zabiţii serhaturiloră, să-l trimită la Domnie la Bucuresci «pentru
că cu
teșcherele ce vorii av6, iarăși la Domnia mea va să-i facă havalea şi
Domnia
mea să iaic Duiurultăii. 1775 Ianuarie 95.»
Târgurile unde sai orinduiti a fi păzitori pentru Turci.
ocșani în Slam Râmnic, unt Odo-bașa. Buzăii în Buzăi idem.
Ploescă în Prahova şi Văleni în Saac, ună baraictarit ședătoră la
Plocsci.
Oraşulii din Ialomiţa supusi la Lipea Agasi din Lichiresci, iar la Lichiresc
i
în Ialomiţa uni Lipca Aasi, carele să aibă sul ascultarea lui
pe Odo-bașa
de orașă și clii să păzescă marginea până la Bertesci,
Olteniţa şi Ciocânescă, Ilfovii, unii. sacjiantarii ședetoră la Olteniţa.
Iodivoia în Vlașca, unii Odo-başa ședătoră în Ilodivoia.
Ruși-de-Vede și Zimnicea, Teleormanii, unit Odobașa ședătoră la
Zimnicea.
Slatina Oltă unii Odo-bașa ședetori la Udai.
„
Piteşti și Argeșii, Argeşiii unit baraictart ședători la Pitesci.
Târgoviştea, Dâmboviţa, idem.
|

La Craiova: muteferica Odobașa cu cinci nelcri, care să se orenduiască
câte

unulii la Gorjii, Mehedinţi, Dolji, Romanați și Vâlcea.
Dintre aceștia ce vori să trimiţă să nu (ic nici unit serhatlâti
dupre mar:
gine. “Totală 16 omeni.

Alexandru Ipsilante a zidit beiliculti pentru “Turcii, cară veniau
la
Bucuresci în misiuni, spre a scuti pe particulari de găzduirea loră.
Eli
a zidită de asemenea palatii domnescă în jurulii
mănăstirei MihaiuVodă, acolo unde astădi este Archiva Statului. Asemenea a ziditii casele
de la ltadu-Vodă, (1) astăqi ruinate. Lui sc datoresce roinoirea, Mărcuţei
,
iar Domnei s6le Ecaterina (2) zidirea bisericci S-ta Ecaterina
unde
se allă șc6la normală a Societăţei pentru învățătura poporului românii.
3

(1) Vedi actele anexate.
(2) Era fica lui Constandină Vodă Moruzi dela Moldova.

.
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XII.

Il&suri

Vorbindu

de

edificii construite

de

edilitale.

în

Bucuresci, e loculi să amintimii,

că edilitatea publică încă n'a fostii neglijată sub Alex. Ipsilante.
Am
vâdută înființată Epitropia, obștâscă, care primi grija poduril
oriă sei

a pavelelorii. (1)

|

|

Podurile ati nazirie specială.
|
Ipsilante Alexandru se preocupă de lipsa de apă bună în
Bucuresci
„Și aduce apă de isvâre din depărtare, înființândă două
cișmeli principale, cu următoriulă chrisovi :
«Din Dumneqeiască râvnă îndemnându-m& spre cele
folositâre şi cu laudă
de podhă la starea politici și spre buna petrecere
a norodului, am pusti
Domnia mea de's'ai alcătuitii aici în orașulii Bucuresci
două fântâni, una în
tergulii din lăuntru, pe uliţa ce se dice din Boiangii,
și alta pe Podu-Mogoşdici .
la mahalaua S-tci Mănăstiri Sărindari, însă cu apă
din isvore adusă din depărtare cu mare cheltuială, spre a se adăpa obștea
cu apă curată și limpede,
mai alesii în vremi zlotosc, când sârla Dâmboviţii trectto
re printacestii oraș,
curge turbure și cu multe necurăţenii ; deci pentru
buna starea lori, spre a
fi păzite și pururea drese, ami orenduitii Domnia
mea po Dumitru Căp. suiulgi Bașa, ca să fic purtătorii de grijă, și ori-ce stricăc
iune se va întâmpla să
aibă el a le drege cu cheltuiala lui, alară numai cândă
va fi trebuinţă de

a sc face alte fântâni și a mai aduce apă într'alte locuri,
elit la acesta chel-

tuială să nu aibă a face, iar la dresulti acelorit fontâni
să aibă a cheltui de
la dinsulti și a purta grijă, și i-am ornduitii. Domni
a mea pentru cheltuiala
“Și ostencla lui I6fă po lună câte taleri 60, care
I6fă să aibă a lua din veni:
tulii podului, ce să ica dela carăleși buţile cu
vină ce intră în oraşii, care

acestă 1€[â a lui să aibă a o lua dela d-lorii Bocrii
Ipitropii cutii i dumne-

lorii boerii Epitropii să aibă a purta grijă totii-deauna
a fi drese fontânile. Așisderea i-amii făcută Domnia mea milă, ca el şi
tOtă casa lui să fie scutiti și
apărată de tote dările și anariile, ce va cşi peste
anii în eră, și să aibă a
scuti oi una sută cinci-deci la vremea oieritului, cum
și 50 stupi i rîmători

la vremea dijmăritului, și să aibă şi patru lude scutiţi
și apăraţi de tote dăjdiile și angariile, ce vorit oși preste ani în țeră dela
visteria Domnii mele,
care scutelnici să fie pentru trebuinţa și ajutoriulii lui,
și cândii vre-o-dată
N
A N
(1) Vomii aduce în anexă diverse acte relative,
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ca unii omii i-se va întâmpla morte, acestă purtare de erijă și privilegiu să
aibă copiii lui scii din rudenii avândit meșteșugulii acesta, şi pentru ca să fie
nestrămutate acestea tote ce le-am orenduitii Domnia mea, am întăritii Domnia mea hrisovulii acesta cu însăși credința Domnii mele l& Alexandru lOnii
Ipsilante Voevodii, și cu credinţă prea iubiţilori Domnică mele fii Constandină

Vodă, Dumitrașcu Vodă, martori punândiă și pe toţi cinstiţi şi credincioşii boeri
cci mari ai Divanului Domnici mele:

dea

Stirbei Vel

YVorn.

de

era

de

Pan

Dumitrache

sustii, Nicolae

mitraşeo Racoviţă Vel Vor. de 'Țâra de josii, enache
Țera de susii, Grivorie Băleanu
Vel

Spăt.,

Scarlati Manu

Ghica Vel Dani, Da-

Brâncovenu

Vel

Muruzi Vel

Vist.,

Du-

Log. de

Vel Log. de 'Țera de josă, lenache Văcărescu

Vel Post., Nicolae Filipescu Vel Clucierii, Stefan Pi-

bescu Vel Paharn., Dumitrache Vel Stoln., Costache Suţu Vel Comisii, Alcesie
Nicolescu Vel Pit.; şi sait scrisii hrisovulit acesta întrală ... lea ană din

întâia Domnie a Domnici mele aici în orașulti Domnici mele, Ducurescă la anii
dela zidirea lumii . . . Octomvrie

1, iar dela spăsănia ci 1779 (1).

XIII.

Couspiraţiune

sub

Ipsiluute.

Cum

îl

considevait

Puterile.

Din espunerea de mai susii lectorulii a pututii vede, că Domnilorulii Alexandru. Ipsilante nu este dintraceia despre cari trei ori palru
“rînduri ajung pentru a-i Galifica domnia (2).
Acesti Domnitorii este demni de îstă atenţiunea istoricului, atâtii
câtii privesce organisațiunca generală a ț&rcă câtui şi pentru bunele
lui. plecări către eră, plecări cari-lă arctă mai demni de laudă decât mulți Domni de origine curată românescă,
Cu tote anevoințele lui Alex. Ipsilante de a ferici țra, chiar în
anuli 1775 se tramă o conspiraţiune contra lui, condusă de boerulit
Cândescu. Complotulii fu descoperiti! și Cândescu fu dati judecăţi
care-l condamnă să-și piardă bocria, și să [ic îmbrăcat în haine ţărănesci, preâmblatii prin stradele capitalei astu-feli, apoi bătutii la r&spintele stradeloră și aruncati în fiare și temniţă (3).
La Porlă Ipsilante se bucura de bună opiniune.
(t) Fila 295 a condicci Ipsilante, No. 2.
(2) Vedi în Anexe

,

tâte actele relative la alministraţiunea

lui Ipsilante.

(5) Aron Florian «Manuală de Istoria Principatului Romăniei» (Bucuresci 1839) pag. 162:
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Din unii firmană însoţit de daruri,co Sultanulă
trămite lui Ipsilante, se vede acâstă bună opiniunc, de care Domn
ul Munteniei se
“bucura, la «Înaltului Devleti», cât și cum că
Domnul muntânii lucrase la potolirea unci rebeliuni de la cetatea,
turcă Adah-Cale.
_Etă firmanulă acesta ce ami aflati în frunte
a codicei lui Alex. Ipsilante, esemplarulă în posesiunea P. S. Vlădi
ca de Râmnicu-Vâlcea.
(în 190). Firmanulă este de mână, în copie;
și dice cum că:

«demii Isalihiă și Belirii, fraţii mortului Regepii, ce
aii fostii închişi în cctate

a
Adali, aă cădutii cerendă de la no crtarea celorii
greșito și milostivire. Pentru
care, după prea înțeleptulă împărătescă alti nostru
cugeti, ce avemii spre a ne
miliostivi și a milui pre cci cari se apucă de pulpel
e milostivirei nostre, am datii
înalta nostră poruncă, scrisă cu însăși împărătese
a mână, către numitulii viziriă
ali nostru, dăruindu-le acestora iertarea ce ati cerutii
. Iară în cele după urmă,
ati sositii și ale tale către noi scrisori, vestitore,
cum că după cuprinderea
împărătoscci nâstre porunci și după a nâstră
împărătâscă voință, numitulă
viziră ali nostru ai adusti pre numiții Iraţi at
Regepului, afară din cetatea
Adali și i-au trămisii cu tâtă familia loriiși cu
cci ce avea înclinare cu dinșii în patria lori. Iar cetatea Adali a dato în mâna
capigii-bașa curţii nostre,
numitul Dorvișă-Bei, de care acesta nc-amii încred
inţată, și din scrisorile numitului vizirii ali nostru, ce în urmă aă veniti
și așia cu ajutorulii lui Dumnedeii ai luati siirșitii și acâstă grijă a lucru
rilor despre Ada ; ră tu, că
ești din slugele cele credinciâse ale prea puternicei,
ncelintitei și vecinicii nostre
împărăţii și din cele cari urmâză spre calea cca
dreptă, ridicată de însuși a
nostră mână și ramură de drâpta nâstră sădită, care
după firesca ta dreptate,
înţelepciune şi credință te-ai arttatii cu osârdie spre
cea după plăcere săvârșire '
a tutulorii trehiloră la cari „te-ai orinduitii și de când
ţi-am încredinţată domnia Valahici ai ocârmuiti întru dreptate, cu care
silință și privighere tote
trebile câte privescii asupra ta sc ți sai poruncitii
do prea puternica n6stră

împârăție întocmai după înaltul și prea dreptulii

cugetulii

nostru

și după

trebuința întemplărilori vremei, Gră mat vârtosti celt
ce la pricina Adali,
te-ai art&tatii cu credinci6să rivnă și cu silință de
a însciinţa mat înaintea
tuturora de sfirșitulii acestei pricini şi tâte aceste s'a arătati
i f6rte plăcute
și lăudate de către a nâstră mărire și nu puţină ne-ami
t Ducurati, căci și

întracesta te-ai

siliti ale a-ţi (sic) arăta către not credinţa ta cea

cu supu-

nere ; fii trăindii apururea și te împărtășesce de mâna
cca îmbelșugată a împărătescilorii nostre mili, sciindit însă că după dovedile
ce pân” acum avemti

de a ta multă sciință şi înţelepciune și după cea din adânc
ul inimel plămadă
a credinţei și a dreptăţei iale, nădăjluimă și de acum înaint
e prea multe
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slujbe următore împărătescei nostre voințe şi de faţă avemii buna voinţă şi
dragoste către tine oschită. Lăudându-ţi cele d'ântâiti și mai din urmă după.
plăcerile slujbei tale ţi le răsplătimă spre facere de bine cu împărătescele
nostre daruri, trimițendu-ţi o blană de samuri și unii calti iute, cu podsbe de
aurii, împreună și cu acestă înaltă poruncă, care s'aii scristi spre lauda celorii
trecute slujbele tale, după cea mai dinainte scrise cu a nostră sfântă slavă.

Ci dar îndată. ce va sosi aci împirătesea nâstră poruncă,

vel primi-o cu în-

tempinare luminosă și blana după ce vei săruta-o cu căduta supunere, â vei
îmbrăca și asemenea sărutândiă și dâvloii calului, îltt vei încălica și după s&vârşirea obicinuitului alaiă, vei urma de a face cădutele rusăciuni către celii
prea înaltii pentru a nostră îndelungată viețuire, strălucită stare.»

XIV.
Cousiderațiuni

asupra

politice

cuiopene.

După ce Rusia, obținu condiţiunile cunoscute prin tractatulii dela
ISainargi, Rumianțovii mai făcu pre Tureia să primescă dou condițiuni
suplementarii (unii dicii secrete). Ele sunt la Jfartens, Recucil des Lraites,
tom. II, pag. 281 și la Ilammer, tom. XVI, pag. 493 (1). Prin întâia
tusia obține 4 mili6ne ruble spese do răsboii. A doua se referă la
plecarea, flotei rusesci din Archipeli.
Atâta era de mare câștigurile lusici la Kuciuk-Kainargi, că ca însăși
se sfiia d'ale face cunoscutii Europei. La 3 Septembre 1774 încă 'Thugut,
Ministrului austriacii, nu avea o copie de pe ele și numai după cele ce
allasă scria Curţii sale la Viena raportul săi (veci Iammer, tom. XVI,
pag. 495), în cari arctă, că Nuşii potii acum în câte-va ore lua Constantinopole și că de acum ci nu vorii mai face răsboiii 'Tureici la
Dunăre (2).
|
|
Deja în 17 August 1774 Thugul scrisese la Viena: «Deca la aceste
esemple de o frenesie incredibilă, se adaoge râoa administraţiune a
Porței, care viciată în fundamentele s6le, pregătesce de cât-va timpi,
ca anume și mai bine de cum nai pututii să facă armele lusici,
distrugerea acestui imperii de: Orientă, vomii fi convinşi că ncci o
(1) Vedi anexa după Ilammer, t. 16. pag. 19.
(2) VedI

anexa

din

Ilammer,

t. 16, pag. 495,

s
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dată o naţiune gata a dispare din scena politică nu va: merita
mai
puţinii compătimirea celori-alte popăre decât Otomanii; din neferic
ire
evenimentele

ce

se petreci în acestă momenti

în acesti imperiii vori

csercita în viitorii cea mai mare influință asupra politicci celoriil-alte
state, și vorii da nascere la rele şi la turburări nesfirzite (1).»
Dar Francia,

cu ce ochi vădu pacea dela huciuk-Kainargi ? (2)

In documentele Odobescu aflămi serisorea lui Choiscul căltră
St.-Priest,

din S Augusti 1774, dicându-i: «vous proliterez de tous les
moyens
possibles pour faire sovtir la honte ct lo danger des conditions auxcucl
les
le Divan veut se soumettre. Si les lusses obtiennent un port
sur la
Mer Noire, s'en sera fait de IEurope pour les 'Turcs.»
Francia care împinsese pe Turci la 1769 în răsboiulti contra
husică, în lavorea Polonici, nu pote fi mulțămită cu tractatulă dela
IKainardgi, care tocmai intenţionată nu pomenea «e Polonia, ba încă nimicea
tote tractatele anteridre ale lusici cu Turcia, prin cară se ocupaseră
de afacerile poloneze !..
Dare Francia merită totusi multă imputare
... Amintescă-si lectorulii
care cră părerea Versaliului relativă la tractatulă scerctă alt Turcici
cu Maria Tereza, dela 1771 (3).

NV.

Gregorie

Ghica Domuulii Moldovei.

Am vădutii cum, cu ajutoruli înriurirei muscălesci,
revine la domnia Moldovei. Acesta putuse lucra liberi
candidaturei sâle în Moldova, căci petrecea de mai multi
reintorsti din Petersburg, unde-si petrecuse protinsuli

Gris. Ghica III
la asigurarea
timpi în Iasi,
exil. Francia

(1) Hammer, ediţiunea [rancesă din 1859, tom. XVI, pag. 503.
(2) Vedi «Marie Antoinette, correspondance sccrâte entre Marie Phâr&se et le C-te de
Mary Argenteau,» publice par Mr le chevalicr Alfred d'Arneth et M. A. Gelfroy, 3 vol, 80,
Paris,

1874.

(3) Vedi volumulă ultimă din seria II-a.
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și Austria vedeait în avenirea la tronulii Moldovei a lui Ge. Ghica ună
triumiit ali politicei rusesci (1).
Investitura lui Gr. Ghica sosi la Iași în 28 Septembre 1774, pe
când încă Rușii nu eșiseră din Moldova, cari continuară a o ocupa și
în Octobre.
Sub înriurirea muscălâscă, țera Moldovei, profitândii de trecerea prin
țâră la Constantinopole a Principelui Repnin Nicolac, ca ambasadoră ali Rusici, în 27 Februarie 1775, îli însărcinâză cu mijlocirea
la Portă, în favârea unora din drepturile antice. Dămi în anexă actulii
cum e reprodusii în Uricarii, tom. VI, pag. 452 (2).

Ca și când boerimea, țera, Sar fi îngvijată de cfectulii co avea să
producă la Constantinopole arzulă lori, cerândii respeclarea vechiloră
privilegii, câte-va dile apoi, la 3 Martie 1775, aceiaşi boieri trimiti
uni noii arzi cătră Portă, în cuprindere "multi mai umilită și con=
cesivă (3).

Ambele acte nu se resimti de îngrijirea ce trebuia să provâce în
Moldova intrarea în Oct. 1774 a oștilorii austriace în Bucovina. Dâcă
St.-Priest,

în

17+ Decembrie

1774,

scrie

Ministrului

stă

la Paris,

că

«il n'est pas facile de doviner le molit de cette invasion, ni â quel titre», apoi 6re Divanul Moldavii necă el nu pricepea ce însemneză aşia

invasiune austriacă?
Am

văduti

că Austria

își pregătise asemenea rumpere a Bucovinci

dela Moldova, încă în 1771, prin tractatulă secretii cu Turcia. Gh. Ghica

Domnitorulă, de care Laurianti icca, că, ca şi Ipsilante din Valachia,
guvernâză țâra înțelepțesce, ocupându-se de îmbunătăţirea scolelori și
a bisericiloră, putea cl perde din vedere mişcarea oştirei austriace din

Bucovina?
Negreșitii

elă la Viena.

|
că nu

putea Gr: Ghica să ienoreze cât de râi văduti era

Thugut în nota către

(1) Alăturămui portretulii
Îpsilante.

(2) Vedi anexa.
(3) Vei anexa după

Kanitz,

din 17

Augustă

acestul Domniă alti Moldovei, cum am dată
!

Uricarii, tom. VI, par. 450.

și

1774,

pre alti lui
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scrie lămurită, că, numirea lui Ghica.în unii
Principatii vecinii cu ț&rile prea înaltei Curți nu pote fi, din mai multe
punete de vedere, con-

formă

cu

interesele acesteia, mai întâi pentru-că în
prima lui Domnie,

comandantulă C. BR. dela fruntarie n'a avutiă
a se lăuda. de purtarea
lui, apoi din causa sprijinului de faţă ce-i da
Rusia, și Prusia, care spri„jină probeză, că. Ghica a fosti înțelesii cu
Rusia, la isbucnirea răshoiului și că el a dati serviciile s6le [iindă
Dragomanu alt Porţă,
la tratările cu . emisarulii prusiană Rexin, speij
inindu-li în dauna Curţei
împărătesci din Viena (1).
Numai după ce Thugut vădu că nu pâte împed
ică numirea, la domnia Moldovei a lui Gr. Ghica, numai atunc
i se preface că clă tocmai
voiesce pre Gr. Ghica, Domni și-Și dă aerul
i d'a stărui și clu în fav6rea

lui Gr.

Ghica,

cu

socrultă

căruia,

lacovachi

Rizu,

Thugut

era

prea bine înţelesit.
E
Ipsilante dela Munteni, simțindă slăbiciunea 'Turci
ci față cu Austria

sc grăbi să se apropie, și elă, în taină, de Austr
ia. Spune acâsta 'Thugut lui
Nanitz, în 17 Noembre 1714, și chiar cere
Thugut Curţei sele, ca ca

să manileste lui Ipsilante bunavoinţa ci (2).
AVI.

Administrațiunea

îi

Gr. Ghica în Moldova.

“Încă înainte de pacea dela Nuciuk-Kainardgi
administraţiunea interimară a Moldovei simţise necesilatea, îmbol
dită de Rumianţoli, să
dea ţărci o nouă legislațiune după pilda Rusiei.
O comisiune a fostii numită în Rusia pentru acestași scopi. humianţoft a
îndemnatiă pre Mitropolitulă Gavril, să pună pe cine-va să traducă în
românesce decretul Imporătesei lcaterina «către orânduita cpitropic
preste alcătuirea unci
nouă legiuitâre condice», docretă cuprindândii
instrucţiunile împărătesci
de avutii în vedere la redactarea noului codice
. Aceste instrucțiuni
publicate la Petersburg la 1768 Aprilie 8, în
tipografia senatului, sub
(1) Doc. Hurm., TT. VII, pag. 103,
(2) Hurm., T. VII, pag. 107,
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semnătura împărătesei Ecaterina, ai fostii traduse în românesco de
Logof. ali II-lea 'Thoma, la 173, Augustu 16. Mitropolitului Cavrilti
cu a căruia cheltuială sait tipărit traducerea, în prefața opului, de„dicându-li generalului Teld- mareșali Potru Alexandrovici Rumianţolt
recunâsce, că după îndemnuli aceluia sai tradusi opulii de pe limba
grecescă

și sai

tipărită

şi adaogă

că : «Patrioţii

mei

vorii

numtra

acesta, între alto bune lucrări a șlăvirei tale. cea mai ântâiti şi mai
covirșitore.» Mitropolitul constatândi apoi bunătatea principiiloră legislative

şi că ele vori

ace

fericirea - n6mului,

dâcă

va

«vicţui

sub

acestea folositâre pravile», nu uită însă a adăogi, că acestă fericire
n6mului Moldovenescii este subordinată și la viețuirea lui: «întru starea
cea neclintită a pronomiilorii vechi.»
Era așia dicândă la ordinea dilci, în ambele Principate, cestiunea ve
chilori drepturi ale țărci faţă, cu Turcia, și Divanurile ambelori ţări

speraii redobândirea acelorii drepturi, în urma răsboiului dintre Rusia

și "Turcia.
Traducerea Logol. “Thoma nu a avută de sigură vre-o influință
mare asupra legislațiunci moldovenesci, ori cât instrucţiunile Ecaterinci
sunt inspirate adesea din lucrările filosofilor celorti mai înaintați ai
Europei. Aceste instrucțiuni crai numai o enunciare de principiuri
adesea puţinii concordante cu guvernulii absolutistică alti Țarilorii. Asia
de exemplu $ 34 proclamă egalitatea tuturorit locuitorilorii înaintea
legei, după ce la $ 19 de la Cap. III proclamase că «celă încinsii cu |
stăpâmrea cea prea înaltă, este isvorulii a totă, politicesca stăpânire şi
putere.» Va să dică egalitatea tuturorit sub biciulii despotismului ; principile umanitare ale enciclopediștiloră puse în serviciulii absolutismului

muscălesci !
Întrâga lucrare a Ecaterinci nu aduce o înşirare de articole concrete

unui codice de legi, ci numai 0 filosoficescă judecare a valorci legilorii
civile, penale și politice, în care lectorulii întâlnesce cele mai înaintate

vederi ale enciclopediștilori francesi, ale serierilorii lui Voltaire, alăturea
cu enunciarea principiilorit absolutismului celui mai nețormuritii.
Publicaţiunea în Iaşi a lucrărei acestia n'a putut ave, repelimi, nici
unii resultatii practicii în legislațiunea Moldovei și Gr. Ghica luândiă
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frânele guvernului, după pacea dela Kuciul-lKainarg
i, nu sa folosită întru
nimici de traducerea Logol. 'Toma.

Cu multi inferiâră este „administraţiunea lui Gr. Ghica
în Moldova

comparată

cu acea atâtii de activă și de prevădâtâre a lui Alex.
Ipsi-

lante,

de la Munteni.

cândii

constatămi

care

Este

de luati

acestă inferioritate,

continuă a fi Moldova,

în consideraţiunc,

și situaţiunea

cu

bună scmă,

|

multi mai rea în |

din causa invasiunei austriace în Bucovina

și a preocupaţiuniloră politice ce oeasionâză lui
Gr. Ghiea aceslii evenimenti,
Nu putem, pentru Domnia lui Gr. Ghica, urma
metoda de cerce.
tare ce amii întrebuințatii pentru acea a lui Ipsilante
(Alexandru) dela
Munteni, căci posedemii despre Moldova, mai puține
documente. 'Totuși alirmămă, că Domnia lui Ghica este mai puţini
importantă ca a

Domnului Munteni.

Si

Cu tâiă acestă inferioritate, noi, față, cu puținele documente
ce ne-ai
veniti până acum din Domnia lui Gr, Ghica, cu referin
ţa, la guvernul
și administrațiunea Moldovei, toli putemu a consta
ta nu numai bune
aplicări ale lui Gr. Ghica, bune intențiuni ale lui,
față cu ţâra asupra
căria este rechiămatii a domni, ci și o anumi
tă organisare, în tâte

direcțiunile : administrativă, judecătorescă,
financiară, culturală, etc.
Administraţiunea și justiţia Moldovei, precu
m mai sustii ar&larămil,

continuă și o bună parte din secoluli ală VIILlea,
dupre vechea or-

ganisare a secolului lui Vasile Lupu. In o anafor
a a boerilori din 1819
pentru vechile pravile ale Moldovei, aceștia arstă
Domnitorului care-i
provocasc, cu ţidula domnescă din: 29 Octomvric,
și-i întrebase despre
pravilele cu cari să cârmuosce țera Moldovei,
cum că pravilele Ii
Vasile Lupu tipărite la 1646 at fosti aplicate
în țâră până la începutul vâcului trecutiși adause apoi cu pravil
ele imptrătesci împreună cu legiuirile imperiale ale lui Justinianiă și
Leonii.... cu sinopsisă

ali

Vasilecaleloră,

introducerea

a pravililoră

lui 'Theofiliă Antichirsori

și Armenopolo.... Bocrii divaniști adaugă că
s'au alcătuită chrisove
cuprindătore în deosebite. pricini pentru obiceiuri
pămîntesci... (1).
(1) Uricarii, tom. IV, pas. 207.

|
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In adevără o anumită condică de legi nu mai aflămă la Molilova
înainte de așia disulă cAședămintulă Moldovei» dată de C. Mavrocordatii la 1741. Acesti aședămîntă căuta să mai îndrepte câte ceva
din relele deprinderi ale slujbaşiloră, să curme strigătore abuzuri, amenințândă pre culpabili cu aspre pedepse. Nu se schimbă totuși multi rua
administrațiune și nici se îndreptă mersul justiției în Moldova cu Aședemântulă lui C. Mavrocordatit și Ge. Ghica lu siliti a-și purta atențiunea asupra întregei administraţiuni și justiţii. Deca dinsulă nu deto
Moldovei, ca Alex. Ipsilante țârci Românesci, unit anumitti Codice
de
legi, nu mai puţinii avemi dela elii o serie însemnată de disposiţiuni,
cuprinse în Codicele manuscript, ce se păstrâză în biblioteca seminarului Veniamint dela Socola. Acestă codice, din 1776 Septembrie,
merită totă alențiunea istoricului și deci aducemii analisa. lui.
Codicele pârtă nota următore:
«âcâstă Condică de aședămintii a fericitului întru pomenire Domnulu
i Gr.
Ghica Vv., făcut la 1776, Septembre 1, cu iscălitura și pecetea M.
Sale, întru
care se cuprindii multe așcdămînturi obștesci a țări; pre care allânduo cti
smeritulii Archimandritii oasatii Frumușanu la unit ipochimeniă stracii,
şi socotindii, că acesti așeămîntii se cuvine a se afla tot-Va-una păzită
în capitaluli
țerei, o amii cumpăratii cu dou sute lei și o amii încredințată în prea
cinstita mână Inalt. Pr6 osfințitului Mitropolitii ali Moldovei Kirio Kirio
Veniaminti Costaki, rugândi pe Prâ o sfinţia Sa, ca să se păstreze de a
pururea

în Archiva Sfintei Mitropolii, unde se află și alte multe aședămiînturi a
ţărei.

Deci ori-eine sară ispiti după vreme a o înstrăina dela sfinta “Mitropol
ie, să
fie su) archicresculii blăstema al 1. Pre S, Mitropolitii și alit tuturor pre
sfinți
archierei (1).»

Va să dică adevăratulii titlu alu condicei nu mai esistă. Esistă însă
din condică chiar începutulă, căci avemă întregi documentulă dela
Grigore A. Ghica, care servă ca prefață la întrâga condică (2). In acesti
(1) Despre

acestă

acondică»

a serisii, in 1551, (lași) D. profesoră Petru Rășcanu, o bună

teză cu titlulă: aLefile și veniturile Moldovel în 1776».
(2) Etă acestă

chrisovii ce se află și în codicele manuscrisă din archiva Acad.

Noi Grigorie Alexandru

Ghica V. V. Bojiio Milosteiii Gspdară
Moldavsloi.
3

No. 154:

Zemli
-

«De vreme că din ciasulu ce ati binevoit D-(eiasca Pronie de Ne
ai miluită şi Ne ati suită iarăşi la alti nostru domnescti și strămoşescit scaunti
ali
Istoria

Româniloră

de

V, d,

Urechid,

-

9
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primit chrisovii Domnitorulu Gr. Ghica arctă, că Și-au propușii să înlăture. legile și obiceiurile nedrepte, precum se curăță neghina din
grăi. Dreptii aceea at ruptă și ati surpatii tote condicele vechi, ce aii
fostă până acum și-aii așegatit acâstă nouă domnâscă condică de veniturile boiarilori și alte rânduiele, «care prin desevârșită cercetare
aflându-se drepte și fără de supărare locuitoriloră ţărei, s'aii scris și
sait aședati, ca să se urmeze asemenea și pe deplină a pururea.»
Primul obiceti ce-și propune aşezămîntuli: Domnitorului Ghica. este
de a fixa hotărite lefi pentru boerii slujbasi, ca să se slirpescă abusurile resultândi din luarea de avaicturi și plocone dela slujbașii subalterni, căci și aceia desbrăcaii pe țărani și pe săraci, sub pretoxtii
că at de a-și plăti acele avaioturi și ploconc.
Ami artată aiurea, că subsista, împărţirea boerimei în trei clase și
anume: veliți bocri, starea a doua şi cea a reia.
Domnitorulii Grig. Ghica dispune, că de la veniturile încassate în
visterie și anume din venitul sferturiloră, alti ajutorinței, al dajdiiloră, mazililovă, neguțitorilori și ruptașiloră, să se ia, răsură câle 14
parale de totii leulii. Suma adunată din răsuri să constitue unii condeiii

osebită,

care

ci să se numâscă

să nu

se amestece

« Gheniconi»,

în veniturile

venitulă

visterici

domnesci,

boerilori.

țărci aceşteia Moldavici, cu neadormiti cugetii ami fostii şi suntemii, socotindit de-a pururea îndreptarea stărci şi bunci rinduiale, atâtii în ccă mari, cât
și în ceci mai mici boiari și în toți de obşte, spre odihna ce se cuvine cu
dreptate a ave de cătră stăpânulii și oblăduitorulii lori. Deci precum multe
din cele ce sunt drepte şi la bună rînduială, avândi statornicie nesmintită,
prin îndelungată obicinuire se facii ca o legiuită pravilă ; așia şi din cele nodrepte şi lără de cale, prin multa curgere de ani, asemene rămânii statornice.
Din care unele din cele nedrepte şi fără 'de rinduială, din oblăduitori ce ati
domnităi mai înainte de noi întracestă de D-qeii păzită ţeră; altele şi de însuși
Domnia mea în cca d'intâiii Domnia a nâstră, ori desevărșilii cu totulit sati,su.

tăiată şi sai desrădăcinatii, sc spre mai bună rinduială prefăcendu-se

s'a

aședatiă. Dar multe încă din ccle nedrepte aă și mai rămasit care iarăși întracestă de acum de D-dcti dăruită Domnie a nostră avândiă desevărşită pur„tare de grijă cu căduta luare aminte, şi cu amăruntulii socotind, unele precum
neghina din erăti curăţindu-le, altele la cca mai lolositore stare și vinduială
le-am adusii şi le-am asedatii. Insă una din cele trebuinciose de a se îndrepta
ai fostii şi obiceiulii cc sati urmatii până acum, de se strîngea la unele boerii
din multe feliură de lucruri o orînduită sumă,. care pre puţini folosii aducea
boicrilorii ce se împărtiișia ; și nici o analoghie nu avea, cu a lori trebuin-
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Acoslu veniti! se va administra de o epitropie specială, compusă din:
Vel Logolăti, Vel Vornici, Vel Spătară și Vel Banulă din timpi.
Acestă epilropie va concentra răsurile în osebilă cassă «/hesavro filachion» în Si-ta, Mitropolie.
.
Din acâstă cassă epitropia va plăti lofile slujbașilori după manda
tele cuvenite, pe fie-care lună, oprind

la sută. Acestă
va
de

reținere va servi

de la fie-care I6fă câte

pentru

mili. Reţinerea

!/, de leii

acesta nu se

face

de la funcţionarii turci, dela ciohodari, dela, salivă, dela copiii
casă, dela tuleccii, dela levinţi, dela mechteri, dela ceauși, dela

bresla grajdului domnescii, dela brâsla lui Vel Ispravnicii de curte
gospodi, și de la suma de 1000 de lei rinduită să se dea becerului
pentru cuhnia gospodii.
N
Nu numai dela veniturile mai susii arătate intrândii în visterie se
iat răsuri pentru lefile boerilorit slujbași, ci și din alte dări. Aşia venitulă logofeţici celei mari e constituită din răsura de 3 lei la punga
de

500 Iei din venitulă

desetinci, a vădrăritului,

a goștinei, a

vămei şi

a ocnelorii, când se vindii la Kokii-Vechi, adecă la licitațiune, sâii deca
aceste venituri se caută în regie (credință) răsura de trei lei se plătea
din visterie.

ciose cheltuieli, spre sevărșirea celorii cădute la starea hoeriilort lori pentru
oblic, şi spre a judeca cu osărdie, după datoria dregătorici lori ;. iar la alișverişulii locuitoriloră, multă zătienclă şi pagubă aducea, cum şi mare scumpete
se pricinuia în tâte; aşijdere şi în rodurile ce sunt spre îndestularea hranci
Gmenilorit; și cu unii cuvintii la totă obştie se pricinuia strimbătate, și asuprelnică supărare. Care unii şi din cci ce ati domnitii mat înainte de nOĂ, Metahirisindit multe feluri de chipuri, ati vrutii să le îndrepteze; dar-totă n'aă
pututii sevărși seoposulii bunci voinței lorii. Spre acâsta dar aflândit nor acum
troposulii celii mai folositori cu care depărtândă şi ridicândă stricăciunca și
paguba, ce se pricinuia dintaceste nu numai pe boiarit noștrii ce se află în
dregătorie, să îndestulămii de trebuinciosele lori cheltuieli, ce încă şi ore-ce
câştică să aibă, spre resplătirea ostenelelori și a purtărci de grija dregătorici lorii, cum şi spre odihna obstescului noroi, care se suptra mai înainte
cu acele în multe feluri venituri asuprelnice. Dreptii aceea, rupând şi surpândă tote condicilo vechi, ce aă fostii până acum, hotărimi Domnia mea,
că de acum înainte după acâstă nouă domnâscă Condică de veniturile boc.
riilorit și de alte rîndueli, care prin desăverşita cercetare aflându-se drepte şi
fără do supărare ldcuitorilorii ţărci, s'ati scrisii şi sati aşezatii, ca să se urmeze
asemine si prâ deplină de-a pururea; şi să se dea la fiesce-earele: veniti după
stepena și rindudla Doierici sele, atâtii din răsuri, pe totă luna, cum și alte
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Sumele din acâstă, răsură sunt preste I6fa în sumă fixă rânduit
ă VelLogoltului (250 lei pe lună).
o
Ilatmanulii are preste l6fa rânduită (350 lei) unt veniti anualu
de
1516 lei dela slujbași atârnândă de dinsult și pentru asemen
ea folose hatman
e datorii
ul
să rânduiască strejile pe la mahalale cu slujitori de ajunsi și cu zapeii de credință, ca să străjuiască neador
mită
de cu sâră până la qiuă.
|
Mai însemnati este venituli Visternicului celui mare, care pre lângă
Iefa, rânduită (300 lei pe lună) primea câte o pungă de 500 lei, peste
totu 2500 lei, dela cumpărătorii desetinei, a vădrăritului, a, goştinc
i,
a vămei, şi a ocne.
|
Postelniculi cel mare primia o pungă de bani dela cumpă ătorii
vămii și o alta dela cumpărătorii ocnci. Apoi, preste I€fa regulat
ă,
(500 lei pe lună) primia plocâne dela slujbașii inferiori în sumă de
1506 lei, preste avaietulii caftaneloră când se boeresce cine-va.
Caltanulu de Vel Logofâtă până la Vel Post, se plătea 100 de lei;
celui
de Vel Spăt., până la Vel Stol. 80 de lei. 50 de lei costa caftanul
ii,
dela Vel Med., până la Vel Şatr. Eraţi caftane mai încolo de 30 și 15
lei.
Vel Aga pre lângă I6fa sa primia 1300 lei ploconii de la slujbași
i
agici și dela toți starostii de neguțitori și meseriași.
venituri ce sunt rînduite la fiesce-care dregătorie. Precum se artă anume
la
veliții boiari, la alit doile, ali treile, și la toţi câți se cuprindă într'acâs
tă nouă
Domnscă Condică; și acestii veniti pe tâtă luna, să se dea din venitul
răsuriloră, cilerturiloră şi agiutorinţii, cum și din răsura dăjdiiloră mazililor
ă,
neguţitorilorii și a ruptașilorii, care s'a aședatii și s'ai hotăritii să se
ica câte
patru-spre-dece parale de totă Iculă răsură ; și să nu aibă nici unit
amestecii

cu cele-l-alte venituri; nici să se numâseii venită a visteriei gspod; nici
să
se strîngă la visteria Domnescă ; ci să se numâscă «Gheniconi» venitulă
hoierilorii.

Asupra căreia trâbă, rînduimi Domnia mea și Epitropi: pe d-lui Vel
Logol., pe d-lui Vel Vorn., pe d-lui Vel Spăt. și pe d-lui Vel Banii, carii
după
vremi se vori ufla întraceste dregătorii, ca să fie purtători de grijă, să
stringă
și să ia pe toti cifertulii ce va icși pe eră, şi pe totă dajdia mazililor
ă, neguţitoriloii, și a ruptașiloră, cum și la agiutorinţe, acestă venitit de mai
susti
numită ali răsuriloră, câte 14 parale de totii lculii, pe suma tablelorii
visterici, în deosebită Cassa thesavrolilakion, în Sfînta Mitropolie, însă bani,
fără
pricină de scădere. Din care veniti să se împartă și să se de pe tâtă
luna,
liesce căruia, după Condica acesta, nesmintită ; începând de la 15dile
a lunci până la sfirșituli lunei, să dea tuturorii rînduita lefă, luândii rînduitul
ii
logoleţelii și sameși, spre îndreptarea lui, întâiu de la rînduiții epitropi
ră-
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Apoi doi lei de fie-care cârciumă mare și unt leu de cârciumă mică,
asemenea 30 banii grosului de la cei ce se libereză din închisori. Asemenea S$ parale de fio-care prăvăliă, însă acestea parale serviati la
întreținerea a 21 felinare în Iași și plata fanaragiilorii. Aga are însărcinarea să ţie străji pe la respintiile stradelorii și zapeii de credință
să străjuescă ncadormitii de cu scră până la diuă.
|
Nu intră în cadruli cursului nostru înșirarea lefilorii și a plocânelori tuturorii slujbașilorii; acestea, se poti ved6 în anexa, cuprinde&ndi
întregulă codice. Aci vomii estrage informaţiunile numai din care se
poti înțelege disposiţiunile administrative și judecătoresci esistândii sub

Gr. Al. Ghica.
Aședămintuli acesta păstrâză împărţirea Moldovei în judeţele următore: Sucâva, Nâmţulii, Romanul, Bacău, Putna, 'Pecuciii, Covurluiii,

vașii de poruncă, ca să dea rinduita I6fă după Condică. Iar câtă pentru I&fa

breslilori să iea răvașii iscălită de zapeiulii lori, arătând câţi bani și pe ce
lună. Și după ce se va da rînduita IGfă după Condica acesta, câți Dani vorit
mai prisosi să se dea la Domnie, pentru deosebita I6fă a altora ai Curţei &spd.
cu deosebită f6ie cu pecete Domnâscă. Insă pe totă suma baniloră ce so vorii
“da pe fiesce care lună rinduita I6fă, să se oprâscă de Epitropi de la toți și
fiesce carele, la o sută Ici jumătate de leii. Cari bani, câţi se voră face pe
acestă socotela, să se dea cu fâie cu pecete gspd.la locuri scăpătate și lipsite de chivernisela hranei lori. Şi aşa nestrămutatii să se urmeze după Condica acâsta, întru care s'a lăsată la unele din boierii, și o s6mă din venitulă ce ai fostii și mat înainte. în Condicelo vechi, care sai allatii a fi
drepte, cu cale și fără supărare, ca să sc urmeze și să se iea, care Condică am întărito și cu a nâstră Domnescă iscălitură şi pecete.
Şi poltimit Domnia mea și pe Pre Osfinţitulti Mitropolitii alt Moldovei, ca
prin daruli Archicrici Sale, să lege și să oprescă volnicia celorii ce arii cugeta şi arii vre a strica acâstă bună orînduială, ca să înrădăcinezo iarăși cele
ce sai desrădăcinatii.

iscălitii) Grigorie Ghica V. V.
(L. P. G.)

1776, Sept. 1.

Insă măcarit că se poruncesce mai susii ca să sc poprescă de cătră[9 Epitropi
dela toţi şi fiesce-carele la o sută” lei jumătate leii ca să se dea milostenie ;
dar dela 'Lurei, dela ciohodari, dela satări, dela copiii din casă, dela tufeccii,
dela levinţi, dela mehteri, dela ciauși, dela bresla grajdiului espd., dela bresla
lui Vel Ispravnicii de Curte gspd., dela toți aceștia să nu se poprâscă acea
jumătate leii la o sută Iei, fiindii Gmeni săraci. Asemine și din una miă lef

ce sunt rinduiţi să se dea becerului pentru cihnia gspd. iarăși să nu se poprescă.
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Tutova,

Vasluiii,

Făleiti, Greceni, Codrulă, Lapuşna, Orcheiulă, Soroca,

Cernăuţi, Dorohoiu, Botoșani, Ilărlăulii, Cărligătura: și Iașii.

In fruntea celorii mai multe din judeţe sunt ca și la Munteni, doi
ispravnici (1). Pe .alocurea ispravniculă e numiti staroste (Cernăuţi,
Putna, Covurlui) și (2), Serdari (3). Lia Botoşani era uni Vorniciă.
Ispravnicii încă ai lefi și venituri determinate prin condica lui Gr.
Ghica. Aceste lefi sunt mai poste totit de 400 lei pe lună. Numai
ispravniculu de Greceni are 100 lei și celui de Codru 30 Ici, iar coli
de Cernăuţi 150 lei; pe lângă aceste lofi fixe ispravnicii au plocâne
anuale dela inferiorii lori, sâii din anumite dări prelevate dela toti carulă, s6u căruţa încărcată, care trece în judeţii, de peste hotari, cu

ori-ce marfă (4).

|

Atribuţiunile ispravnicilori sunt aprope acelea ce le-amii: vălul
pentru ispravnicii munteni, în condica lui Alex. Ipsilante. Şi aci” avemii
același amestecii, aceeași confusiune, între atributele administrative și
judiciare.
Condica lui Gr. Ghica stabilesce registre pe la județe pentru înregistrarea, tuturori pricinilorii judecate şi orenduelelorii ce se vori [ace
din poruncă, ameninţândă pe ispravnicii abătuţi dela disposiţiuni, cu
pedepsirea prin divani. Deci o instituțiune identică cu acea dela Munteni.
Condica lui Gr. Ghica nu se ocupă de împiegații subalterni ispravnicilorii, decât dâră pentru a-i arăta obligați să le dea anumite plocone.
Disposiţiuni mai stăruitâre aflămi în condica lui Ghica cu relerință
la hoţi și ucigași, la renduiala pripasuriloră, la deciuiala percepută după
banii primiţi prin justiţie, la rufetult podarilorii, adecă a colorit însărcinați cu facerea pavelelorii în Iași,la diferite venituri precum și la privegherea cântarelorii și a, .măsurilorit.
Câte-va disposițiuni relative la sate există în acâstă condică: vornicelulii

cari

din

pentru

sati

este

păscutulă

obligată,

împreună

cu

sătenii,

să tocmeâscă

vă-

vitelorit sătenilorii ; asemenea, herghelegii pentru

(1) La Greceni, Codru, Cărligătura şi pare chiar că şi la Cernăuţi cra numai unulu
Hatmanul era insă din vechii și părcalabii Cernăuţilorii, care mal avea și unt staroste.
(2) Ispravniculu de Covurlui este numitii şi Părcălabii.

(3) La Lăpuşna şi Orchel..
(4) Vedi anexa.

«
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caii lorii și păstori pentru oi și rimătoră, plătiți toți aceștia ca şi jitarii păzitorii țarinilorii prin cislă între săteni. Diverse măsuri poliţicnesci din sate se polii vede din anexă. O bună disposiţiune a, lui
Gr. Ghica este supresiunea corporaţiunci de mutrapagii, adecă de precupeţi. Domnitorulii dispune, ca. şi Ipsilante, că articolele de nccesitatea traiului, să nu se mai vindă de precupeţi, ci numai de ţăranii
directi producători.

Din condica lui Gr. Ghica se potit lua informaţiuni şi despre pulerea armată a Moldovei, dela 1776. Acesta era cu totulii redusă, asia
că armata servia mai mullii ca o strajă lăuntrică şi ca slujbașă adminisbrativi puşi la îndemâna ispravniciloră, staroștiloră, armaşului mare
|
și a hatmanului.
Ilatmanulii avea sub dinsuli pre scimenii de curte, pre seimenii
hătmănesci, călărașii, lelegii, drăganii, levenţii şi venătorii. Câte 47 de
indiviqi constituia unii stâgii, avendi trei zapcii: stegarii, odobașii și
ceaușii. Trâmbiţasă, toboșari, sermaci nu lipsiaii la multe cete, nu numai din Iași, dar şi din județe.
Şelii superiori, preste cci trei zapcii, erati: patru căpitani de levenți,
de lefegii, de drăgani și de vânători.
căpitanulă
Să nu uitănuti pe cci trei bulubaşi ai hătmănici şi pe sotniculă,
scii sulașulii. Mai susii este stegaruli hătmănici, bași-bulubașa, po-

vușniculii, vel-căpitanii, cote.
“Din condică resultă, că se găsiaii vro 660 de 6meni în asemenea
armată, scii strejă pămintâscă. Cei mai numeroși crai seimenii hătmănesci și de curte.

Aga încă avea sub dinsuli 43 de căpitani de baltagii, 280 de seimeni, 47 darabani și 47 de. roșii.
lic-care

specială.

ministeriti : postelnicia,

visteria,

avea

ore-cum

câta

sa

|

Postelnicia avea lipcani şi călărași de Țarigradii și boşlii creștini,
toți sub ascultarea polcovnicului postelnicici. Armașulii coli mare,
ajutati de ispravniculii de armășei, avea pentru
mășci, darabani şi mechteri.

paza

tomnițelorii ar-
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Valafulă și ceaușulă de aprodi
cari. stăteau sub unit vornicul.
Vatafuli

de

copii

şi vătafulu

comandati
de

visterie,

aprofi
cu

și fustași de gardă
|

doi

ispravnici

subor-

dinați lorii, comandaii 100 de copii din casă. In judeţe erati în unele
părți panțiri (Sucâva, Nemţu, Bacăi, Romani, Dorohoiii, Cernăuţi,
Botoșani, Ilărlăi, Cârligătura și Iași.) In Bacăti, Romanii și Cârligătura erau și 24 țimirași, iar la Nemțu şi Bacăt crai și 140 plăieși,
cari, sub căpitani de margine, păzeaii graniţa, la ordinele marelui hatmanti. În alte judeţe erai călărași (Tecuci, Vasluiă, Tutova, Codru,
Lăpușna, Orhei); la Putna crai slujitorii stărostesci, asemenea la Co-

vurluiii

și la Greceni.

La

Covurlui

erati și 22

de

vozari

pentru

Dunăre.
Orgahisaţiunea panţirilorii şi a călărașilorii era uniformă ; aveau chihaia, stegarii și ceaușii.:La slujitori chihaia se numea odobașa, la
cazaci sotnicu, la plăieși vatafu, precum lamă văduti numiti şi în
organisaţiunea -muntenă. Domnitorulă Gr. Ghica, în prima domnie,
reorganizase mica oştire și urease țifra ci la 7.000 de meni şi 12
tunuri (1).
[ste mai multi ca probabilă, că în urma evonimentelorii, cari se
termină cu pacea de la 1174 nu se menţinuse cu deplinătate oștirea
organisată în prima domnie: a lui Gr. Ghica, căci altmintrelea, de
ar fi avutii

Gr.

Ghica

la îndemână,

la 1775—177,

cei

7.000 de

ostași

cu 12 tunuri, cuvintulă Domnitorului, în diferendulă cu Austria, cra să
fio avută o greutate mai mare.
(1) Letop. tom., pag. 157. Etă ce se dice aci despre actstă osto:

«lară Domnului cu alţii boiari și cu totă 6stea ai mersi la Codru, (înaintea
Tătarilori) avendă multă și. frumâsă 6ste, de vreme că slujitorii să .....,
ait fostii. forte miluiţi, ce cu slujitorii de curte și cu dorobanţii adeeţi (agiesci ?)
și cu vCnătorii şi cu panţirii ce era cu I6fă din ţeră, era tref mii de omeni
pedestrime; așijderea și călărime: Boiarănași, Copii de casă, ce le făcusă Gregorie Vodă tutulori suliți zugrăvite cu prapore, Armășei, Aprodi și alte ruIeturi, careși cu stegulii stii. Constantinit Costali cu toti slujitorimea Ilatmănici
și cu alți slujitori de ţâră ce-i făcusă cu 1€fă; Iordache Scrdarulii cu toți Lăpușnenii și Orhcenii și Sorocenii; Lupulii Serdarulă de mazili cu toți mazilii.
ȘI călărimea sati făcutii 4,000 de omeni; iar peste totii ati fostă 7,000 de
omeni Ostea lui Gregorie Vodă, fără de curte gospodă şi fără de âmenii ce
era pe lângă boierii cei mari, avândit Gregoric Vodă și 12 pusce cu săcăluşe.»
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In Domnia ultimă Domnitorul Gr. Ghica
corpi compusă din câte-va sute de arnăuţi.

"187

mai avea şi o gardă de

NVIII.

Financiile

De mare ajutorii istoriei
anuali ole unei țări (1).
In

s6âmă,

țiunei unei
mile

însă

mai

lesne,
ce

Din acesti puneti
xandru

istoriculă

țări. Budgetele
spună

Ghica,

este

ai

Gr.

să

Ghica,

cercetarea

budgetelorii

află

cea

sunt une-ori

deveniti

de vedere,

se cuvine

sub

bunele

icona

mai

și scmilori

fidelă

a

situa-

pline de bune intențiuni; seintențiuni

în practică.

ca să apreciămiă Domnia lui Gr. Ale-

analisămii

una

din semile

Moldovei

de

sub Domnia lui. Luămă pre cea inedită încă, din 1776, care se păstreză în biblioteca Academici, cu titlu: «Sema visteriei în care saă în-

cheiată cifertulă dintâiă ală aședărei Virului țărei, ce sai scosă la Iulie

și dajdia dWintâiă a mazililoră și a neguțătoriloră i a ruptașiloră şi slujua
deselineă și căfextulă cală doilea ce Sau scosi la lugustă 1776, fiindă
Visternică mare D-lui Nicolae Rosetti.»
Din acestă smă, se vede, că principalele venituri ale visterici crai
cele următâre:
|
a) cifertuli dintâi ali aședărei birului. Acesti cifertii s'a așegatii
după tablele făcute de ispravnici de pe la ţinuturi.
Va să qică, pentru a se arunca Dirulii acesta directii, so făcuse o
prealabilă catagrafie, unii recensimintii ali birnicilori.
Nu ne dă sâma numărulti birniciloră, dar însemnândii sumele porcopute din fie-care judeţi, ne putemit face idee de importanța populaţiunci acestora.
Iacă unele cifre
a
2.569 lei dajdia ţin. Sucevei «care, dice s&mă, ave peste preținii să nu mai „fie
« AMoldorei»; 5.465 lei Nemţulă, bez Iei 35 a lipovenilorii, ce suut a se în(1) Compară veniturile şi speselo Moldovei dela 1476 cu cele din 1785 arătate în «Piag- .
gio in Valachiu e Moldaria» (ediţ. Milano 1853 paz. 136 și 143 3). "Vedi acestea în anexă
la acestă pagină,
”
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cărca la cilertuli lui Septembrie; 2.446 Romanul; 4.365 Dăcăulti ; 7.035 Putna ; 4.516 'Tecuciulii; 2.859 Covurluiulii; 3.637 Tutova; 1.657 Vasluiulii, 2.442
Fâlciulă; 810 Grecenii; 302 Codru; 7.056 Lapuşna Orhei; 5.450 Cernăuţi;
3.042 Dorohoi; 2.213 Botoșani; 2.500 Iârlăui; 4.393 Iașii (ţinutul) ; 774 Tirgulii Iașii cu jidocii şi armenii pămiutenă i armenii străini.

Toti venitul acestei dăjdii taie suma de 65.202 lei. Dâcă împărțimi

acâstă sumă

cu

2,

suma

birului,

aflămii

abia

32.601

birnici

în

1776 în Moldova.
"La acesti veniti.se lua. crăsuri» câte 14 parale de leii.
,
Venitulă fu perceputii de «Năstase Scorțescu», cum se vede numele
lui chiar în sema ce analisămii.
„Nu toţi sătenii, și cu atâti mai puţini boerii erai cuprinși între
cei cari plătiat dajdia de sustii. Ba boerii mai aveai şi scutelnici,
unii. numării Gre-care de «lili» de origine străină, ori celt puţini
nu dintre pămiînteni. De asemenea scutelnici aveai nu numai bocrii,

ci și mănăstirile, spitalele.
Iată, după s6ma, ce studiemii, principalii scutitori de liuţi și câte câţi
anume scutia :
|
Mitropolituli scutia 50 liuqi; Episcopul de Romani 20 liuqi; Episcopulii
de Iluşi 20 liuqi; Matei Ghica biv-Vel Spătari 50; Măria lorii Beizadea Di
mitrache și Alexandru 20 liudi ; Măria sa Beizadea Mavrocordatii 20 liuqis
Vasile Razu Veli Logof&tii 50 liuţi; Constantin Rusetii biv-Velă Logofătii
50 liuqi; Costake IKonake biv-Velii Vornicii 50 liuqi ; loanit Cuza biv-Veli
Spătarii 35 liuqi; C. Donici Div-Velii Spătarii 35 liudi; Anastasake Ramandanti

biv-veli Spătarii 35 lui;

G. Beldimanii biv-Velii Banii 25 liuqi; Alex. Ne-

culcea hiv-Veli Paharnicii 20 liuqi; Mateiii Ilurmuzake biv-Velă Paharnicti
15 liuqi; Costină Negri biv-Velii Stolnicii 10 liuqi; Neculae Buhuși biv-Velii
Stolnicii 10 liuţi; Enake Kogălniceanu biv-Veli Medelnicerii 6 liuqi; Monsu

Saberii

(?) 4 liudi;

Spitaluli S-tu Spiridonă 12 liudi;

Mănăstirea Socolaă

liuqi ; Gheorghe Dascalulii2 liuqi ; Evlogie Dascalulă 2 liuqi; Vătatulă dela șeolă

1 liude.

Mai se scutiaii de birii și satele ce purtati poştele, și anume pe linia,
Iași-Tecuciit-Focșani și Galaţi.
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In 1776 [ură scutiţi încă și 14 liudi, cari lucraii la ţin. Covurluiii
«la Gulioni.»
Câte ună galionit de 41 1/, coți lungime craii datori ambii domni (Moldovânii şi Muntânii) să-și construescă după o disposiţiune a Porţei,

înarmatit cu lunuri. (1)
După dajdia de 2 Iei, sema înscrie darea mazililori şi a ruptașilorii,
„strinsă toti prin Mihalache Scorţescu. Acestă dare e înscrisă cu 1155
Ică, dela mazili, neguţitori pămînteni din Iași, din Focşani şi din Botoşani, după tablă, cu pecetea gospodi.:
huptaşii dădeau 1.::50 ci, boz răsurile câte 14 parale la lei.
Ali

3-lea venitii: desetinu,

Perceptori

în Lupulă

se vindu la Koki:vechi, adecă la licitaţiune.
1776. Ea produse 46.992 Ici pe Liulă
Dela desetină se scutiră:

Ariţă

Naculi.

Deselina

Lulkaki o inu

în

cifertii.

300 stupi ai Beizadeleloră ; 67,000 stupi ridicătura la boieri și giupînesele
sărace și alară de avaetulii câte 3 [că de pungă ală d-ltă Vel Loyofetuluă pe suma
cumptrăturei și afară de 500 Iei avactulă d-lui Vel Visticră și 150 lei ostenclu diccului de Visterie, ce strînge slujba desctincă, dați de desetinii peste suma
cumperăture.

După pilda căfertului I, cu mici deosebiri la incassări, sunt veniturile
citertului următorii. In totală la venitură se înscrii 158.338 Ici (fila 29).
Multă era redusă (âră la 1776, în urma resbelului, care se termină
cu pacea dela Auciul-Rainardgi. La nevoile! răsboiului se adăosese și
faptulă ridicărei din ț6ră a banilorii de argintii şi de aurii și înlocuirea acelorii bani cu bani de bronzii.bătuţă de Rusi, cu marea ambelori eră, precum deja vădurămit.
E)

Enna

Clzposspirraay

md

Zoe patut

oi îdoopens

piano

zis Bnyozmţânirar

vă vant,
305

Ferusto

ri ây 412), pui vă să Gopratisnby tai pă mie Goi)
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1058

2,

Bre

dvapagtra va icre » Avastod Nopwrjvod Virrpriov exerseaza va mohtatziny muy 245 dwDeva Bohiy ÎN 0 ad” oricat cra zece rr Aust (115: —-1759), publicată după manuscriptulă
din mănăstirea

nopole 1870.

Sinaia de câtre: Arhim.

Gherman

AshowBob

Svatzov,

1 vol. 8% Constanti-
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In s6ma visteriei, de care ne ocupămi, nu intră birurile și venilurile, cari se încassati directă ca apanage a Domnitorului și Dâmnei.
Cam pe ce se cheltuiaii veniturile cuprinse în sema ce analisarămu ?
Se plătea haraciulii cătră Pârtă, care de altmintrelea, acuma era iertati
pe doi ani. Dar dâcă haraciulii cra iertată, nu mai puțini, în sâma de
la 1776, aflămi' numerâse sumi plătite la Constantinopole, prin Kapichihaiale și spătarulă Iacovache Rizuli. Apr6pe nici uni condeiu
nu
„Săsimă în s6ma acâsta în folosul culturei naționale. Q cheltuială importantă, este acea, cu menzilurile, adecă cu poștele. Satele însărcinate
cu
menzilurile erai scădute de biruri şi totuși întreţinerea menzililorit

în 1176

a costat 49.986 lei, pentru drumurile Focșani, Bârladi, Vas-

lui, Ștefănesci și Iaşi (1).
Sa cheltuiti la 180.000 de lei pentru camara gospod.; 66.252 lei
pentru pivnițele domnesci ; 52.000 daruri și mili, 112. .000 ispravnicatulă curței; câte-va, mii de lei pentru dunalmale și iarbă de pușcă cheltuită la solomnități, precum în 1776 Iulie 30 la primirea Ilatișeritului,
asemene la dunalmaua din Sept. 1 acelaşi ant, la sosirea ambasadorului
Repnin, ete. Sau cheltuiti câte-va sute de lei pentru caftanele date
la boerii și la unii Turci.
Cheltueli de re care valâre deosebită nu aflămă în sâma din 1776
decât mici sume, precum cumpărarea unui lexiconă, facerea, de stâguri pentru scimenii hatmănesci ai curţii şi pentru arnăuţi, scoterca.
de robi dela tătari și turci, întreținerea a două biserici domnesci,
cheltuiala

alegerei

hotarului Moldovei despre Tătari, în 1776, Augustii;

69 lei sati dati cheltuială gazeturiloră dela Brașovi, pe 6 luni, cheltuelă

prin doctorii Dragache, Fotache și I. Caragea, etc. O importantă cheltuială, tăia întreţinerea agentului de politică la Viena. La rubrica intitulată
“ cheltuelile Vienei aflămă trecută suma, de 71.547 lei. Din totala sumă
a răsurilorii constituindii lefile slujbașilorii în Condica lui Gr. Ghica
resultă, că venitulti generală ală țărci la 1776, a lostii de 694.103 lei (răsurile sunt 242.936 lei).

(1) Fila 39 a semci.
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NIN.

Secolele.

Cu laudă se cuvine să citămi rolulă lui Gr. Ghica în istoria culturei naționale. Gr. Al. Ghica se preocupă de starea şeslelorii încă din
primului momenti ali anteridrei sale veniri la Tronu. Eli îndemnă pe Divanii, în 1165, Maii, să cerceteze starea șcslelorii și să le îmbunătățescă.
Divanulă ţărei, compusi din Mitropolitulă Gavrilă, Ştefăniţă Roseti Vel
Logof., Manolache Costache Vel Logof., Ioanii Palade Vel Vornică,
Vasile

Constantiniu

nachi Vornicii,

Vasile Nazu
Post.

Vel

Ioani

Vornicii,

Ioan

și Iordache

Ilatmani, Manolachi

presenteză

Domnitorului,

la

Sturdza

Vel

Canta Visternici,

Vornicii,

Vasile

Andro-

Roseti

Vel Spătari şi Iordache Balş
1 lunii

1765,

și

Vel

anaforaua următâre:

Prea Înălţate Dome,
«De vreme ce dumnedeesea pronie, cea mai nainte vădătore și sciutore a
tote, care pururea voiosce cele de folosi, cele de mântuirea tuturoră, bine aii
voitii de ati înălţatit pe Măria “Ta la acesti prea înaltii scaunii alit Mărici Tele,
încredinţândii Mărici Tele cârmele oblăduirci țărei aceștia, ca o dreptă moștenire, ca să înnovesci și să adaogi, aducând spre mai bună s&verşire facerile de
bine cu care saii învrednicitii şi s'a îndestulatii patria nâstră de la reposaţii şi pururea ericiţii întru pomenire str&moșii Mărici 'Tâle, şi mai vîrtosti
de la reposatuliă unchiulit Mărici 'Tele-Grigorie Ghica VV.; carele mai înainte
pămîntul fiindă înțelenitii întru prostie și neroditoriă de cele cuviinciose și
cinstite petreceri politicesci, Măria Sa Tai făcutii roditori și lati împodobitii
cu învățături și Vaii înfrumuseţatii cu cele trebuineiose faceri, precum lucru"vile însuși mărturisesc; a căruia Măria 'Ta, împreună cu numele, ai moște-

nită și scaunulii și dreptatea și firesca milostivire, și blândeţe şi rîvnă spre
podoba şi fologulă patrici nostre, încă cu mai mare dragoste și ferbinte dorive, de care mulţămimii dumnedeescci pronii, care ne ai învrednicitiia ave
pe Măria Ta Domnii și oblăduitoră şi din căldura inimilorit n6stre rugămii
pre prea puterniculii Dumnedeii și săvârșitoruli a tote bunătăţile, prin a cărula voință Domnii domnesci, ca să păzescă pe Măria Ta nestrămutati într'o
ncelintită stare la prea luminatii scaunulit Mărică Tale, cu linişte pacinică şi
cu viață îndelungată și noracită, ca să te bucuri și Măria Ta întru săverșivea aceloră ce sai începutii prin rivna şi mila Mărici Tale, spre podoba şi
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folosulii supușilorii Mărici Tale. Dintwalte faceri
de bine a Mărici Tale, cca
mai mare şi de folosii și de mântuire sufletâscă
și podoba politicescă, este
rîvna şi dorirea cca ferbinte, care ai Măria 'Ta pentru
aședarea scslelori elinesci, care acesta va face nemuritori numele Mărici
“Tale și pomenirea vecinică și pururea stătătore, pentru că mare folosii și
pod6bă va pricinui patrici
nostre, și străinilorii, ec vorii năzui aicea la învăţătură,
spre a căria laudă și
deosebită cinste și înălțime și fericire a celori ce o
vorti câștiga, îndestuli
sunt disele înţeleptului Solomonii şi a înțeleptului
Sirahii, și ale altorii filosoli din cei din afară, și din părinţii bisericei, fiindii
lucrulti cclii mai plăcutit
lui Dumnedeii, decât tote cu care mai dinadinsulti se aseme&
nă Gmenii lui
Dumnedeii, din care se pricinuesce dreptatea şi cele-lalte cuviineisse faceri

și petreceri politicesci, și cea mai mare seiință a credinței

cei adevărate

și

sulletescă mântuire ; pentru care lucru sufletesc și folosu
lă patrici nostre
ca să fie nestrimutatit, ne poruncesci Măria Ta, prin lumina
ta ţidulă a Măvici Tele, să socotimii, ca să se aşede unit venită pentru scolel
e elinesci, care
să fie de a pururea statornieit pentru plata dascălilor și pentru
chivernisela
ucenicilorii străini, și a celoră săraci ce vori năzui aicoa.
«După luminata poruncă a Înălțimei Tale adunându-ne la S-ta
Mitropolie, am
stătutii de am socotiti, ca să se afle chipti ca acela de stator
nică aședare a
venituriloră șeslci, și pre câtii ati dati socotâla nostră, înscii
nțiuni pe Măria
Ta. De va fi mila Mărici Tale, să se ierte ajutorinţa preoţilorii, sc
cca de iarnă,
sei banii mucareului de vâră, care vei socoti Măria Ta, ca să se adaug
ă acești
bani la banii şeâlei, ce sunt obicinuiţi de dai preoţii, așișde
rea și venitulă
dela Oenă, ce sati ficutii la șeola dela Sfânta Agora, de lua
câte ună banii
de drobiă, de vreme ce acea şeolă, (după cum te vei însciinţa
și Măria 'Ta)

Sail stricati și s'ait pustietii, am socotilii ca să se ridice acelă venitii de
acolo

şi să se lege de ședlele acestea de aici; așijdere și mănăstirile,
de vreme că!
din pămîntulii acesta sai înzestrată cu moșii, cu țigani și cu
alte venituri,
şi de vreme că scoposulii reposaţilorii Domni ce ati zidită şi ati înzestr
atii aceste
mănăstiri, era ca să fie de folosulii obştiei, și să împărtășescă
și alţii din acea
milă, şi de vreme că şi Măria ta ai iertati ajutorința mânăstirilor
ii, am socotită că este cu cale şi cu dreptate, ca sii dea și monăstirile
Greși-care ajutorii la șeâlele acestea, din mila fericiţilorit ctitori, fie-care mănăstire
pre câtii
se va socoti după putinţă, iarăși pentru pomenirea ctitorilorii
; și acestea venituri de sc voră aședa, socotimii că voră ajunge de destulă
pentru plata
dascălilori și pentru chiverniscla uceniciloriă, și pentru cumpărarea
organilori
şi a cărțiloră trebuinciose şi socotimti că vorii fi statornică ; iară hotărâ
rea cca
desăvărșită rămâne la prea înalta și lesne cunoscătâre înțelepciune
a Mărici Tale

Ală Înălținiei Tale către Dumneqeii fierbinte rugătoriă
(iscălită) Gavrilă

Mitropolitulă

1765 Iunie 1.
Moldovei.
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Prea plecate slugele Mărici “Tale.
(iscăliți) Stetăniţă Dossetii Vel Logof., Manolache Costache
Palade Vel Vornicii, Vasile Constandinii Vel Yornieii, loanii
nici, Andronachi Vornicti, Vasile Rossetii Ilatmanii, Vasile Mazu
Canta Vel Visternicii, Manolache Vel Spăt., ordache Dalși
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Vel Logof., I6nii
Sturza Vel VorIlatmanii, Toanit
Vel Post., lorda-

che Canta Visternică (1).
Asupra acestei anaforale Domnitorulii pune resoluţiune ; prin care iartă
preoțilori darea pentru bani mucarelului și îi obligă la darea de 2
Jci pentru secole ; cli opresce a se mai da bani din ţâră pentru şcoli din
orientii; supune tote monăstirile la o contribuţiune
' proporţională a
averci lori în favârea şeolelorii naţionale şi mai cu s6mă amintindu-și
de fundaţiunea șeslelorii dela mănăstirea 'Trei Erarchi, sub Vasile Lupu,
ordonă perceperea veniturilori dela acestă mănăstire și dice, terminanândă resoluțiunea, sa: «să se facă toți (banii) o somă cu izvodi curatii și să se ar&te Domnici mele, pentru ca să se așede venitului
acesta și la hrisovulu ce să sc facă pentru starea și aședarea şcololori...» Acâstă resoluțiune din 6 Iunie, 1765 (2) a fosti urmată de
(1) Vedi pace. 47 și 48 Uricară £. VII.
(2) lată textulii resoiuțiunei după Uricariă, tom. VII, pag. 47:

«lă Urigore Alexandru Ghica VV.
«Dojio milostio gospodarii Zemli Moldavscoi, cetindu-se anaforaua acesta înaintea Domnii mele, pentru unit sulletescii şi dumnedeeseii ca acestii lucru,
ce este să fie pentru folosulii şi procopsela norodului acestei de Dumnedeii
păzite ţ&ri, Domnia mea am găsitit cu cale cele ce se cuprindii întru acestă
anafora, socotite de slinţia sa Părintele Mitropolitulii și de Domnialori toţi veliţii bociă, și hotărimit pentru banii mucareului ce da preoţii mai înainte vreme
la visterie, Domnia mea Pamii iertată, lăsându-se ca să lipsâscă lângă cei 2
lei ce dă preoţii pe anii pentru banii şedlci, și banulii ce se lua până acum
de totii drobuli de sare «dela ocnă și se da la şedla dela slânta Agora, am socolitii că mai cu cale este să [ie şi să rămâie hanulii acesta pentru șcâla ţă-

ră, decât pentru șeolele dela alte părţi

străine. Insă pentru mănăstiri,

Pre

sfinţite Mitropolite, vei face isvodă și vei pune tote mănăstirile pe fieșee care
dupre putinţa ci, şi dupre cum seci socoti că se cade; şi la acâstă socotelă
vorii intra atâtii mănăstirile ţărci, câtii și mănăstirile Irusalimului, sfânta. Agora,
a Sinaici, și altele. Iar mânăstirea Treisfetitele, afară de banii ce vei orendui
sfinţia ta ca se dea pentru şeole dupre starea că, să se mai adaugi peste aceia
iarăși ce vcă socoti sfinţia ta, pentru venitulă şeolelorii ce ait rendluitii reposatulii Domnul Vasile Voevodii, adecă pentru feredeit i pentru trei sate anume
ea
aaa.
i pentru loculit unde at fostii şedlele şi Tait
făcută schimbi Egumenulii cu Dima Suiugiuli şi apoi Danii preoţilorii cu ba-
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chrisovulii de reorganisare a învățăturilori din ţeră și a fundaţiunci
?
>
așla qisei Academii, din Novembre 15, anulu 1765.
In anexă, dămi acestii chrisovă în tâtă cuprinderea lui (1):
nulă dela ocnă i cu banii mănăstiriloră și cu banii șcâlelorii, să se facă toți
o somă cu isvodă curati și să se arăte Domnici mele, pentru că să se ușede
venitulă acesta și la hrisovulii ce esto să se facă pentru starea și aședarca ședlelori elineşti, întărindu-se anatoraua acâsta cu a Domnii mele iscălitură
și pecete |L. P.) 1775 Iunie 6.»
Iscălită, l& Grioore Ghica VV.
(1) Uricari tom. 1, pag. 71. Amintimă

aci chrisovulă şeoleloră din prima domnie, dela

1747.
«l& Grigore Ghica VV.
«Boj. milost., ospodarit zemlii Moldavseoi. Facemii scire tuturoră cui se cade
a sei pentru rândulii ședlelorii de învățătura cărței, de vreme ce în
țâra acesta din nepurtare de erijă a domniloră ncobicinuindu-se mai dinainte
vreme
a se ţin6 ședle de învăţătură, era multă prostie, că și eci puternici,
co cu
puterea lori ţinea dascăli pentru copiii lori, încă și cu învăţătura cca
desevârșită nu se procopsia, rămâindă cci mai mulţi toti ncînvețaţi, iar prostimea cu totulii se alla lipsiţi de pod6ba învățăturei. Şi fiindă-că șolele sunt
ca 0 fântână din care se adapă obștesculi norodiă cu îndestularea înv&țăture
i
și a înţelepciunci, care învățătură face pe totii omulit a cunssce Dumnedeirea,
a pricepe legea cea pravoslavnică, a procopsi pe Gmeni cu înfrumusețarea
vorbei, și practica cuvintelorii, a învrednici a se face preoţi iscusiți. şi dascăli
învăţaţi, de la care curge multă folosii, atâtă Disericeseti cât și politicesci.
Cu puterea învăţăturei, și sfinții părinți at biruitii cresurile, și ai luminat
sfânta biserică, împodobind-o cu multe canâne de cântări și laude, şi pre toţi
ne îndâmnă și ne învaţă a ne sili cu învăţătura. Acesta dar râvnindi și domnia mea, care după ce dumnedessca pronie aii rânduit a Ni se da stepena
domnici acestei ţări, îndată atuncea în domnia ântâiit am cercetati şi pentru
așe(lămîntulii șcâlelori, și întâiii am fosti făcutii acesti aședămîntii, renduindi
și aședândii să fie pâtru șesle cu patru dascăli, una clinescă și alta wrecescă
și alta slavonescă, și alta românâscă, iar 16fa dascălilorii se orânduise asupra
hoerilorii cu boerii, şi a dregătorilorii. Dar pe urmă cunoscândii că cu
acestii
aședemîntii nu voră pute sta ședlele, fiindă-că era cu supărare și boerilorii
se pricinuia smintâlă și cu schimbarea bocrilorii, și neputendu-se scâte banii
la vreme, nu lipsea jălbile dascăliloră; vădândii domnia mea că se dă.o pri-

cină de stricare şeoleloră, și fiindă trebuință a se găsi altii chipii de așcq&-

minti ședleloriă, mai întemeiat și stătătoriă, ami socotiti domnia mea, luândt
blagoslovenie și de la pr& sfinţia sa părintele Mitropolitul țărei şi a sfințiilorii
scle Episcopilorii, și cu totii sfatulii nostru, d-lorii sâle boarii eci. mari, amii

alesă hotărândi aședarea șcâleloră de sati făcută întracostași chipti. Fiindti

că până la acea vreme preoții plătea dajdie câte patru galbeni pe ani, doi
galbeni la S-tu Gheorghe, și 2 galbeni Îa S-tu Dumitru, s'a iertată dajdia
loră, ca să nu dea ci altă dajdic fără numai odată întrunit anii școleloră, cari

bani să-i stringă sfinţia sa părintele Mitropolitulii, și să plătescă lefile dască-
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Nimic nu ne îndreptățesce a dice, că Gr. Ghica în ultima sa domnie, na mănținută ședla mare, academia, după chrisâvele anteridre.
lilorii, și din banii ce-i mai prisoseseii din lefile dascălilorii, întâmplându-se la
acea vreme aicea, și reposatulii fericitului întru pomenire sfinţia sa Patriarchulii
slîntului mormîntii Kirti Chrisantic (1), după cererea şi pofta sfinţiei sale, s'ati
orenduitii să se dea una sută lei pe ani ajutorii, şi sfintului mormîntă pentru șeolele de acolo, și alți bani ce vorii prisosi, să fie de chivernisela copiiloră
celoru străini şi s&raci pentru îmbrăcămintea şi hrana lori ; car aședămiîntii
sai întărită și cu chrisovulii domnici melc,a nu se strămuta. Și acestă aşedare fiindii sorocită cu bună rânduială, nu era a se da nici odată smintelă,
şedlelorii de vre-o zătignire scit stricare. Numai după mazilia nostră viindă

fratele

nostru

domnia

sa

Constantinii

Voevod,

şi socotind

să

facă altă a-

şedămintă, făcendit renduială a se plăti lefile dascălilorii de la visterie, și să
nu se mai supere pe preoţi, cu o nădejde că va pute birui visteria, aii stricată aședarea n6stră. Dar pe urmă viindă fratele nostru Domnia sa loanii Vodă și
visteria, după cum pururea sc află cu multe trebuinţe, nu sait putută plăti lefile
dascălilori dela visterie, și ait dată o pricină: strămutarea școlelorii. Ci acum dar
miluindii Dumnedeii de am venitit și cu a treia Domnie la strimoșesculă scaunulii nostru, și cerectândă de rindul ședleloră, n'am suleritii a rtmâne orașulă acesta fără șeole de învăţătură, ce am toemitii și am aședati iarăși acele
patru şcole cu patru dascăli, precum ai fostii mai înainte, şi lefa dascălilorii am orenduito iarăși dela preoţi, iertându i pe dinşii de alte dăjdii : să dea
ci numai ună galbeni într'unii anii pentru şcâle, însă dece potronici la S-tu
George și dece potronici la S-tu Dumitru. Care bani să-i strângă 'sfinţia sa
Părintele Mitropolitalii ce va fi, și dela sfinţia sa să ica dascălii Iefile lori,
însă dascălulă celii mare clinescă 860 lei, și alu doilea dascăli 120 lei, și
dascălulii slovenescii
13U Ici și celă româneseti 100 lei, și acești bani pe jumâtate să li-se deic la S-tu George, şi pe jumătate la S-tu Dumitru și din
cei-l-alţi bani ce mai prisosesce, totii pe renduiala cc făcuse și mai înainte

100 lei pe anii să se deie la sfântulii Mormîntiă pentru. şedlele de acolo, și

să se chivernisescă și copiii cei streini, și săraci cu hrana și îmbrăcămintea,
purtătorii de grijă să fic și acestora totă însuși sfinţia sa Părintele Mitropolitulă. Insă ce va cuprinde trebuința copiilorii celoră străini, și săraci, cu is-:
vodii Gospodi să se renduiască, să-i dea Sfinţia sa, și să facă. căutare și sc6lelorii, luândă sema dascălilorii de două ori întrunit anii, cu ce felă de silinţă
să pârtă asupra învăţăturei copiilor, și fieșce care copilă cum se Învață, şi
la ce se sporesce. Datoria sfinţiei sele să fie a cerceta acestea tote, şi ale aşerlă.
Insă socotindu-se, că unele ţinuturi fiindă departe nu potit ajunge toți locuitorii cu copiii lori, la șeolele delă Iași, și mai vertostt cci săraci fără putință,
și pentru ca să cuprinqă, să se împărtășescă toți de acestă milă, s'ati socotitit
la trei Episcopi a ţării să se mai aşede trei şcole slavonesci. şi românesci, la
trei Episcopii, la Romanii, și Rădăuţi și la Iluşi. Pentru care să aibă purtare.
de erijă sfinţiile s€le Episcopii a găsi dascăli învăţaţi la slovenie, ori și la ro(1) Dămii in anexă mai multe informaţiuni despre relaţiunile lui Gr. Ghica cu patriarchia, culese în archiva patriarchiel dela Constantinopole și în diferite alte isvore,
Istoria

Românilorii de

V, A,

Urechiă,

10
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Nu numai şeolo, cea mare de la Mitropolie a atrasi atențiunea lui
Gr. Ghica, ci și șcâla moldovenescă din Sit. Nicolae.
Etă pitaculu lui Grigore Alex. Ghica de reorganisare a acestei școli
din Maiu 1776:
manie, ori din cei eșiţi din ședlele dela Iași, ori dintr'alţiă, și să așede la fiescecare Episcopie câte o şcâlă de învățătura copiiloră, și acei trei dascăli dela
acele trei şcâls, să fie datori a se sili cu învățătura copiiloră, atâti cu sârbia câtă și cu românia, și lefa lori sati renduită câte 80 lei de dascăli pe
ană, care bani să-i iea pe jumătate la S-tu George și jumătate la S-tu Dumitru; însă: slinţia sa Părintele Mitropolitulii să dea acei bani din banii preoțilorii, ce arâtă mai susti, la mâna Episcopilorit, și Episcopii să plătâscă dascălilorii, și acei dascăli să aibă și scutâlă de birulu visteriei, nici uni banii
să nu dea, numai să păzescă slujba lorii, orijindu-se de învăţătura copiilorii;
și iarăși sfinţiile sâle Îpiscopii, să facă necontenitii cercetare ședlelori, adese
luându-le sema, cum învaţă copiii şi la ce se sporescii? ca și dascălii să se
silâscă, şi copiii să se procopsâscă cu învăţătura lorii. Iar pravitoriu și zapciu cu puterea domnâscă a se împlini acestea tote, să fie D. Vel Vist., și când
sa împlini

anulă

să aibă a lua sema

acestoră

bani,

de unde

sai

cheltuiti,

și ce ait rămasi, și izvodi lămuritii să arete la Domnie. Ci dar precum s'ait
aședatit rânduiala acestori șeole, să stea nemutată și nestrămutată, iar cine
sar ispiti a sfătui intraltă chip, ca să mute şi să strămute acestă pomană,
ce sau făcutii de folosulii obştici, care este podoba ţărei, și cu odihnă și cu
nesupărare și a boerimai, şi cu odihna preoţilorii, lipsindu-se de acea dajdie ce da mai înainte, și fără pagubă ţărci și a visteriei, cine va îndrăsni a
se atinge de stricarea acestui aședămînti și dintru a căruia pricină sc va lipsi
acestii

folositoriă

izvorii,

ori Domni

va [i, ori boieră sfătuitori,

unia ca aceia

să aibă blăstemulă sfinţiloră părinţi acelori 318 ai Soborului a t6tă lumea de
la Nilkeea, și de ai noștri a patru a ţerii sfinți arhierei, cari s'a iscălitii mai
josă, ca de uni Soborii să fie daţi anatemii. Şi întărimă hrisovulit acesta, întâitt cu an6stră încredințare, I& Grigore Ghica VV. şi cu a prea iubiţi fiilorii
Domnici mele, Scarlatii și Matheiă, şi cu totii slatuli nostru, boerii divanului Domniei mele, d-lorii Kostali Razu Vel Vornicii de ţera de josii, i adulti
Racoviţă Vel Vornicii de ţcra de susi, i Georgie Ilat., Parcalabii Sucevski, i Alistarii Chrisoscoleu Vel Spăt., i Enaki Vel Post., i Dumitrache Calmașuli Vel
Banii, i Dimitrașculă Paladi Vel Paharnici, i Vasile Roseti Vel Vist,, i Ilie
hostaki Vel Stol.,i Vasile Razulii Vel Comisii. Şi pentru mai mare întemeiere
ami poruncitii cinstitit și credinciosului boeriului nostru d-sale Sandulii Sturza Vel Logofătii ca să serie și a nostră pecete să pue; și sai scrisă hrisovuli acesta aicea în orașuli Eșiloră, în a treia domnie a Domniei mele,

de George Vrabie

Logofăt

de taină. Velâtii 7256, Decembre 25 dile.

I6 Grigore Ghica Voevod |L. P. Gospodii).
,
Nikiforă Mitropolitulii Moldovei, lacobi Episcopul: Rădăuţului, loanikie Episcopulii Romanului, Dorofei Episcopul Hușului.
Iscăliți şi toți boerii de sustii ar&taţi.
Procit. Vasile -Vasilev Budiescu,
Biv Vel Vist.
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«Bojio milostio Gospodar zemli Moldavskoi. lacomi seire cu acâstă
carte a
domniei mele, pentru șcâla domnâscă de aicea din orașulii Iași,
ce este la
biserica Gospodii Sit. Niculai, pentru cari cercetând domnia mea,
am aflat'o
forte la prâstă stare, și fiindii acesta trebuineidsă pentru învățătura
și procops6lă copiiloră ai obștescului norodi, binevoindi domnia mea.
dintru a
nostră inimă și curată cugetii, cum: Academia de aieca din orașulii
Iașii am
pus'o la stare şi orînduială, așia şi acestă moldovenâscă șcOlă am
aședat'o la
bună calc, rânduindiă dascăli, atâtă pentru învățătura cărţei câtii
și pentru glasuri și alte isericesci cântări, cu l&fă hotărită cât să iaie fie-care
dascălii
de la Epitropii Academici, din venitulii ce se strinve după hrisovul
Ciospodii, fiindi-că şi acestă șeolă moldovenescă, domnia mea am
dato să fie
toti sub purtarea de grijă a Epitropiloră Academiei. Deci domnia
mea, socotindii silinţa și ostensla ce se pune atâtă do către Gheorghe biv
ispravnicii
de aprodi, ce sai făcută pisalti, câttt Şi de către Gheorghe Ivloghie
biv isbaști, dascălulii şcâlci acesteia, cari acestia amândoi sai învoitii ȘI
Sati apucată, ca împreună să fie la învățătura cărții, câtit şi la cântările
bisericesci
spre procopsela copiilorii,. cum și unii vătalii ce este pusii prin
alegerea das-

călilorii. Etă osebitii de orinduita I&fi a acestori trei de mai susti pomeniţi,

domnia mea milostivindu-iie asupra lorit însă, i-amii miluită și
le-amii datit
acestă carte a domnici mele prin care hotărimiă, că de a pururea
Gheorghe
biv ispravnicii de aprodi, psaltulii, și Gheorghe Evloghie biv isbașii
dascăluli,
să aibă amândoi patru lidi scutelnici, adică câte dor liţi de
omii, și osebitii unul liude scutelnictă să aibă vătavulii, care seutelnici să fie
puşi de
d-lii Vel Vistieră la isvodulu scutelniciloră, care este în Visterie
cu pecetea
Gospodui. Așișderea acești trei, adică psaltulii și dascălulii și vătavulii,
să aibă
pe toti anulii acestă ridicătură: la vremea desetenii, trei sute
stupi ; la vremea vădrăritului patru sute vedre vint și la vremea gostinci
una sută oi,
cari ridicături să aibă a le lua acestia, după cum le vorii împărți
d-loră Epitropii Academici. Şi poruncimii domnia mea d-tale Vel Vist.,
că de voră fi
slujbele acestea : desetina, vădrăritult și gostina pe vîndare,
să aibă a pune
acestea rădicături la ponturi, ca să le ție în sâmă cumpărătorii
slujbelor
alară din suma visterici, iar de vori fi date în credință,
atuncea să se ridice
cu pecetea Gospodii, și acâstă carte să se trâcă în condica
visterici, ca să se
păzescă urmarea ei deapururea nestrămutatii. Numai și numiții
dascăli cunos-

cândii mila Domnici mele, datori să fie precum s'aii apucatii, să
puic căuta

silinţă spre învățătura

şi procopsela copiiloră, a obştescului: norodă, ce vorii

fi la şcâla acesta, că așia este. porunca Domnipi mele.»
Grigore

Ghica Voevodit.

Procit. Vel Vist.

|

LS.

1776, Maii.
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XA.

Teranii sub

Gr.

Ghica.

Dâca, din respectulii ședlelori laude se cade lui Gr. Al. Ghica, nu
toti astă-felă putemu să grăimui de elă, din respectul protecțiunei ce
a acordati sătenului plugariă. Amiă văduti manifestate tendințele bocriloră, sub ocupaţiunea rusescă, de a dobândi sporire de dile și de
muncă dela țărani. Boerimea nu perde timpi și îndată după ce se
instalăză noului Domni Gr. Al. Ghica, intră; cu anafora la el, după
provocarea domnâscă, ca să pertracteze în divani chestiunea orânduelii
dintre stăpânii de moșii și dintre locuitori. Domnitorulă a cerută divanului referatii : «în ce chipă a fosti din vechime obiceiul acesta,
cum sau urmată mai pe urmă şi în ce chipu socotiți ca să se urmeze
acum? ca prin domnesca hotărire a Domniei tâle să se puieea la
cale, ca şi cei cu moșiile să fie odihniţi și locuitorii încă să scie ce
este să fie darea lori pentru adetiulă moşiilori și ce slujbă să iacă
ca să rămână și ci odihniţi fără a nu se mai supăra moi multi peste
hotăvive. Deci, după porunca Mării Tele, adunându-ne și făcândi între
noi asupra acestei pricini cercetare și sfatii ... » boerii aduci conclusiunile lori la: cunoscința Domnitorului. Ei facă istoriculă chestiunii
agrare sub Mavrocordatii și - ceri Domnitorului, nimici mai puţinii
decât din 10 dile, una de muncă, dela, locuitori, în locii de cele 12
-din pontulii stabilită de Mavrocordată şi în plus dijma. Acâstă dis
posițiune este cuprinsă în analoraua ce dămi în anexă, din 14 Aprilie

1775. (1).

|

|

Deja în Domnia sa anteridră Gr. Ghica a fostă dati unii decretit în
cestiunea, muncei lucuitoriloră de pe moșii boerosci, monăstiresci și
răzășesci. Cu decretulu săi din 7270 (1766), Ianuarie 1, prin 15 articole, sâu ponturi, Domnitorul Gr. Ghica, limitase dilele de boerescii
la 12 pe ani (2), dar preste dilele de boerescii adăugea, diferite munci
(1) Uricarii tom. I, ediţia a II-a, pag. 133 și Istoria Mitropoliei de Iași, pag. 304
(2) Vedi Uricari, tom. II, pag. 217.
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neprovădute în ponturile lui Mavrocordat. Chrisovulii însă din 14 Aprilie 1175 ne arctă pre Ge. Al. Ghica făcândi bocrimei noue și grele
concesiuni conlra țăranilorii. Aceste concesiuni nu prea corespundeati cu
poruncile date la intrarea sa în Iași la prima Domnie, ca să fie toți
slujbașii cu mare dreptate săraciloriă (1). Puţinii corespundă asemenea,
concesiuni și cu apreciarea ce se face Domnici lui Gr. Ghica, în Istoria
genorală a Daciei de Dionisie Fotino (2).
Se cuvine, spre a fi drepți, să adăogimii, cum aceste concesiuni făcute bocriloră, nai fostii acordate din primul moment. Mai întâi
boicrilorii, la cererea dela Gr. Ghica de o qi boeresci din 10, Vodă dice,
că «a, găsită cererea obștescă, după el deeptă și cuviincidsă, dar starea
locuitorilorit de acum și prilejulii nefiindii întru acesta cu îndemănare, n'ait
lăsatii a se împlini acestă drâptă şi potrivită cerere, ce întru chipuire

după starea de acum sai aședatii ponturi 67 dile (!!!) întruni
dândii și dijmă a 10-a dintre tote.»

anti

Mai apoi, în Sept. 30 anul 1776 Domnitorul găsesce, că atâta hoerescii nu era de ajunsti pentru moșieri și adaoge : «Ilotărimă ca peste cuprinderea ponturilorii ce s'aii aședată, să fie indatorire cătră locuitorii Ș0dători pe moșiile boeresci, sâă mănăstiresci, a mai lucra fiesce-carele
pe totii anulu 2 clăci la ori-ce va av6 trebuință stăpânulii moșici, să
întocmâscă iazurile și morile, fiindii și pentru a lorii trebuinţă, să dea
ajutor la tocmirea acareturilori de pe moșii, iar din no... să le
facă, stăpînulu cu plată...
Mai pune sarcină.pe săteni și câte o podvodă pe ană, aducendi
stăpânului moşiei lucruri pentru casa, lori «însă cu depărtare măsurată»
și pe lângă aceste să aducă la curtea moşierului și câte 2 care lemne
de foci. Preste tâle aceste mai opresce pre ț&rani a vinde vinii și
spirtose și constitue monopolii din aceste pentru proprietarulii moșiei (3).
Enache Cogălniceanu narândi prima domnie a lui Grig. Alex. Ghica
la Moldova, din I'ebr. 164, ne-a arctatui pre acesti Domni înzestralii
cu multe calități.
(1) Chronicele lui Canta și Enache Cogălnieenu.
(2) Tom. III, pag. 121, traducerea de G. Sion.
(3) Uricarii, tom. VI, pag. 3.
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Prima, lui faptă de a scrie chiar

de la Galaţi

vestitului Stavarachi,

la cererea boerilorii pămînteni, să nu vie în țâră, căci nu-lii vorii boerii pămînteni și nu-li primescii să fie capichihaia, a fostă făcutii o
escelentă impresiune în Moldova. Nu mai puţini bună impresiune a, fostii
[ăcutii asupra claselorii de josii a țărănimei, poruncele date noilori
ispravnici de pe la judeţe: «ca să fie cu mare dreptate săracilorii,
neîngăduindi pe nime să-i calce și să-i năpăstuâscă, căci de va audi
câti de puţinii, că ai păzită hatârulu cui-va și va veni vre-ună săracit să se iăluiască, atuncea cu mare pedâpsă-i va pedepsi, făcendii
mară dreptăţi tuturori(1).» Grigorie Ghica ordona boerilori să se păzescă, de a lua mită de pe la săraci și le dicea că: «de va venila
urechile Mărici Sele, să fie în sciința, tuturoră, că se va pedepsi cu
mare pedepsă nesocotindu-i nici pici de hatiră, de va fi şi boieri
mare, oră și rudă, de vreme că Dumnedei Lai trămisii întracestii

pămintii ca să păzescă pre săraci şi să-i fie milă de dinșii.»
Era în tote vorbele lui Gr. Ghica

pronosticii

de

Domnie

bună și

|

liniștitâre bietei țări.

Amintirea faptelorit lui din prima domnie nu puţină contribui, pe
lângă influența rusâscă, (2) la, revenirea lui în tronulii Moldovei după
pacea dela luciuk-IKainargi.
Cu tâte bunele lui însușiri și porniri, Gr. Ghica, care în prima dom:
nie combătuse luxulii (3) inființase fabrica de postav, regulase birurile în modit mai ușurătorii pentru țărani (4), se ocupase de edilitatea Iașilori (5); înființase Academia şi cele-l-alte şcoli etc, în domnia. ultimă puţinii timpi şi răgază îi dete afacerea cu Bucovina, ca
să. îngrijescă totu cu acel succesit de administraţiunea și justiţia, Moldovei.

Ceea-ce

susi vădurămit.

e tristă,

e că ţăranii [ură sacrificați boerimoi, cum

Ită de ce boierimea

îlă

ceruse

Domnii!

mai

. . Istoria

(1) Letop. I, III, pag. 260,
(2) «.. Zu der von Rumiinzow verlangten Ernennunz des Gregor Ghika zum Gospodar
der Moldav ihre Zustimmung gab...» Geschichte des Osm. Reiches, de Iohann Wilhelm
Zinkeisen. 'Tom. 6, (Gotha 1859), pag. 58.
(3) Letop tom. III, pag. 262.
(1) Letop

tom. II, pag.

261.

(5) Letop tom. II, pag. 262,
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nu pote să ascundă acâstă faptă a lui Gregorie Ghica, chiar când îlă
laudă, pentru purtarea, lui în afacerea Bucovinci.
ANI.

Bucovina.

tevenindii la istoria evenimentelori politice de sub Gr. Ghica, scurtămi înșirarea mai departe a documentelor, cari se potii afla în 6olecțiunea Iurmuzaki, pentru anii 1775—11777. Nu vomit intra în amănunțimi asupra aceloră acte, cari astădi stai la îndămâna ori-cui.
Ami văduti că pretextulii pentru Austria, de a rumpe dela, Moldova
frumosa, Bucovina, a fostii să-și dea, o cale de comunicaţiune cu Galiţia
și Pocuția. In loci însă de unii drumu, Austria răpi uni teritoriu de 178
mile germane pătrate cu 233 orașe şi sote, cu munţii cei mai îrumoșă,
cu pădurile cele mai bogate, cu șesurile cele mai roditâre, în fine
cheia Moldovei după mărturia, însăși a lui Kaunitz (1).
După ce Austria ocupă Bucovina (2) sub pretexti de a-și deschide unii
drumă către Pocuția, ea născoci apoi pretexte nout cu care corcă să-și
justifice uşorii posiţiunea.
Devenindu stăpână peste Pocuția, Austria pretinse, că Moldova incalcase din vechime hotarele acesteia și ceru Porței restituirea păminturilori incalcate. Astii-felii Bucovina întregă, necontestatii stăpânită de
Moldova de secoli, era reclamată de Austria, ca pămintii alti Pocuţiei!
Risum tencatis ! In nota sa Kaunitz către Thugut, din 20 Sept. 1774
ministrul! austriacit scrie ambasadorului săi din “Constantinopole, despro hotărirea guvernului din Viena de a lua în stăpânire Bucovina,
«ca o portinență usurpată de “Turci și asupra căreia Austria are drepturi în virtutea cesiunci în părți a republicei Poloniei către Casa Împtrătescă.» Deja în 6 Sept. 187: Kaunitz vestise pre Thugut, că d'indată ce lușii vori pleca, din Bucovina, vulturii Cesaro-Crăesci vori fi plantați

în Bucovina (3).

|

(1) M. Kogălniceanu în broşura «Răpirea Bucovinei» și Kaunitz în actulde 7 Februarie 1775
(2) Ordinea

de acupare

a Bucovinei

fu dată de Kaunilz,

20 Sept.

1774.

(5) «La Question orient au XIl-me sicele» de Albert Sorel (Paris, Se 1878) pag. 29,
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" Austria proceda, prin ocupațiunea Bucovinci și apoi inventa pretinsele s6le drepturi în numele Pocuţiei. Dar ea nu-și realisâ planulii
decât după ce se făcu pacea dela Kuciulk-Kainargi și după ce cump&ră pe Rumianțof cu 5.000 galbeni și o tabacheră de aurii împodobită cu brilante (1).
|
- Amăsurati cum Rușii, înțeleși cu Austriaciy, deșertaii județele din Bucovina, înaintară în ele oștirile austriace, cari invadară țâra la 1 Octobre
1714, calendarulă not. Insăși Rusia, în nota către Thugut, din 20 Sept.

1774

califică fapta Austrici de sema-vohucie şi în actul din 20 Ianuarie

115, în nota lui Kaunitz către Thugut se vede neîndoiosă, că mijlocele
prin care

Austria, scia că va isbuti să-și aproprieze Bucovina erai: fiica,

corupțiunea și alte mijlăce convingetâre. In adevără, mai pre susii de
tote prin corupțiune isbuti Austria să smulgă dela Turci convenţiunea pentru cesiunea Bucovinei, din 7 Mai 1775 (2). Trei dile după
semnarea convențiunei, la 7 Mai, ca a fostii ratificată şi în 3 Iunie
1115 'Thugut scrie lui Kaunitz, că Porta, a și numiti comisarii pentru
regularea graniței Moldovene, pe unii Tachir-aga pre care eli, Thugut,.
arâtă lui Kaunitz,

ca

să

se silâscă să-l conrupă

cu bani, cu

atât

mai

multă, că și Moldovenii se silescii să-lii tragă în partea lori, fie și prin

daruri.
“
i
|
|
Grigore Alexandru Ghica, avândiă sciință de convenţiunea din 7 Maiii,

însărcin6ză pre socrulii săi Iacovache Rizu, ca să mijlocâscă la Thugut, ca la alegerea granițelorii să lase Moldovei celă puţinii orașul
Sucâva, fosta reședință a Domnilorii moldoveni. 'Thugut răspunde lui
(1) Launitz

către Thugut.

7 Febr.

1775. Ambasadorele

Veneţianii Contarini

scrie în 10

Dec. 1734 despre aceste daruri și dice că pe lângă sabaticra Rumianţoff primi 6.000 gabeni iar nu 3.000.
(2) Vedi anexa
broşura «Răpirea

după Uricarulii tom. IV, pag. 244. Vedi colecţiunea Ilurmuzaki.
Vedi
Bucovinei» pag. 59. Anexiunea Bucovinei la Austria a ridicată certe, .

clamori în Europa, «Z?on crie beaucoup contre cette operation, scrise Împăratulii în 23 No-

vembrie 1774; mais nous nous chargeous sculs de cisler ă Pamiable ce dijerend
avec la Porte;
je ne comprends pas comment d'autres auraient â le trouver mauvais».
Adevărulă că

Ruşii nu contradiecaii pre Austria în acesta. Ambele state, Austria şi Rusia.
— seric Albert Sorel — (La question d'or. au XVIII sitele p. 295) se indrumeză spre alianţa ce aveai
să incheie câţi va ani apoi. «Rusia, dicea Thugut la 3 Septembrie, cată să se aștepte
ca,
la restaurarea

Imper.

otomanii», les provinces, situces aux [ronticres des ctats

deviennent le partage de la Cour Imperiale (Austria)... »

bercditaires
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Rizu, fără reservă, că refusă asemenea lucru și-i spune, că «cundsce
purtarea Voivodului Ghica și uneltirile lui secrete, cu care în decursulă negociaţiunei sa încercată necurmatii să strice Austrici.» 'Thucut scrie lui Kaunitz, că nu-i nimici de așteptatii dela Voivodulii
Ghica, celu pliniide apucături venin6se față cu Austria, dar că de o
cam dată, până la încheerea definitivă a demarcaţiunci, Ghica să [ie menagiati prin vorbe frumbse şi speranțe nchotărite, «cari nu ne obligă
la nimica.
» Thugut în nota acâsta de la 3 Iuniui 1775 se dă
pe față, ca “văgătitori ptirci lui Gr. Ghica.
In acesti acti ali lui Thugut către Kaunitz apare lumindsă purtarea frumosă şi națională a lui Gr. Ghica. Cu mullă desteptăciune
și multi devotamentii el a căutati să împedice răpirea Bucovinei,
împingândi și pe Divanulii ţ&rei la proteste în acestă sens. In altă
notă
a lui Thugut către Kaunitz, din 17 lunii același ani, ministrulti
austriacit din Constantinopole artă din noi, că «Moldovenii și tote
cele-l-alte creaturi

ale lui

Ghica,

urmeză a, se folosi

cu

multă îndărăt-

nicie de cele mai estreme mijloce pentru a deștepta în tote părţile ură
în contra convențiunei încheiată cu P6rta, cu care ocasiune ci își dati
totă silința a presenta cesiunca de bună zoiă a unci. bucăţi atâtii de
bogată din țâră,
ca cea ne mai pomenită slăbiciune a induce pre 6menii
de aici în rătăcire..... tote aceste lucruri sunt dovedi nou& despre
r&utăciosele lucrări ale lui Ghica.»
Iaunitz e f6rte bucurosi, că Porta a trimisă unii singurii comisarii
hotarnicu, «căci mai uşorit ni-l putemii câștiga prin daruri.» In 3 Iuliii
17175 'Thugut cere lui Kaunitz să-i plătâscă 16.889 fiorini, cari i-a cheltiti, până acum cu deosebiți funcţionari ai Porţei și cu comisarulii
hotarnicii Tachirii-aga. Acostuia-i va plăti mai apoi 1.000 galbeni preste
ce i-a mai dati și-i va promite și alte remunerațiuni ulteriore, dâca, se
va purta bine la facerea hotărnicici.
*

Pe ce căi âmblase Austria față cu Principatele române,

încă. dela

1699, dela. pacea dela Carlovitz, am arătat în anteridrele volume. Nici
în o împrejurare anteridră anilorii 1771, nu sai dati atât pe faţă

4

(1) Nota din 29 Iuniă

1775.
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acelo scopuri perlide ale Austriei, cu referință, la
țările românc,

acâstă dată
La

1171;

și în anii următori.
în tratatul

ficare de hotare

despre

celt

secretă

Moldova

cu Turcia, Austria

(art. 2) şi

prin

art. 3

ca la

ceru o roeti-

alta

despre

Moldova (1).
Francia uitândii vechia sa politică tradiţională, de împuţ
inare a puterei

Austriei, politică care-și avu culminanța în pacea
dela 1648, făcu groȘ6lă, încă dela 1771, nu numai a nu desaproba
tendinţele de extensiune teritorială a, Austriei, dar încă a, și stărui
în favârea loră, sub
cuvint, că Austria combătea și împedeca, extensiune
a, Rusici. Așia în
10 Septembre 1771 Regele Franciei seria la Const
antinopole, că a

vădutii cu mulțămire că, Curtea de la Viena se ocupă
de aceleași pla-

nur, cari le nutresce și guvernulii francezii. Ba:
încă acestii guvernii
învită pre Curtea, din Viena, ca ea să exige dela
Rusia condițiuni mai
onorabile și mai puţini dure pentru imperiul Otom
ană (2).
Rusia simțindă că Francia, ori cât de cădută,
era, o ajutătore puternică Austriei, recursese la o metodă mai apoi repeț
ită: Impărătâsa
Rusiei promitea, să cedeze Moldova, şi Valachia Austr
iei : «(ui les ren(1) Art. 3. Fiindă-că locuitorii Valachici şi al Moldov
ei n'aă incetatii de mar mulţi ani

să turbure liniștea fruntariilori

Transilvaniei și să-și

întindă «curs

usurpa

tions sur le territoire de LL, MAL 11. et RR., pour quă avenir il
ne subsiste plus aucun pretexte «'usurpation ni de transgression, on reeherchera ct disting
uera ă Vamiable les auciennes bornes

incontinent apris la concluston

tisfaire la Cour Imperiale.

de la pair, et daus cet arrangement

(2) Rusia propuse, ca să facă pace cu Turcia,

statii
St
«il est
Turc
davie

encore, on sappliqueru î su

prin

declararea Valachiei

şi Moldovei de
independenti.
-Priest scria lui Choiscul, în Maiti 17, 1771, despre
condiţiunile de pace ale Rusici:
impossible de former des prâtentions plus avides et
plus insidicuses... En eftet, "Empire
se trouverait par li bride, tant au-dehors qu'en
dedans... Les Principautes de Molct de Valaquie n'en auraient (din independinţă)
que le nom et seraient sous la di-

rection dun administrateur... (russc)...»
Choiseul respundea în 17 ulii, 1771, că: «Les
dedominagements p&cuniaires cue la Porte
peut accorder ă la Russie ne nous interes
sent nullement, ni meme la Cour de Vienne.
..»

dar că Francia e interesată, ca autoritatea, Rusiei
să nu se întindă sub vre-o formă GrePrincipatelorii... Si nică că pote Francia vedea
cu indiferință stabilirea nelimitată a Rusiei pe Marea Negră...» (Doc. edlecț.
Odobescu).
Ce orbire! Pre Rusia o opria d'a se intinde spre
Dunăre și marea Nceră, şi Ausţrici,
Franciaă lăsa câmpu liberă |...
care asupra
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drait aus Tures, si elle le voulait.» Kaunitz serie despre acâstă hotărire
a Rusici lui Thugut internunțiuli Austriei la Constantinopole.
Cum nu era să fie îndemnată Austria de a usurpa măcarii Bucovina, când, sub protecţiunea inconscientă a Franciei, Maria, 'Loreza, putuse uni momentiă spera posesiunea ambelori Principate! Numai când
nu pâte, Kaunitz se mărginesce a cere, fie și pe bani, Valachia celă puțină şi fie şi chiar numai Oltenia, a căreia, posesiune momentană,
la începutul secolului AVIII, nu o uitaseră la Viena. «Le but secret
de la Cour de Vienne est toujours de se mânager la cession de la.
Valachie Autrichienne, pour laquelle cele donnerait jusquă 12 millions». Kaunitz negocia şi cu Turcii şi cu Rușii în 1774. Turcilorit le
cerea celui puţinii Oltenia, iari la Petersburg: «un morceau de la Moldavie, qui convient aux nouvelles acquisitions en Pologne.»
In aceste negociaţiuni, repeti, ministrului francesi de Vergenues

sprijinea condiţiunile Austrici.
Tristi

rolă este

”

aceli ali lui Ludovictii

litice: elii a perdutiu

cu

totulă din

XV

în

vedere interesele

aceste

afaceri po-

Franciei!

Mai întâit despre Moldova şi Muntenia, care în trecutii serviseră
politica Franciei, în diverse rînduri, noulii ambasadori francesii la

Constantinopole, primise în 30 Maii
din care se
de formă va
va lăsa cum
In forum
thâse que la
danger.

1774

vede, că guvernului francesi
cere independința Moldovei
sunt.
interiori ali lui, St. Priest,
Cour de Vienne veuille sunir

eminent

de succomber

aur

eforts

de la Paris

instrucțiuni

scia binc, că Austria numai
şi Valachici, dar că apoi le
scia însă bine, că «Phypo& la Porte pour la-sauver du
de la

Russie,

me

semble peu

vraissemblable. »
|
În adevări că nu putea rămâne nimănui îndoială de ccea ce voia
Austria, de 6re-ce ca invadase exabrupt Bucovina cu oștiri...
St. Priest merge şi mai iute decât guvernulii sti, în sensulii Austrici:

în

29

Ianuarie

1774

scrie

lui Choiscul,

că

ce atâta

vorbă

de

clacă: «La cupidit6 de lEmpereur d'Autriche se borne au vicil Orsova
ct ă un anglo de la Moldavie, entre la Transilvanie ct la Pocutic...
C'est peu de chose...
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Audiţi! Bucovina, c'est peu de chose!
„Numai în contra Rusiei se mărgines
ce acum lupta Francici. In 8 Augustu 1774, Choiscul scrie lui St,
Priest: «Vous profiterez de tous
les
moyons poss

ibles pour faire ressartir la honte ct
le danger

des conditions auxquelles le Divan veut se soum
ettre. Si les Pusses obtiennent un
port et le droit davoir une force
navale sur la mer Noire, Gen sera

fait de YBEurope pour les 'Tures!
Dar întinderea, Austriei,

a deveniti?

pe care

o combătea

altă dată Francia, ce

Etă resultatele stăpânirci la Curte a
Dâmnei de Pompadour și a unci
Dubary!

|
St. Priest intervine cnergicii și se face
pacea de la 21 Iuliti 1744,
«La pays de C. Cainardgi, dice Salaberr
y, (1) se fit sous la mediation
de
“la France.»

Austria profită de rătăcirea
pune

Francici.

guvernului fvancesi, ca basă
franco-austriacă, în Orientu, Păstrare
a

Pe de

o parte

Kaunitz

pro-

nouă,

pentru o politica comună
Imperiului otomană în Luvopa.

Soluțiune minunată, era, acesta, care
nu târdiă va, fi Și acea a, lui
Pitt, celebrulă ministru englesi. Dar
de la enunciarea unui principiu
la realitate, Austria se pricepea cum
să-și facă propriele interese. Deci
Iaunitz seria despre Imperiulii otom
ană, «til 2%y a point desperance
quil se soutienne longiemps ... que dans
cette hypothese, îl serait desirable que la Russie ne put, par ses forc
es maritimes, suffive ă le venVerser ..... »
,

Dar de ce acâstă îngrijire?

Ca nu cum-va Rusia să remână
ciei și ca s'o silescă a recurge la
Dourrait ventraîner un arvangemeni
deux Cours.»
Dâcă nu cra supărătore pentu
rea Prusici, de siguri că cuceririle

PR
II
(1) P. 75, Vol. IV.

singură poses6ră pămintului 'Turcooperaţiunea Austriei, «ce qui ne
sur les conquttes îi la convenance des
|
Austria și pentru Lusia interveniă la convenanee des deu Cours pu-
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tea

să ajungă până în Sireti

Naunitz,

vedeți,

cra

barem

Iar la Constantinopole
Austriei

«notre

și la Dunăre,
brutalmente

St. Priest

ami.»

numia

pentru Austria

şii Rusia.

sinceră!

oficiali pre

internunciuli

|

«Note ami» siliti fu să-și mărginescă polta de cucerire la Bucovina. Cucerire! Ce termeni improprii pentru a designa. invasiunea
Bucovinei și rămânerea în ca a oștirei invadătâre prin corumperea
Divanului turcescii și a lui Rumianţov!
«Notre ami» Seria ministrului francesi St. Priest, că Bucovina este
«cane bagatelle ! »
Cu

trista spoliațiune a Bucovinei urmeză și mârtea, lui Ludovicit
NV și avenirea la troni a lui Ludovicii XVI. Acum se păru unt momenti, că Franţa va reveni la vechia politică naţională, faţă cu Austria.
Nejustificata, invasiune a Bucovinei de oștirea Austriacă e desaprobată de guvernămîntulă noului rege. Acesta scrie ministrului francesi
din Constantinopole, în 2 Decombre 1774, că ambasadorul austriacii
din Paris, comitele de Mere, nâgă invasiunea Moldovei, de și “e afirmată de ambasadorul de Berlin și de Petersburg, unde lucrul a
„Și făcută rea impresiune, «I/ambassadeur imperial dâsavoue formellement tout accaparement.en Moldavie, soit avec moi, soit avec ccux:
des ministres €trangers, qui lui en “parlent. Nous aimons micux refusee

croyance

aux

avis

multiplies

et caractârisâs qui nous reviennent,

que de suspecter la bonne foi (!) et la franchise du ministre autrichien, que rien ne forgait duser dune restriction (așia se dice minciunci în termeni diplomatici?) mentale dont la vârification des faits
ne tarderait pas â la convainere.»
Frederic alu Prusiei nu găsesce interesul stă în mărirea Austrici
până în Siretii, dar începe a se deprinde cu posibilitatea, ca Austria să
păstreze Bucovina. De ce? Pentru că regele Prusiei hotări să-și întindă

și el posesiunile în Polonia, lăsândă pe Austria să dobândâscă în liniște de la Turci compensațiuni «plus. pequivalentes.»
In acesti sensi scrie Frederic ambasadorului stii Zegelin din Con-
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stantinopole: «De ne pas înstiguer la Iorte
contre les Autrichiens su»
Vafaire de Moldavie (1). »
Dar când Frederic vtdu că în Polonia nu
se mai putea întinde,

iute scrie iarăși lui Zegelin, că: «On se tromp
erait fort si on croyait que la Russie et moi.... am ved6 cu ochi
buni acâstă sporire
teritorială a Austriei.
La Paris representantulă Austriei, comitele
de Mercy, nega, cum:

v&durămi, invasiunea, Bucovinei, și se rușin
a de procederea guvernului
scu, mai alesii v&dândii disposiţiunile guve
rnămintului noului rege ali
I'ranciei.
Dar

la finea

anului

17 14, ministeruli

francesti se domiresce,

Yasiunea, Austriacă în Bucovina e reală.
Eli
comitele de Merey a mărturisitii în fine,
că

petit

terrain,

dit la Bucovine,»

cu

titlulă

de

că in-

scrie lui St. Priest, că
Austria a ocupată «un
revendicare,

ca

aparţi-

nendi când-va Pocuţiei... Guvernul franc
est desaprobă din noii ; «on
ne voit pas sur quels titres la maison d Autri
che fonde sa vcvendication.»
Durere că asemenea deșteptare a Franc
iei fu de scurtă durată.
Trei luni mai târdiă guvernămiîntulii franc
esti îrece la aprecieri politice diametralit opuse, revine la adoptarea,
primelori impresiuni ale
lui St. Priest de Ia finea domniei lui Ludo
vic al XV. Ce deosebire
între 20 Decembre 1774 bună-6ră și ordin
ea ce regele dă in 31 Maiu
1715 lui St. Priest, că la ocasiunea negoc
ierilori Austriei cu "Turcia
«le voi ne peut que vous recommander de rendr
e ă la Cour de Vienne tous .

les bonus offices

qui dependront

de vous.»

Ba, încă guvernulă francesă, trateză, în
30 Aprilie următori, de «pre«juges» din partea Turcilora, resistența
lori «pour une cession de teyriloire que rien ne nccessite ni ne Justifie.»
Deja, la 18 Maiu 1775 guvernulii franc
esi scria lui St, Priest:
«Nous voyons avec plaisir que “vous
6tes persuade, que la Cour de

Pâtersbourg
la Cour

de

n'agit

point ă, Constantinople pour aigrir les
Tures contre
Vienne... eţ que Cathârine II ne
cede point ă cet âgard

aux instigations et ă lexemple de la
Cour de Berlin.»
Mai multă! Culmea, derisiunii: regelui
Franciei dă
Po
(1) Nota lui St. Priest din 17 Februarie 1715,
llurmuzaki,

Austria

trista
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misiune da termina diferendulă: «La Cour de Vienne nous a confi6
la conclusion de son trait avec la Porte concernant les limites de lu
Moldavie (1!) Le Roi a marquc la satisfaction la plus vive et la plus

sincere de cet svânement (2 Iulie. 1775).»
Pote să fie abheraţiune mai mare!
Și de ce acâsta? Pentru că regele avea de soție pe Maria Antoineta, fiica Marici Tereza; pentru că la Berlin nu se mai aproba invasiunea. Austriei în Bucovina și Austria convingea Curtea. dela Versailles,
că cea ce displace la Berlin, aceea este buni pentru Francia și Austria.
„De aceea ce strigătu liric de plăcere eşia din pâna lui St. Priest
la

17

Maiu

175,

«că

bine

că

sa

slirșită

o dată

cu

contestaţiunile

Porţei. L/accommodement entre la Porte et Vienne sur les limites de
Moldavie, vient d'etre conclu.... Isimportant est cuc les contestations
aient pris fin î..»
Curându însă Ludovic NVI se deșteptă, dar numai pentru o clip6lă, din somnuli în care-lă afundase Kaunitz. In Septembrie 1775,
Ludovic AVI, scrie lui St. Priest: «Si la, Cour de Vienne trouve qds.
avantages dans les usurpations graduelles cet successives, elles ne sont
que precaires, puisque le Roi de Prusse, s'autorisant de exemple, donne
chaque jour plus d'extension aux siennes et se forme un corps de
puissance, (ui sera un jour bien incommode et vraissemblablement tres
funeste ă la Maison d'Autriche.»
|
Asemene scăpărătură lumindsă în mintea politiciloră Franciei nu
servă la nimica. Curtea era mai putinte ca, tradiţiunea și ca logica;
în 19 Maiti 1776, guvernulă Regelui Ludovic XVI interveni oficialii la,

Portă, sprijinind pretinsa, revendicațiune a Austriei asupra Bucovinci!...
Asemenea revenire tardivă și nefolositâre a guvernului francesii asupra crorei sale politice nu scuză înaintea istorici pre St. Prieșt, care
cra supărată pre Domnitorului Grigore Ghica ali Moldovei, că resistă
și amenință dea nu da Austriei Bucovina. Când nemuritorulă Domnii
e asasinati de "Turci la Beilică, după instigaţiunile Austrică, St. Priest
declară că: «Il est notoire que cet homme ctait vendu & la Russie demutis longtemps/»
|

Nu aducemii aci numerosele corespondințe cu referință la cestiunea
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Bucovinei, din colecțiunea Odobescu,
căci. se potii vedă în volumult
respectivi din colecţiunea IHurmuzali
și nu ami face decât să înSreuiămiă spesele publicaţiunei cursului
nostru. In planuli nostru intră
de a reproduce cu preferință document
ele interne Și necunoscute. De
altmintrelea, în cele mai de sustii: narat
e credem a fi dati în subStanță înțelesulă documentelori din cole
cțiunea Odobescu şi o suficientă esplicare a, atitudinei politice a prin
cipalelor state Europene,
în cestiunea Bucovinei.

Nu vomă

stărui mai multă nică asupra, documentelorii din
tom. VII

alu colecţiunei Hurmuzahki, preste ceea ce
mai sustii ami menționată și
din care sa vădută de ajunsi mijlâcele puse
în mișcare de Kaunitz Și
de Thugut, pentru a ajunge la spoliarea Mold
ovei de frumâsa sa Provincie Bucovina.
În privința rolului jucati
citită,

ici colea,

unele

de Gr.

încercări

de

Ghica în cestiunea Bucovinei ami
a micşora înaintea posterităţii

în_

semnătatea acelui rolă. Nu voit urma pre detra
ctorii lui Gr. Ghica.
Ori-cari fie corespondințele lui cu socrului săi
lacovache Rizu ; ori-cât
de puţini corectă fie purtarea, lui Rizu, Gr. Ghica
care a plătit cu
viața, fie și numai încercarea lui de a împedeca
. răpi
- Bucov
reinei,
a
no impune respecti şi admirare. Sângele lui este
protestulit țărei faţă
cu actulă de spoliare ali Austriei. Atâta e de
siguri acesta, că Austria,
nu se va crede, din causa acelui protestii alt ț&rei,
sigilatii cu sângele

lui Gr. Ghica Vodă, că la prima ocasiune guvernul
Austrici va cere

Turciei, la pacea de la Șiștovi 1791, o nouă
confirmarea, tratatului
de cesiune a Bucovinei. Că Gr. Ghica şi-a făcuti
i datoria de Domni
aptrători ali pămîntului țărei era ȘI sentimentu
li Moldovenilorit contimporani. Boerii cari cu piositate și cu peric
olul vieţei, contra poruncilorii turcesci de a se da corpulit lui Gr. Ghica
la câni, îl îngropară
în taină la o biserică afară din Iași, nu facă numai
acti de creștini,
ci și de recunoscinţă naţională. Enake Iogălnicea
nu cântândiă cu versii
duiosii uciderea lui Gr. Ghica (1), este representa
ntulă regretelorii. întregei Moldove pentru gloriosulii martiră,
(1) Veqi anexa la acestă pacină.

-.
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Narațiunea. uciderci lui Gr. Ghica în casa dela Beilieti din Iași, este +
deja făcută de condei măiestru şi nu ne vomit mai încerca a 0 reface, mărginindu-ne a o da în anosă (1).
Thugut în raporturile sale către Naunitz, de la inceputul: anului 1775,
arătând dificultățile ce punea Gr. Ghica pentru a salva cât mai multi
„teritorii din

Bucovina,

la ocasiunea

de ajunsi credința Moldovenilori,

„7

fixărei

fruntariilorii (2)

confirmă,

că Gr. Ghica cu tâte demonstrafiu-

nile de politeță către curtea de Viena, și-a făcutii datoria de Domnă
românii. Acusările ce Austria lace Divanului Moldovei şi lui Ghica, că
stăruescii pe lângă husia, doră vârii împedeca măcari în parte spoliaiunea Moldovei de Bucovina, nu sunt micşurătâre meritelor lui Gr.
Ghica. Slăruințele aceste provocă re-care acte favorabile Moldovei din
partea” Prusiei și a Nusici (3).
Dămit în anexă convenţiunea, dintre Portă și Austria dela 7 Mai
1tid după llurmuzachi (4).
|

Prin art. 3 alt acestei convenţiuni Austria, își mai lasă deschisă o

portă de estensiune în paguba Moldovei și Muntenici, sub pretext de
rectilicare de lruntarii. Ami văduti și vomă mai ved6 de multe ori pusă
în practică de Austria asemenea sistemă de cotropire !
În 25 Maiii st. n. 1775 'Thugut serie lui Gr. Ghica, anunțându-i con=
clusiunea convenţiunci cu Porta relativă la Bucovina. La 29 Maiă st. v,
1175 Gr. Ghica răspunde lui Thugut, ceea .ce era nevoiti să respundă
unit Domnit în situațiunea, lui. In actul acesta, de politeță Domnito:
rul subliniază, că perderea Bucovinei a fostii: «une perte bien con:
sidârable pour la Moldavie.» Domnitorulii simțindu-se ameninţati, se
referă la relaţiunile socrului săi Iacovache Rizu cu Thugut, ca să se

convingă acesti diplomati, că Domnitoruli

Moldovei nu va mai face

“acte de natură a supăra pe Austria. Sunt unii cari impută

lui Grigorie

(1) Vedi anexa la acestă pagină,
* (2) Hurmuzachi, tom. VII, pag. 112 și următârelei
(5) Hurmuzachi,

tom.

VII, pag.

145 și următârele.

() Huem. Tom. VII, pag. 159.
Istoria Româniloră de V, A, Urechid.

:

-
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Ghica scrisorea acâsta, ce o dămu în anexă (1).
Mai dreptă însă, judecă Thugut sentimentele românesci ale lui Gr. Ghica,
când seriindiă lui
NRaunitz la 3 uniti 1875 îi spune, că cu tote protes
taţiunile de amiciție
ale lui Gr. Ghica, Austria trebue să se aștepte din
partea, lui la acte
de împotrivire și împedecări, relative: «durch die
gegenucărtige Zerstiiclung seines Tiirstenthumes», (la îmbucăţirea, actual
ă a principatului săi).

In 6 lunii st. n. 1775 se face ratificarea convențiunei
încheiale cu
Porta, relative la Bucovina (2).
Pentru înlierarea eternă a politicei care a isbutitii să
rumpă dela

sînult Moldovei

frumosa

sa provincie Bucovina,

aducemii în anexă ra-

porturile lui Thugut către Kaunitz, arătândii banii ce aiă
cheltuiti: pentru
a dobândi cesiunea Bucovinei, prin corupțiune (3).
Unulii din instrumentele lui Thugut este Dragomanult
Porţei Costache
Moruz. Nu numai prin bani Austria, răsplătesce lui Costa
che Moruz ; în
raportulii lui Thugut către Kaunitz intervine. și în favâr
ea familici a-

cestuia (4).

-

]

Actele următore, relative la delimitarea, Bucovinei despr
e Moldova,
corespondința numerâsă în privința, acâsta, nu poti afla,
loci în acestă

lucrare a nâstră decât în anexă (5). Din

raporturile

comisarilorii

și

ale lui 'Thugut se pote vede stăruința minunată a Domni
torului Gr.
Ghica de a se reduce cât mai multi, pe tereni, pămin
tulă cedati

Austriei. Mai cu s6mă

dorința Turciei de a menține pentru sineși po- .

sesiunea Ilotinului și a districtului săi întârziază termi
narea demarcațiunei. Acestă dorință a Porţei de a păstra Iotinuliă a împed
ecati dobândirea

de

la Austria

a, Sucevei, dorită de

Intre acestea, la finea anului
a interveni

pentru

N

a împedeca

1775
prea

Gr.

și 176
marea

Ghica.

Rusia

estensiune

și Prusia începi
a

Austriei

în

Moldova, și acesta silesce pe Austria la, Gre-cari conces
iuni şi la gră-(1) VeqI anexa după Hurmuzachi, tom. VII, pag. 170, VedI
și anexa după Hurmuzachi, tom. VII, pa, 201, documentă 120, pag. 285, doc.
CLXI din 17 Sept. 1776,
(2) Vedi anexa după Iurmuzachi, tom. VII, pag.
1î1 şi 17.
(3) Veqi anexa Ilurmuzachi, tom. VII, pag.
180—185, 183, 196, ete.

(4) Hurmuzachi, tom. VII, pag. 186,
- (5) VegI anexa la acestă pagină.
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birea delimitării. 'Totuși conflictele încă nu sunt aplanate:în Aprilie
16, dar în 12 Maiti același ani st. not Porta, la îndemnulă și ali
Francici, semneză convenţiunea prin care se cedâză Austrici orașul
hohatină și se stabilesce fruntaria până în ţinutulii Iotinului (1).
În aceste negociațiuni Gr. Ghica care ținea, să păstreze Moldovei Su:
câva, veshia capitală a Moldovei, și nu vedea uni interesit de art:
mân6

Ilotinuliă,

cetate

turcâscă,

ceea ce dădea ocasiune

numai de

su-

perare țărei; desilusionată și de puţina protecțiune ce găsia, Moldova,
la Petersburg, în asemenea grele împrejurări, se arâtă multii mai mlădiosă faţă cu Austria. Acesta o recunosce însuși 'Thugut raportândi

lui

Kaunitz,

în

16

Mai

(st. n.)

1776,

despre

încheerea

convențiunii

pentru stabilirea fruntarielori Bucovinei (2).
De îndată însă ce Gr. Ghica vede, că guvernulii austriacti depăşesce
preste dreptăţile țărei, chiar după convențiunea de curindi încheiată
,
clă intervine la Constantinopole. Acesta dă ocasiune Austriei să-lti
Considere din noi ca râu intenționati (3).
Se ivescii diferite conflicte de jurisdicțiune' între Domnitorulti
Gr.
Ghica și Generali Spleny din Bucovina
(4) cu referință la moşiile din
Bucovina, posesiuni ale boerilorii rămași în Moldova. leclamaţiunile
boerilori și a Domnitorului supără pe Austria și o înăsprescit din
ce
în ce mai multă în privința lui Gr. Ghica.
In 2 August stil n. 1777, Generalulii Spleny publică în Bucovina manifestul imperiali adresată locuitoriloră nouci provincii. alipite la Austria, în cuprinderea următore : |
«0,

Aaria

Terezia, cu Mila. luă Dumnedeii

<A Rimului împărătesă, văduvă erăiasă dela țera Ungurescă, Buhamia
,
Dalmația, Cruaţia, Șlavonia, Galiţia şi Ladomeria, (iproci) Avhieneghina
de
Austria, Cneghina dela Burgundia, Știria, Carintia, Ecarniolia, Mare
Dâmnă
dela Ardelă, Mare erafina dela Moravia, Cneghina dela Brabant, Limburg
, Lu(1) Vedi după Hurmuzachi, tom. VII, pag. 217,
(2) Ilurmuzachi,

tom.

VII, pag.

233.

(3) Emanuel Tessara dice lui Kaunitz, că awas Ilerr freyh. v. 'Thugut
von diese Man:

nes (Ghica) boshaften

Rănken

heiten erwăhnt hatte, ete »
() Veqi Iurmuzachi,

tom.

und

wiedriven

VII, pag. 291

Gesinnungen
și 292,

bei

verschiedenen

Gelegen-
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țănăburg, Geldria, Sertburg, dela Slegia de susă, i de jos, Dimilant, Mantuoa, Parma, Plaţenţia, Gvastala, aușfiţi și Zator, Dâmnă dela Evevia, Grafina
dela Iapșpurg, Flandria, Tirol, Ilanonia, Chiburgă, Gherţia și Gradisea, Mar-

cografina dela sfintuli îmului stăpînire, la Bărgăii, la Lauzniţi de susii și de

josă, Grafina dela namor, Domna dela Marhia, Slavonia și la Mihainia, Veduvă Cneghină dela Lotringia și Bar, Mare Cnegină dela Toscana, i proci,
-i proci.
«La toţi și fiesce-căruia ce sunt locuitori într'acestă Bucovină deștricte, care
ori unde ce satii stii moșie aii aie de stăpânescit cu care suntii ai noștri su-

puși saii podani, și protecţia nostră sunt vrednici a avâ: Adecă tuturorii Mitropoliţilorii, Arhiepiscopi, Episcopi, Arhimandriţi, Dichci, Egumeni, Protopopi,

Preoţi și Diaconi, Boeri, Mazili, ruptași, și la totă prostimea,

orașe,

tirguri,

sate, şi la tâtă obştea, atâtă parte Disericâscă, cum și lumescă, vă adeverimii
întâiti a nostră Impărătâscă și Crăiască milă, gândă hunii și totii binele cărora noi cele arătate mai josii arttămii și înseiințare facemă.

«Fiind între a nostră pre înălțată curte, şi între strălucitorea turcescă Portă,
prin una în trecutulii anti adunată comisie, la care dela amândouă curţile ati

lostii trimiși plinopotinţi sei vichili: Adecă despre partea nâstră pe generalii
Feldmarşal Leitnant baronii Bareo și despre partea tureâscă pe 'Tahiv aga, araniţa, între țera Moldovii, dimpreună și cu partea ce este sub stăpinirea cetăţii
Ilotinului a raelet turcesci, şi între accea ee acum, se numesce Bucovina deştrict, care nouă din veci ne este dată, din apa Nistrului până la Ardâlii unde
sc împreună 3 graniţe, Ardâlulă, Moldova,
Bucovina deștrictit, care se numesce pietrile roşii hotărindă și întărindă într'amendou& părţile, cea desăvirşitii odihnă și liniște, după cum este hotăritit și de toți sciutii cu totă stăpânirea sub prea înaltei n6stre puteri, cu tâte orașele, tiruri, sate, ape, codri, .
supuși și podani, atâtii partea bisericescă și lumâscă, și în scurti cu tâtă
stăpînirea ce pâte să fic, către a nostiă țesărescă'şi crăiască curte, moștenitorilorii, și celorii ce în urma nostră la coronă voriă fi, lăsatii și cu totulit în veci

rămânitori ne este dată, după aședămintulii înscrisii ce Tati făcută plenipotenţii de mai susii pomeniţi, ale cărora iscălitură ce este dată unul la mâna

altuia adeveresec.
«Dreptă acâsta, de alta nu este trebuinţă, fără numai că locuitorii acestei
Bucovine deștrictă, atâtă partea biserieâscă și mirenescă, cum şi totă obștea,
prin ivâlă să facă supunere și jurămîntii, ca să se adoverescă ai noștri credincioși, supuși podani, ca printracestii jurămîntii pe tâtă dreptatea” și aşedarea către a ndstră purtare de grije și dragoste părintâscă de a pururea să
fie nădăjduiţi, care noi totit-l'a-una, și mai vîrtos la rinduiala ce va să se
facă într'acâstă Bucovină deștricti, către dânşii vomit artta.
«Deci poruncimii, ca toți și fiesce-care ce într'acâstă Bucovină, ori-ce stăpi-
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nescii și sub stăpinirea și ocrotirea nâstră sunt, adecă care sunt într'acestii
deştrictă ședători, la diua ce este acum însemnată, după cum mal josii se
arctă, jurămîntuli să facă. Fiindii-că acesti împodobitii și cinstiti jurămîntii
este să fie aicea în Cernăuţi la Octombre: di întâiă. Calendarulii vechii, al
anului acestuia 1777: trebue dară toţi Mitropoliţii, Arhiepiscopii, Episcopii,
Arhimandriţi, Dicheii, Egumenii, cum din partea bocrimei: boeri, mazili,
ruptași, șliahtici, atitii cei ce sunt șădători aicea, cum și cci (ce) (1) sunt afară

șădttori, și întracestă Bucovină sunt moșinași, la 29 Septembre

calendaruli

vechii, să vie aici la Cernăuţi, însă pentru cei ce sunt ștlători afară din cordonii și ait moșie aicea, de nu vorii pute însuși să vic, scii din depărtarea
drumului, scii de altă neputinţă, din părintesca milă sunt lăsaţi de venirea loră
și potă să trimiţă pe vechilulă loră; însă pe vechilulii ce-l vorit trimite să aibă
cartea de vichilici, după copia ce s'aii trimesă supt slovă9, și acelti vichilă
la diua însemnată să se afle aici. Pentru partea mănăstirescă, atâtă călugării,
cum și călugăriţe, care sunt ședători într'acestiă deștrictii, așijderea protopopii
și preoţii, ca să pstă face jurămintulă. cu credinţă, să trimite fiesce-căriia mă-

năstire copio de jurămîntă sub slovă 4 și de cătră fiesco-care mănăstire

ori

călugări ori călugăriţe acea copie de jurămîntii să se iscălescă de toti soborulii,
și de către mănăstirei călugări acelii jurămiîntii iscălitii prin egumeni, cu 8
călugări la 29 a lui Septembre să se afle aici la Cernăuţi, iară mănăstire călugăriţe să trimiţă pe vechilulă lori, care vichilit să aibă carte de vichilică,
după copia ce sai trimisi, și dimpreună cujurămîntulă acel iscălitii, acelii
vichilii să se aflo-la sorocu arătată aici la Cernăuţi.
«Protopopii şi preoţii aceştia după cum mai josii se va arăta, voră face ju-

rămintulii de credință ântâiă pe la satele lori, şi după acâsta li se poruncâscc,

ca fiesee-care protopopii în ocoluli stii să adune preoţii sti la unii locu, și
să se algă doi din preoţi, și acei doi preoţi alcși dimpreună cu Protopopult
lorii, la diua însemnată să se afle aicea la Cernăuţi, ca să întărescă jurămîntulă și aicea.
«Cei ce sunt ședători în acâstă Bucovină deștrictii, prin orașc, tirguri, sate,
tărgoveţi, ţtrani, li se poruncesce ca prin totă și în totii loculii, adecă Orașe,

tirguri, sate, se voră trimite ofiţeri din preună cu Mazili, și în fiesce-care locit
totii norodulii, adecă în tirguri judecătorul și cu tirgoveţii, în sate vorniculu,
și fruntașii, săraci, sluji boeresci și alţii, în beserică deșchisă să se adune, și
ântâiit

preoții,

diaconi,

și toți tirgoveţii, sătenii,

după

copia

de jurămâîntii

ce

Sati trimisi sub slova d (5) voră jura, şi acelii jurămîntă să se iscălâscă, de
preoți, diaconi, de vornică, și de patru fruntași, și să se alâgă de cătră
me

a

e

Li

(1) Acesti «ce» lipsesee în manuscriptulii dela Comisiune, .

sa-
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teni, doi fruntași, ca dimpreună cu vornicul, să se afle
aicea la Cernăuţi la

29 a lui Septembrie.
|
|
«Așijderea și jidovii ai a jura jurăminti cu credin
ță către noi, nu numai
cei ce sunt ședători în tirguri, ci și cei de prin
sate, să se stringă la cahalulit lorii și nu numai jurămîntulti ce s'a trimest
i, sub slova e (6) înaintea

ofițerului rinduitii să jure, ci și fiosce-care să se iscălâs
că.

«Deci, de vreme că noi tuturoră d-vâstră, cei
ce sunteți întru acesti deștrictii ședători, Mitropoliţi, Arhiepiscopi, Episcopi,
Arhimandriţi, Dichci, cgu-!
meni, și la t6tă partea besericescă, spre aflarea însuși
dumnâ-vâstră aicea la
Cernăuţi, iară cei ce sunt ședâtori afară din cordoni
i, cari nu va put să vie
însuși, vichilii dumnâ-vâstră, să-i trimeteţi aici.
Cumşi Protopopii și din eci
aleși preoții, judecătorii tîrgurilorii, tîrgoveţii, vornici
i, și sătenii, i proci, la
29 Septembre să vă aflaţi aicea, ca la 30 a lui Septe
mbre fieseo-care să se
afle la canțalaria Cernăuţului, ca să se trâcă numel
e dumnâ-vâstră la protocolii, cum şi de la vechili să se potă lua cărţile
de vechilică, vă&dendu-se de
ai venitii toți; noi nădăjduimii pe cțedința vâstră că
pr6 înaltei nostre porunci vă veţi supune, cu 'cât mai virtosii arătându-v&
cu credință, mila co iaste
să fie, să nu o plardeți.
|
«Cu hotărire vă arătămii, că după cum jurămîntulii, de mat
sust pomeniti

sub slova d (4) învederată adunare în audulă tuturoriă și cu
înălțarea a trei

degete a mâinei drepte dumnâ-vâstră îlă veţi face, as&me
nca fiesce-care iscălitura jurămîntului cu mâna dumnâ-vâstră îl veţi iscăli. Așijde
rea nădăjduimii,
că după cum prea înaltei Protecţiei nostre, și părintescei bunăta
te, de-a pururea veţi nădăjdui a o câștica, asâmenea de-a pururea vă veţi
sili, ca nisco
supuși și ascultători podani, spre împlinirea jurămîntului vă veţi arăta.
«Sati datii în Cernăuţi prin alii nostru la acâstă trebă orenduitii
Comisariti

Alu prea înălțatei "Țăzărescei și crăescei măriri, Cămărașii alti eheci
de aură,

Generali-Maiorii, comandiri de la Bucovina deștrictă, și la
acestă cinstită
trâbă Plenipotentii-Comisarii.
«ȘI s'aui tipărituîn tipografia episcopiei Blajului din Ard6li, 1777, Augus
tă 27.»

Din acesti actă încă vede istoriculă dou

lucruri : 1. că nu sa gă-

situ nici ună Moldoveni, neci chiar din Bucovina, atâtă de
să împrumute condeiulă săă..la, scrierea lui, cum dovedesce
stilcită în care e compusii şi 2-lea, că și prin acesti actii
mintii și chiămarea la, Cernăuţi de delegaţi din totă (cra

mișelă ca
limba cea
de jurăanexată,

Austria voiesce să legitimeze usurparea prin o specie de plebisciti ali
Jocuitorilori din tâtă Bucovina.
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Intre aceste relațiunile dintre Rusia și Turcia se înăspriseră din ce
în ce mai multi. Porta se pregătea de răsboiii deja pe la finele lui
Octobre 1716..In asemenea împrejurări Gr. Ghica, urită de Austria
şi consideratii la Constantinopole ca omii ali: Rusiei, își simţia posițiunea -din ce în ce mai amenințată.
Muscalii cereaii Porței plata speselori de răsboiii conlormit tratatului suplimentari ali păcei de la Kuciuc-Kainardgi, și amenințati cu
răsboiti în casti de întârdiere a plăței. In asemenea împrejurări, la, Constantinopole se plănuise în taină mazilirea lui Grigorie Ghica. Lucrul
esto vestit la 17 Octobre st. n. 1777 lui IKaunitz (1). Pe qiua de
11 Octobre st. n., 17f7, se scie lucruli în Constantinopole. Constantinii Moruz este hotăritii de Portă să succâdă lui Grigorie Ghica.
Isa 16 Octobre st. n. urma să fie semnată numirea lui Constantini
Moruz, dar deja cu puţine ile mai "nainte Divanulii trimesese la. lasi

pe Kara-llissarli-Ahmed-Bey însoţită de doi 6meni de încredere, ca să
ia în primire administrația Moldovei, până la sosirea noului Domni.
La 17 Octobre st. n. 117 CĂ corespondentulu lui Kaunitz nu scie,
ce sa întâmplatii la Iași cu Gr. Ghica. 1 raporteză mai multe versiuni.

După

una din aceste, Gr. Ghica însoţitii de garda sa de 300 arnăuţi,

sar [i refugiată 'în siguranță în tabăra rusescă aflătâre în apropiere
de
Moldova. Altă versiune dicea, că Capigi-Başa fusese însărcinatii, ca în
sinulă Divanului să mazilâscă pe Domnitori, despre care mazilire Dom-

nitorulii Gr. Ghica n'ar [i avutii nici o presimţire măcarii.
In 4 Noembre

st. n.,

1177,

același corespondență

îi scrie despre uciderea lui Gr. Ghica, spunându-i,

ali lui Kaunity

că la 21 Octobre

sait aflati detalii mai desluşite despre nenorocitulii principe, care a, fostii
omoritu la Iași, şi alu cărui capii a fostă adusii la seraiii de către
unii trimisi extraordinarii alti lui Mehmed-Bey. Capului nefericitului
principe a fostă expusi: la Porta seraiului l-a qi fără nici o inscripțiune, iar a 2-a și a 3-a di cu inscripțiunea următore:
«Precedentele culpe făcute de Greg. Ghica, Principe do Moldavia, fiindu-i

mai înainte iertate, fu miluitii prea milostivă din noii cu Domnia Moldovei;
!
(1) Iurm,,

tom,

VII, pag. 302,
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și cu t6te că supușii Moldovei fură în
curgere de doi ani scutiţi de tribut
și de ori-ce alte greutăți și dări; totuși
disulti Domnitori, împotriva înaltei
porunci, supărândă și îngreuindă cu dări
pre supușii incredințaţi lui, luând
dela ci tributulă și alte greutăţi impunend
u-le și stârceri, de s'au primitii contra lui mulțime de jâluiri; pe lângă aceste
, împrotivindu-se clă, Și cu .pretexte ncînerijindii de datoria de a prove
de și a trămite (la Constantinopole)
zahereaoa ce i-se poruncise a trimite, se
făcu de nevoie mazilirea lui ; pentru
acesti scopi fu trimisă mărită suprema
poruncă, ca împreună cu familia și
copiii lui să vină la Constantinopole, ca
să rezideze în casa lui de ţeră. Dar
clă cu tâtă mândria și dispreţulă arătândă
că nu voiesee a asculta de ordinele supreme

înalte, şi avândii încă și îndrăsnela și cutezanţa
a se espri

ma În nesăbuiţi și grozavi termini, repugnanți
demnităţei și cinstei strălucitei Porţi,
și pricinuindă nimicirea lui, a trebuită
să fie ucisii ; așa este pedepsa celorii
rei-voitori, cândi nu se supunii poruncil
or înalte ale strălucitei Porţi! (1) »

Nimicii adevărat

pulă !

în acestă acusare,

|

Austria: însă își ajunsese

sco-

|

Iaunitz comunică corespondentului 'Tess
ara, cară mai sunt motivele
pentru .cari 'Turcia. a, ucisi pe Grig
ore Ghica, în scrisorea sa din
21

Noembre

1777

(2).

ISaunitz acusă, pre Gr.
E
INN

|

Ghica, sâi pretinde că alții acuză de
instru-

(1) «Le precedenti colpe comesse di
ossendogli state per lo avanti perdonate, Grigorio Ghicea Prencipe di Moldavia,
fi
ziato di bel nuovo del Principato di Mold elementissimamente anche agoraMoldavia siano stati, per il corso di due anniavia ; e (uantunque i sudditi della
consecutivi, dispensati ed esentati
dal 'Tributo e dă ogni altra Srav

ezza o imposizione ; nulla di meno detto
Prencipe, contro I'Iecelso Comandamento, aven
de
sudditi, prendendo dă cessi loro si il tribu vessato ed oppresso li suaccennati
to, che altre gravezze cd esazioni
sono venuti contro di lui quantită di
lamenti ; oltre ă questo, essendosi celi
opposto, cd avendo con pretesti trasc
urato e negletto anche di provedere
e
spedire le provisioni, che glierano state
comesse ed ordinate, era divenuta
necessaria la di lui deposizione ; siech
e ă tal intuito fu spedito Eccelso supremo Comandamento, accioche con
la sua lamiglia ce fieliuoli venga â Constantinopoli per rissiedere nella sua casa
di campagna. Mă cgli con tutta la
fierezza e sdegno, dimonstrandosi non
volere ubidire e sottomettersi alli suaccennati Eccelsi supremi ordini, ed aven
do avuto la presunzione e temerită di
esprimersi anche con eccendenti ed enor
mi termini, repugnanti alla dienită e
decoro della fulgida Porta, e cagionanti
la di lui annihilazione, hă fatto duopo
la di lui morte; sicche il castigo di
quei malvaegj che non si sottomettono
ali supremi ordini della

fuleida Porta, & questo.»

(2) Hurmuzachi, tom, VII, pag, 311,

-
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mentii ali husici și căci nar [i trimisti zaherelele datorite la Constantinopole, şi că şi-ar fi apropriati multe averi cu cară să fugă în
statele

vecine,

adecă

în

Rusia.

In toti casulii ami vâdutii cum Constantinii Moruzi cra patronalulă lui Thugut și no esplicămii chiămarea la tronulii Moldovei
a acestuia prin influența austriacă, care a profitată de încordarea de relațiuni pentru a delătura de la tronul Moldovei pe Or. Ghica Vodă.
Zinkeisen (1) narândi uciderea lui Gr, Ghica seric, că acesta, cra
considerată mai multi «fite eine gegen Russland gerichtete Domonstration» și totit asemenea: «da ciner der entschiedensten Vertrater
der hriegspartei im Divan (le boute-feu le plus ardent de la guerre),
der bisherige Plortendolmatsch Mourusi, zu Ghikas nachlolger euwăhlt wurde» (o: demonstraţiune îndreptată contra Rusiei... ca unulit
din parlisanii cei mai energici ai partidei răsboiului din Divanii, coli
co

până

acuma

fusese

Dragomanulii Porţei, Moruzi,

să fie chiămati a

succede lui Ghica).
Negreșiti că Divanul Porţei se grăbi să desmință aceste versiuni.
«Pe Ghica Lai ucisi pentru a-li pedepsi de crimele s6le și nu trebue
în acâsta să vadă lusia nici cea mai mică animositate, sâii o demonstrare de înăsprire de relațiuni contra Nusiei.»
Cum se împăcaii aceste esplicări cu înarmările ce se făceait de Tucia? Ia răspunde că ea nu doresce nimici mai multi «als die Erhaltung des ['riedens» (ca menţinerea, păcei). Dâcă pe feuntarii adună
trupe, Turcia face acesta «nur aus Vorsicht fiir alle Fălle» numai ca
asigurare pentru oră-ce întemplare!(2) |
|
Rusia, care simţi joculii Austrici; în aceste împrejurări, nu voi să
întoţescă

certa.

Iicaterina,

în

18

Februarie

1770, scrisese

lui Voltaire

despre Gr. Ghica -— care era atunci la Petersburg — că cil « Vecucoup esprit.» Voltaire rtspunsese Impărătesci Rușilori, în 10 Aprilie,

1170:

«Pour le hospodar de Valachie (Gr.: Ghica) puisquil a de Ves-

(1) Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa
Sechster 'Theil, (pag. 191) 8%, Gotta, 1859.
(2) Idem,

von Johann Wilhem

Zinkeisen.

170

V. A. URECHIĂ

prit,

il vestera

â votre

cour... Je me mets aux

pieds

de Votre Majests,

comme le Ilospodar de Valachic et Jenvi
e sa destine... (1)
Ii invidia sârta!...
Ș6pte ani după aceea, uciderea Domnitorului
celui plini de spirita,
nu provocă, dela, "Țarina Rusiei, măcară unii
protestii energic către
„Portă. Din contra, vestitulă Denin convinse
pe Ecaterina, că este bine
a primi esplicațiunile, de mai sustii ale Porții
. Pe la mijloculii lui Noombre și dete Ecaterina Porţei unt r&spunsă
«mitte» blândii. Acesta
parveni la Pârtă la Reis-Efendi prin de Sfali
ef, la 14 Decemb. st. n.

Au trebuită să se căiască şi Stakielt și cei
din Petersburg, când
allară apoi, că Reis-Efendi primi cu răcelă vădit
ă nota amit sichtlicher
RKălte ad referendum (2).»
XXII.
Constantină

Cu

Constantinti

Moruzi

(5)

Moruzi.

o nouă familie Străină îşi deschide calea

la tronurile românesci. Dămii în anexă toti
ce se pote până, astădi
spune despre originea Moruzescilorii, pre cari
Drăghici în «Istoria Alol-

dovei» îi dice «de viță lăzască».
Mavrocordaţiloră (4).

Familia

Moruzi era încuserită cu a
|

Despre domnia lui Constanţini Moruzi la Moldo
va, Manolache Drăghici se osprimă în termeni destulii de [avor
abili. Omit care mulți ani -

fusese Dragomant

alt Porţci, cunoscând

tote persânele influente în

Constantinopole, Constantin D. Moruzi isbuti
să-și strecâre Domnia
în Moldova mai lungi timpi decât cine-va
se putea aștepta. Nu puţini
contribui la acesta, încuscririle numerâse
ale sele, prin cei 4 fii și5
fete, cu atâtea familii importante din ţâră
și -din Constantinopole (5).
m

(1) Vedi opere complete de Voltaire. 'T. 54,
pag. 547, 352. Paris 1880,
(2)
.

Zinckeisen.

', VI, pag.

191.

(5) Drăghici, Istoria Moldovei (lași. 1557). Tom.
11, pas. 45.
(1) In uni urică, din Martie 20, 1752, Constantin
i 1). Moruzi citeză pre «moşulii Domnici mele Nicolae Mavro

cordat VV.a (arch. Stat. Doc. mânăstire
Aroniă-Vodă, Pachetii
I Bis. Doc. 23.)
(5) Fiii lui Constantin Moruzi fură: Alexandru,
care apoi domni în ambele Principate,
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dice, că administraţiunea
a altori

Domni

țărei sub

C.

anteriori.

Afacerea fixărei fruntariilori despre Bucovina preocupă în câtii-va
pre noulii Domni. Documentele din colecţ. Iurmuzaki (CL. VII) aretă
roluli puținii favorisândii Moldova, ce Moruzi a avutii în negociaţiunile

relâtive la acele fruntarii (1).
Pregătirile nou& de răsboiă ale Turciei, ocasionâză Moldovei, sub
C. Moruzi, multe greutăți, cu înarmarea cetăţilorii, lucrare pentru care
noului Domnitori fu siliti să impună țărei grele podvedi și angarii.
Și cu tote aceste greutăţi ce apăsait din noi asupra țărei, C. Moruzi,
ca să se facă plăcutii Tureici, sa grăbitii — (în Noembre 1177) a propune Porţei: «das er sowohl zu Kriegs als zu Friedenszeiten eine tiirlische Besazung einnehmen und aul cigene Kosten unterhalten wolle (2).»
In urma terminărei afacerii delimitării Bucovinei, C. Moruzi sa ocupatit cu regularea cea nouă a districtelorii din spre Buvovina. In
acâsta urmândii, gândimi, dorinței generale, de a se conserva, în țcră,
amintirea vechei capitale a Moldovei, Suceasa,: C. Moruzi aprobă pro-.
punerea Divanului, de a se reconstitui judeţul, aprâpe totă încorporată la Bucovina, din fragmente secţionate dela județele limitrofe și
a se numi acestii județii așia reconstituită, cu vechiulu nume ali Suceatel, dându-i de capitală miculii orășeli «ălticenii».

Cu perderea Bucovinei, financele ţărei suleriră o reducere destulii
de însemnată. Se pare totuși — după aserțiunea Postelnicului Drăghici,—
că Moruzi nu ar fi czitatii a reduce şi rusumaturile.
Dumitru,

care fu Dragomanit

ală Porţei. Acesta la 18:2 luă tristă parte la rumperea Ba-

sarabici dela Moldova, ceia ce-i aduse şi lui peirca, cum vomii vede; Iorgu, victimă şi
acesta ală întrigilorii din Constantinopole, ca și alti patrulea frate Panaiotake. Fetele fură : Sulfana, măritată cu Visterniculă Scarlataki Sturdza, boierii forte avutii şi influenti în Moldova
; Catinca,

soţia

Visternicului

Săndulale

Sturdza;

altă fată măritată

cu Postel. Ar-

uhiropolu, fanariotă influinte în Constantinopole; a i-a fată Roxandra, măritată cu Bcizadca
Iancu Calimahti frate cu Scarlată Calimahă (Domni la 1806) și Raluca Postelnicului Caliarhi, care trăi în Petersburg cu mare luxii. Vede-se cum gineril lui Costache Moruzi
sunt de preferință Posteluici și Vistieri. Se scie că aceste crai funcțiunile cele mai 'importante și de mai mare incredere, sub fanarioți. (Vedi Drăghici, T. II, pas. 46.)
(1) Vedi anexa.

4

(2) Hurm. Tom. VII, p. 314. aCa eli'să întreţină, atătii în timpii de răsboiă câti şi in
timpii de pace o garnizână turcă, pe propriele luf spese.»
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Ca și Alexandru Ipsilante de la Munteni, C. Moruz
i nu introduse
în Divanul: Moldovei și mai alesti la primele postur
i, mulți fanarioți.
In anulii când îşi termină domnia (1782) Divanului
lui C. Moruzi
e compusii din acești boeri: Ioani Cantacuzino Vel
L.ogofeti ; Stefani

Sturdza

Vel Vornic; N. Roseti Vel Vornic; lenac
he Cantacuzino
Vel Vistieri ; Darie Donici Vel Bani ; Sandu
lache Sturdza Vel Comisii ;
Șerbania Buhuși Vel Paharn.; Manolache Donici
Vel Stol. ; Nicolae Ilan-!

geri Vel Agă;

ia» Teodori

Const.

Cantacuzino

Vel Serdarii, Vel Post.

fu Iovgache

Balși [u Spătari (a mai fosti Spătară și Iordache
Canta-

cuzino).
Intre Ispravnicii
străine,
|

de

judeţe

nu aflămă

Nu toți acești boeri aii fostă în Divan

decât

iarăși

puţine

numo

de la începutulii domnici

lui Const. Moruzi. In acesti Divani ati mai
lostii și - Afanolache Bogdani, mare Vornicii şi loant Cuza mare Spătar
ă, până în August anul
1178. Acesti din urmă fusese scosi din
Spătărie, âncă de mai înainte de data acesta.
Ori câtă Moruzi menținu în Divani, în
majoritate, elemente naţionale, boerimea era multă agitată, intețit
ă de -Muscali, cari nu puteai
să, se împace cu domnia lui Moruzi. Era
în Moldova, mai multi decât chiar în Muntenia, două curente
politice : ală acelora cari gravita în jurul Domnitorului Moruzi și
cu elii în spre 'Turcia și Austria, și alu acelorii cari ascultai de instig
ațiunile Muscaliloră. Acesti.
din urmă se înteți multă prin mișeliile
co comitea stea turcă în Mol.
dova, la ocasiunea trecerii spre Ilotinti
și alte cetăți, car
— i
cum spuscrămii — se puneaii în stare de apărar
e, în prevederea unui notă
răsboiii cu Rusia. Ambasadorele francesti
din Constantinopole, St.-Priest,
scrica la Versailles, că însuși Moruzi
se jeluise la Constantinopole

contra purtării multorti pașale, cari, cu oștire
a tureâscă de 8—10.000

Omeni, în plină pace, prădauși împilaă
unele județe ale țărei. Mulţi
Moldoveni, sate întregi, crai — în aseme
nea împrejurări — solicitate
de agenții Muscali, să, emigreze în
Rusia.
Dintre boierii Divanului erai unii în taină
inţeleși cu Muscalii. Uni

momentit C. Moruzi s'a, întrebatii el însuși
despre linia de conduită pa-
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litică ce trebui să ţină. Prin unu trimesi alti stii, Casarati, la Viena,
Moruzi, apoi, după îndemnul ambasadorului francesă din Constantinopole, solicită protecţiunea, Austriei. Elă se declară gata a urma după
povăţuirile guvernului din Viena (1).
Cu cât pregătirile de răsboiu ale Rusici erai mai energiciii realizate,
cu

atâtă

agitațiunea,

între

bocrimea

moldavă

era

mai

intoțilă.

Ca

și

în Muntenia, unde Ipsilante avu de a reprima încercarea de conspirațiune a boerului Cândesculii, C. Moruzi se vădu, în Augustii 1178,
în faţa unei mișcări pregătită contra lui de cătră mai mulți boieri:
Logoflâtult Bălănesculii, Dărmănesculii, Canta Spătariulii, Căminaruli

lomano,

din cari unii

intrigascră deja în Liri contra

lui Grigorie

Ghica :
»Dintru a Ghicăi domnie,
Ai âmblali cu viclenie,
Cu fuga loră lu Ilotini,
Pirîudă pe Domnii de haină» (2).

Toţi aceştia, instigaţi de Muscali mai multi decât doritori de o domnie
naţională, cercară să compromită pre C. Moruzi în ochii Porței, denunțându-lii prin «eftale» la Pașa dela Benderii, portul turcii cel mai
la îndemână cumpărătoriloră. Acele ce/tale» sai denunțări, scrise de

boierul Dărmănesculi,

ajunseră la audulii lui C. Moruzi,

din

causa

neabilităței omului trămisi de boieri cu ele, la Bender. Dar nu craii
acei boieri mai sustii numiți capii complotului, ci, până în fine, se descoperiră de căpetenii, fostuli Spătarii Cuza (Bărbosulit) și cu Manolache
Bogdan Vel Vorniculii.
C. Moruzi, prinse limbă de acesti complotii, în care intraseră totii
mai mulți boieri, căci Dărmănesculii. şi cu Cuza
pes

pre mulți i-aii amăgitii,

(ice în versurile sale Enache

Kogălniceanu :

«Trăgându-i în acestit statii
(1) Vedi anexa.
(2) Vedi în anexă

„Stihuri*

Ioanii Cuza biv-Vel Spătari

asupra peirci lui Manolache Poodanii

de Enache hogăluicânu,

Vel Vornicii şi a lui
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Prin giurămîntulit ee li-ai dati,
Să fie toți într'ună cuvintii

La lucrulti ce-ati începutii .., »
|
„i răpedi în Dărmănesci

C. Monizi:

Totă aleși Gmeni domnesci;
Cum și la cei de mai susă
Pomeniţi lacestii prepusii,
l-ai adusti pre toţi la curte...»

Conspiratorii fură aruncați în fâre
în beciurile palatului domnescil.
Dărmănescu bătutii în închisore denu
nţă pe Bălănescu, dar mai cu semă

acuză de
Moruzi

instigatori mișcării Și de zicleană pre

află că RBogdaniu aspira chiar la dom
nie

vornicul

Bogdanii.

și că pentru

acesta
și făcuse partidă într'o sâmă din boeri,
Bogdani denunţă 'Turcilori pre
cei

cari nu crai înțeleși cu dinsulti Şi-i
arcta, că sunt partisani Muscalilorii și că și însuși Moruzi lucr
âză ca unti hainii.
Beclamaţiunile
acestui domnii la Constantinopole
contra purtării: oștirei turcesci dela
cetățile din Basarabia, cra de natu
ră a, întări acusările secrete ale lui
Bogdanii. Solimant pașa dela Bend
erii era înţelesii cu Bogdanii și aces
ta
nu puținii ademeni boerimea,
să asculte de Bogdan.
Dărmănescu. și cei-lalţi Doieri fiin
dă arestaţi, ogdant totuși sper
a
că ei nu-lă vori denunța Și în
taină îndemna pe Dărmănescu
să tăgăduiască totulu, că cl îi scapă.
Dărmănescu, torturată în închisor
e,
unde era ținutii, mărturisesce totii
și întwo di, pre când vorniculti
Bogdanii venise la divană :

|

„«ȘI se arăta voiosă
Şi la vorbă mângâiosti,
Vorbindii cu fiesce-care,
Cu ună chefii și cu'o îmblare,
Vrând să fii acoperită,

La cea ce era vădită,»

de o-dată, cândii se gândea la mod
ul
boerii din temniţă :

cum ar putea

«Vede pe: bașă ciohodarii,

Care stându-i dinainte,.

să salve
|

pre
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Ii dice aceste cuvinte:
«Porunca-i Mării sele
Ca să fii la închisore! »
Luându-lii de subțioră

Il scoboriră pe scară.
Din

Vornicia cea mare

Se vedu la închisore,
Intr'unii beciit întunecosă,

La curte, tocmai din dosii,
Pe o saltea, la pămîntii,
Unde nu-i bătea nici ventii,
La vreme de năduşelă,

Cu pripă cu ferbințelă,
In vreme

de caldă

veră,

Ardendi ca şi întro pară,
Bogdani fu multe qile cercetati în închisore de 6menii Domnitorului,
mai alesii de noului. Spătarit Caragea care-lii îndemna să mărturisescă
adevârulii. Ademeniti de iscusitulii Spătară, Bogdanii arătă unde se
allă copia actului trimisi la Pașă, a casă la el, sub macatulii unui
pati! ascunsă. Aceștă copie cba scrisă chiar de Bogdan și iscălită
de eli și de Cuza, cari semnaseră și pre cei-lalți boeri. Constantinii
Moruzi v&dândă acestă acti, găsi cu cale a nu implica în acusarea
de vicleniă pre boerii. nesemnați cu propria lori mână și urmări pre
Bogdanii şi pre Cuza. Domnitorul raportă împrejurările la Constantinopole, denunțândă negreșitii la rîndul săi pre Manole Bogdanii
şi pe Spătarulu Cuza, că ai fostii din cei cari ai lucrati cu Muscalii
în ultimele evenimente, pre cândi din contra apără de hainlâcii pre

logol. Vasile Costache Razuli, pre Logof. Ioniţă Deleanulu, pre Visterniculii Iordache Balșii și alții, pre cari Bogdană îi denunțase ca
partisani
Fără a
damna la
aruncă în

ai Muscalilorii.
|
i
mai aștepta râspunsti de la Portă, Moruzi se grăbi a conmârte pre Bogdanii și pre Cuza, iar pro Dărmănescu îl
Ocnă ca mai puțini vinovatii. Enache Kogălniceanu în sti-

huvile în care ne-a păstratii naraţiunea ucidere acestorii boieri, ne
spune, că Domnitorulii chiămă la Augustii 18 (1778), pre marele a»

i?

Sâ
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,

maști Balșă, după ce Divanul hotă
rise peirea celor doi boieri și
ordonă să, mârgă cu gealatulii în
închisâre să le taie capulit. Bogdană
cra de o statură înaltă, chiposi,
omii învăţat și cu mare prestigi
ă
în f6ră. Armaşuli Balșu, omu tină
ri Și sfiosă, păţi ca soldatul trimisi să ica capulă lui Marius
în mlaștinele dela Minturne: răma
se
încremenitii înaintea lui Bogdan !

— «Tu nu ești de armiășie,

Fiindii slabi tare la fire!»

îi dice Constantinii

Domnitorul

Moruzi

trimite pe

și-l

dă afară

condicarulă

din

Domnescii

slujbă,

cu grea

ocară,

să scoță din

temniţă
pre unu Paveli Soroceanulii, căpitanu
lii, din care domnitorulti hotări
să facă, gelatulă, care să ucidă pre
cei doi boieri. Acesta refuză:
«hicendă : nu sunt gelatii de
boieri,
Ci sunt giambașii de muicri ! »

Raicevici, sâii Dămenico Sestini (1)
in cartea, sea, «Viaggio în Valachia e Moldavia» ai arbtati cu câtă
repugnanță ai fostă tot-Vauna
Românii pentru pedpsa de mârte.
De câte ori acesta nici era posibilă, căci refusaii până Și hoţii funcțiun
ea de gelată, Nunai bătută cu măciuca armășescă și îmbătatiă cu hole
rcă, Soroceanuliă se-supuse a tăia
capulii celorii doi boieri. Vadă-se
în anexă narațiunea grâznicei sce-

ne,

petrecute

atunci

în beciurile

curței domnesci,

așia

cum

o descrie,
cu rele versui, dar cu multi color
ită, Enache hogălniceanu (2).
« Constantin Moruzi, deșteptă cum
cra, înțelese, că uciderea lui Bogdanii, boeră la care poporului privia
cu încredere, era departe de a-i
[i înmulțită amicii în țâră. Eli se grăb
i deci a impune tăcere murmurelorii, obținândă de la Portă, pe
bani şi prin joci de mari influențe,
unit firmanii .aprobândă uciderea,
celor doi boieri și autorisândii pe
Domnitorulă Moruzi să desfășure
şi pe viitori aceași energie pentru
a înăbuși

ori-ce agitațiune în Moldova.

(1) Vomii ar&ta aiurea cum acestă operă
până astidi atribuită luţ Raicevici,
Italienii
0 punii pe numele lui Domenico
Sestini, Vedi despre pedepsa cu morte
, pag. 107, edițiunca de Milano din 1853.
E
(2) Vei anexa.
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Dămu

în anexă

acesti

lirmani,

i7?
ph

după. cum sa aflati

tradusă în ar-

(1).
chivulii de la Odesa și sa, publicatii în Archiva Românescă
C, Moruzi cugetă, că numai prin frică, cu amenințătâre firmane turcesci încă nu-și pote menține domnia. Deci caută a-și face lavorvabilă
pre boeri pre alte căi. Așia ne esplicămi chrisovulii din 15 Aprile
1179, prin care reîntăresce condica lui Gr. Ghica fixând lelurile şi
avaieturile boerimei. Mai multi încă: prin acesti chrisovii C. Moruzi
mai îmbunătățesce sorta, unora din boeri și acordă din noii folosințe la câţi-va pre cari nu-i căpătuise aşedămîntulă lui Gr. Ghica. Chrisovuli acesta menține casă separată pentru administrarea venitului adunat din răsura de 14 parale asupra, dăjdiilori, asupra mazililoriă,
breslelori, neguțătoriloră. Sa vădutii că din acesti veniti avea a se
plăti lefile și avaieturile boeriloră.

lie prin asemenea concesiuni, fie din causa complicaţiuniloră pe totă
diua mai mari ale politicei externe, C. Moruzi isbuti să împace pe
boieri până întratâta, că la începutulii anului 1782 ci se adunară la
Mitropolie și sub omoforulii Mitropolitului Gavrilă făcură jurămîntit că
vori r&mân6 credincioși celui de Dumnedei rinduită Domnitori şi
stăpânii alt Moldovei. C. Moruzi. Acesti acti ce dămii în anexă (2) nu
va împedeca, precum mai departe vomit ved6, mazilivea lui C. Moruzi,

chiar

în 1782.

La acâstă mazilire contribue în parte și cârta diplomatică dintre
Porta Otomană și Rusia și Austria în privinţa stabilirei în Principate
de consuli, sei agenți comerciali.

Acestă cestiune a, înființării de

consulate se

agită

cu

multă

stă-

ruință după pacea de la Kuciuc-lainargi. Porta încă în Iuniă 1780
nu primise înființarea, unui asemenea, consulată din partea Rusiei. Ea
nega, Rusiei acesti dreptă de a stabili unii consulii în Muntenia, Moldova și Basarabia, sub cuvintii că acesta n'a mai fostii până acum şi :
că Sari călca stipulaţiunile capitulațiunilorii Moldovei și Munteniei cu
e

a

ca

22

!

(1) 'Tom. IL, pag, 195.
(2) Veqi anexa la acestă pagină.
Istoriu

Pomânilorii de

V, A.

Urechid,

:

12
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Turcia, cari oprescti înființarea, în Princ
ipate de tribunale străine,
precum ar fi ali consulatelorii și acesta,
ari provoca, ră&scole din partea
tomânilori.
|
Dar despre acestă cestiune a consulatelorii,
care; cum diserămit, con-

tribui la mazilivea, lui C. Moruzi, se cuvine
a ne ocupa în deosebi mai

la vale.

|

Aci ne rămâne, pentru a termina istoria
domniei lui C. Moruzi, să
înregistrămii câte-va măsuri luate de elii
eu referință la desvoltarea

fărei în diferite direcţiuni.

Din respectii ală financeloră notămi chrisovu
lă lui C, Moruzi, îmbunătățirilorii sârtei șaugăiloră dela ocnel
e din judeţuli Bacău. In 19
Maiii

11779 acesti chrisovi acordă ciocănașilorii
plata de 3 bani pentru
drobulă de sare tăiată (1).
|

"Din 1780 Ianuarie avemii de la acestași
Domnitori ună chrisovi
prin care se scutescă preoții și diaconii de
dările către visterie și de
banii diși de ajutorinţă. Servitorii bisericesc
i vori plăti însă câte 60
bani pe anii în mânele Mitropolitului şi
Episcopilorii.
Este astă-felă
dare analâgă cu cea instituită prin chrisovele
predecesorilorii Domni
în folosulii ședlelorii publice. C. Moruzi
prin acestași chrisovă donâză
pe fie-care anti 1.200 lei epitropiei școle
i din Țarigradiă «pentru ucenicii ce sunt la învăţătură, dupră cum pre
“largit se arstă prin osebiti
Jrecescii chrisovi alu domniei mele (2).»
Deja în 1778 C. D. Moruzi a fostit dăruită
100 lei pe anii din venitul |

vâmei, șc6lei grecesci din insula, Patmosii
(3).

|

Nu aflarămb până astădi documente de
la C. Moruzi atingendiă sc6lele din țâră și nu putemi a-i aduce, nici
laudă, nici imputări în privința, acesta.

mai

C. Moruzi a acordati protecțiunea sa biser
icei din (6ră. Posedemit
multe document6 confirmând acâsta (4).

DI

(1) Veqi doc. rufet, şaugăilorăi dela T.-Ocnei,
vedi cond. doc. şaug, copia No. 34 și 35.
(2) Vedi anexa la acestă pagină.
(3) Vedi anexa la acestă pagină.
(1) Vedi anexele,

|
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din eră, prohi-

bândă introducerea spirtoselorii din Polonia, cu tâtă insistența, ambasadorului francesti din Constantinopole de a se înlătura acâstă prohibiţiune. Negvreşiti împuţinarea venitului vămei ce resulta din acestă
prohibițiune era în paguba casetei domnesci. C. Moruzi o făcu totuși, pentru a mulțămi pe boieri, cari aveai de asemenea numerâse
făbrici (1).
NNIII.

Afacerea

Cousulatelorii. Pregătiri de răisboiii.

Revenimă, pentru a stărui mai multi, asupra afacerii înființării de
consulate rusesci și austriace, căci de la diua instituirii acestora în
țârile române a începutii o stare de lucruri înrăită și mai cu s6mă
datunci dateză răsboiulii întreprinsti contra, țărilorii române pe cale
economică, industrială și comercială.

Insumeţiți de sorta armelorii, Rușii voia să impună Porţei otomane, după 1774, tote vederile lori. Supuşii otomani de origine grecă,
muniți cu patente rusesci, tari de protecțiunea ambasadorului rusescii,
făcea necontenite acte de nesupunere chiar în Constantinopole.
De aci se născură numer6se conflicte și contestațiuni, cari deveniră
motive de animositate întețită între cele două naţiuni. Syria, Egypetul, Bagdadului, Bassora fură agitate de revolte și divisiuni fomentate -:
de Ruși. Moreea chiar, până în 1777 fu la discrețiunea unorii cete de
Greci şi de Albaneză, întreținuți de Muscali cu bani şi arme.
|
Pe lângă acâsta, Porta otomană, înteţită de Francia, ridica totii felult de dificultăți la aplicarea articoleloră din tratatulă de la KuciucKainardgi. Mai cu semă afacerile din Crimeea luai pe tâtă diua o
direcțiune urită din punctulii de vedere alti. Rusiei. Otomanii și RuȘii se acusati reciprocii de călcare a tratatului cât privesce Crimeea.
Rusia acusa pe Turcia, că întreţine agitaţiunea, și îndâmnă la NESUpu(1) Vedi în anexă documentele din colecț. Ilurm. relative la afacerea spirtâseloriă.

Îs)

VA

Uhkecină

nere pe 'Lătari. Atunci, precum mai susi ardtarămi, și ușii
și 'Turcii reîncepură pregătiri de răsboii. Intervenţiunea l'rancici,
acum, care
vedea pe Turcia nepregătilă, pentru ună notă răsboiui,
interveni în
sensii de a se evita acest răsboii, lectorulă o pote urmări
în numerâsele
acte publicate în colecţiunea, Odobescu și Iurmuzachi
(1).
Nu credemi utilă să aducemi, chiar aci, mai multe lămurir
i și ne

mărginimă

a aminti,

că anul

după uciderea lui Gr. Ghica, 1778, trecu

în esplicațiuni între Rusia și Pârtă otomană. Aceste esplicaţiuni
pe cale
diplomatică se făceati la ssomotult oștirilorii puse în mișcare
. Principatele nostre, dar mai cu semă Moldova, avură multi
de suferitii
din causa acestori pregătiri de răsboii ale 'ureici. Rusia
în acesti
anit dă uni manifestă prin care se plânge contra 'Lurcici
şi că în
contra, tratatului de pace Porta nu voesce să recunscă
independența
Crimeei și pe Sahin-Ghirai de Ilan ani ei, Sultanul favori
sândă pre Selim-Ghirai. Pârta provâcă o Conferință cu Rusia pentru a
aplana dificultățile. Sultanulă trimite la, acâstă Conlerinţă pre Zanicli
-Ali-pașa,
iar ca dragomanu ali lui pre Athanase-Comnen-Ipsilante
(2). La 7
Septembre plenipotențiarii ajungi la Cafa. Impăcarea cu Rusia
se lăcu
totuși la Ainaly-Kavak în 21 Martie st. n. 1179, prin mijlocirea
comitelui de St.Priest, ambasadorulă F'ranciei. Prin acesti nou actii
lusia
râmase ulteriormente dâmnă în Crimeea și Cubană.
|
In acestași anu, 1179, Athanasie-Comnen.Ipsilante dice, că Domnitorulă Moldovei, Constantint Moruzi, a propusti Porţei, ca Domnii
viitori ai Moldovei să plătâscă la suirea, lori pe troni 300
pungi de
bani în loci: de 134. Ne esplicămii acâstă propuner
a e
lui Moruzi, ca
unii mijlocii întrebuințat
de elă, pe de o parte pentru a îngreuia dobândirea de alții.a tronului pe care elă îlii poseda, și pe
de alta pentru a-și face prieteni la Constantinopole în momentele când
in țeră
ucidea pre Manolache Bogdanii și pre loan Cuza.
După sfatul acestuiași Domni, C, Moruzi, 'Lurcii construiră
la Ismailă o cetatate mare de apărare contra Muscalilorii.
După terminarea „cestiunei Crimeei, suvernulu rusescii începe
cu
(1) Ver | Î anexa.
(2) Ved i opera

acestuia deja citată, pag.

619, etc.
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stăruință campania sa diplomatică cu referințe la înființarea de agenți
consulari în țările Dunărene.
“In anuli 1780 acâstă campanie e dusă cu energie. La reclamaţiunea lușilorii în alacerea consulatelorii, Porta răspunde Ministrului rusesci prin o lungă notă explicativă a refusului (1).
(1) Notă explicativă a Sublimei Porţi către trămisulii Rusiei,
înfiinţărci unui consulati în ţările române, (1780.
(Vol.

Traduction

«une
”

166, D.

în cestiunea
97.)

nole de la Porte & M. PEnroye de Russie, commauniruie
d Al. de St-Priest.

'Toutes les nations ct toutes les Cours eonviennent que Pobjcet principal des
traites qui se concluent entr'elles est la tranquillit et la stirete des peuples,
cui sont la Dase du bon ordre des Etats et lornement des provinces. Îl est
certain que ces traites consistent en des engagements; c'est pourquoi, en approfondissant et en examinant avec attention les termes qui sont un commencement du traite conclu centre la Sublime Porte ct la Cour de lussie,
«savoir: ue «cette amiti€ sera observâe de la part des deux Cours ct des
«sujets respectifs de telle maniere qu'ils ne se permettront râciprocquement
«aucun acte (inimitic ni de prejudice tant en secret qu'en public,» il est cvident que la Cour de Russie doit se prâter aux circonstances, au temps ctâ
Varrangement amiable, non sculement des articles dont le contenu n'est pas

dâtermin6, mais meme

de ceux qui sont clairs et expressifs.

Ia demande que'la Cour de Russie fait, d'âtablir un consul en Valachie,
Moldavie, Bessarabie est susceptible des plus grands inconvenients ct ne peut
«[wentraîner la subversion de lordre politique; on expose ă Monsieur I'Envoye€ les veritables raisons ([ui sont cachâes dans cette allaire. Monsieur IInvoy6 n'ienore pas les desagrements due les Ministres de la Sublime Porte
ont cprouv6s, les mauvais propos «ue tenait le peuple, les peines qu'on i
cues pour lui faire entendre raison, enfin les obstacles qu'il a fallu surmon-.
ter pour metire en execution les engagements stipults dans le traite. Si le
publice centend dire aujourd'hui que la lussie veut âtablir un consul dans la
Valachie, la Moldavie ct la Bessarabie, comme il n'w a point dW'exomple de
la residence «d'un parcil olficier dans ces provinces de la part d'aucune Cour,
la sensation que telle nouveaute fera dans nos confins nous jettera dans le
plus grand trouble, ct les esprits turbulents profiteront infailliblement de cette
circonstance pour mettre ă exceution leurs mauvaises intentions.
II est de notoricte publique que les productions de la Moldavie, de la Valachie et des autres fronticres circonvoisines consistent en bles, orge et autre
comestibles, ainsi qwen commeree de vins. Iues denrâes que ces provinces
produisent ne suflisent pas pour la capitale. Leur transport est un avantage
reserve aux marchands de cet Empire, auxquels ce commeree ne fournit pas

meme les moyens suflisants d'entretien.

Iimiiele des provisions de bouche

est privileeic dans toutes les Cours, ct les denrâes «ui viendront

mâme

de
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Cu

toti

refusului

Turciei

în calitate de consuli

Rusia

ali Valachiei

hotăresco

trămiterea

lui Lascarov

și ali Moldovei și comunică Por-

la Russie, ne pourraient ctre transportâes ailleurs dâs que cctte râsidence im-

periale en aurait besoin. Lo commeree de la Russie, ayant pour base les privileges accordâs â la France, l'Angleterre et autres nations les plus amies,
y &prouvera dans les deux principautes toutes les facilits possibles relativement aux genres qu'il y peut exploiter, ainsi que par le passe, sans quil
soit besoin d'y âtablir des consuls. Jamais aucune Cour n'y cena cu et celles
mâmes qui en sont les plus voisines et qui y font un commerce n'ont jamais demand d'y eh Gtablir. Quoigue la Porte soit en droit user de rtcipro-

cite, elle ma cependant jamais fail vesider personne de sa part ni dans les Llals

de la Russie, ni dans ceuz des autres Puissances.
L'objet de ctablissement des consuls et des drogmans est de s'expliquer
avec les gouverneurs et les commandants dans les aflaires qui peuvent survenir aux marchands des Cours curoptennes qui ne savent pas la langue
musulmane. En. Valachie et Moldavie, les nâgociants russes s'entendent avec
les habitants du pays; on y facilite leur commeree, les princes ayant pleine
autorită dans le maniement des aftaires, il n'est pas douteux quiils ne protogent les commergants suivant les capitulations, et jusqu'ă present il n'y a
cu aucune discussion ă cet 6gard. ]l n'y a pas d'exemple que ceux qui font
le commerce du vin pour la Russie et les marchands russes qui vont dans
ces provinces aient ât6 inquistâs, tant pour cet article que pour celui de la
vente des fourrures, sur lequcl il n'est jamais survenu de contestation, quoiqu'ils ne paient quun droit de douane tr&s mediocre. Dans cet âtat de choses
la Sublime Porte espere que la Cour de Russie ne voudra pas Petablissement
dun consul, vu qu'elle n'en peut tirer aucun avantage ct que cet Gtablissement, au contraire, ne peut âtre que nuisible ă la tranquillite de la Sublime Porte.

„Il est de lait que lâtablissement de consuls en Valachic, Moldavie, Bessa-

rabie et dans les Echelles de la Mer Noire n'est point expressement stipuld
dans les capitulations imperiales et P'6nonciation generale de tous les flouves

et de tous les licux ne peut signifier, amiablement parlant, que ceux ou de

tels. ofliciers seraient utiles au commerce russe sans nuire au gouvernement
du Pays. Il est ă prâsumer que les plenipotentiaires ottomans n'ont jamais
entendu cette expression gânsralisâe que pour les Echelles de la Mer Blanche, comme une identit6 d'avantages avec les Francais et les Anglais, dont
les privileges doivent servir de base pour les arrangements de commeree. Il
est de mâme dit ă la fin du sixieme article de la convention explicative sionce
ă Ayanli-Kavak que «pour prevenir tout malentendu -entre les deux Cours
«au sujet du commerce on cn traitera separâment et en prenant pour base
«les capitulations accordees aux Francais et Anglais, pour y adopter autant
«qu'il sera possible le commeree de Russie, les deux Empires sont conve«nus de procâder incessamment ct par des confârences particulicres â tout
«ce qui ă ropport ă cet objet.» Îl est clair que Linsertion de ces termes si
precis a pour but d'assurer la tranquillite respective et le maintien de la bonne

harmonie, en

r6glant de cas

semblables que font

naitre les vues de com-
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oi acâstă numire. Vizirulii refusă recunâscerea: lui Lascarov po aceIași

motive

pe cari deja le adusese

Intervine în

în actele anteridre

cestiune și St. Priest ambasadorulă

(1).

Franciei. Acesta

recundsce, că Rusia are drepti, după tratatulti dela, Kuciuc-Kainardgi
și nu încuviințeză refusulă Turciei, dar dice, că ar put Porta, lăcondi uzi de art. 1-ii, să răspundă în serisit d-lui de Stalielt representantulă Rusiei, «que ce serait un acte de prâjudice pour elle
merce, Cet article-ci est sans contredit la principale des dispositions propres
a prevenir toute espece de malentendu.
Si Ton examine attentivement les conditions du traite relativement ă la Valachie ct ă la Moldavie, on y verra stipule le maintien des privileges dont
ces deux provinces ont joui de tout temps en toutes choses. Depuis qu'elles
sont sous la domination ottomane, elles ont un regime dificrent de celui des
autres provinces de TEmpire, non-seulement pour le tribut, les impositions
ct les autres charges publiques, mais encore pour la plupart des objets civils,
ct politiques dont leurs Princes ont la direction. C'est un dâpartement separe
distinct des autres departements, et dans lequel les officiers des Odjaco ne
singerent point. Depuis Pâpoque de la conqutte de ces deux provinces, il
n'y a point cu encore de juges musulmans 6tablis, et vouloir y ctablir un
consulat doffice dont le nom mâme est inconnu ă ces peuples, c'est un acte
contraire ă lcurs privileges cet qui ne peut manquer d'exciter des rumeurs
parmi les Boyards et les Rayas. [1 est incontestable qu'ils s'en plaindront ;
leur proximitc ct leurs relations continuclles avec les habitants des frontitres
acerediteront de plus en plus des bruits populaires, etil en resultera incvitablement du desordre et des cuerelles frequentes.
In supposant L'etablissement dun Consul russe en Moldavie ct en Valachie, les Cours, dont les privil&ges de commeree doivent servir de basc ă
ceux de la Russie, demanderont pour elles le mâme ctablissement. Cette introduction de ce nombre d'officier des Cours Itrangeres dans les provinces fronticres et sans €chelles de navigation maritime ne pout qu'entraîner des inconvenients majeurs pour la paisible administration de lcurs Princes, Or, les
places fronticres, situces sur les deux rives du Danube sont la clef de PImpive ottoman et les chefs-lieuz de la conservation politique ; et dest un principe
atcre chez toutes les Puissances de ne point laisser une Puissance ctrangtre sapprocher de leurs forteresses et de leurs places de guerre. Si une Cour quelconque
zoulait ctublir des Consuls et des officiers sur une des frontitres de la Cour de
Jussie, îl est bien certain que celle-ci ne le soufirirait pas.
La Sublime Porte esptre que son ami, Monsieur !'Envoye, voudra bien pescr ces considerations de nccessits absolue quc lui diete Vamitie ct, en se
rappelant l'assertion souvent râitârce au nom de sa Cour, qwelle ne voulait
point troubler lordre de Vexistence politique de la Sublime Porte, r&voquer
la disposition actuelle et excepter cet objet de ccux qui doivent âtre la maticre des conferences particulicres convenues entre les:deux Empires.
(1) Veqi actele după Ilurmuzachi, colecţia Odobescu, 987 etc,
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dintroduire dans les. trois provinces susdites un officier public de la
„ Russie, lequel, sans le vouloir, serait pour Tesprit inquiet de ces peuples un signal de troubles et dagitation; qu'ainsi Vamiti6 (ui unit les
deux empires autorise la Sublime Porte ă demander ă la Cour de DE
tersbourg de retirer cette nomination et de ne destiner des Consuls
que dans les lieux ou les peuples sont accoutumes â ces ofliciers

Gtrangers (1).

In definitivă, St. Priest n6gă "Turciei dreptului de a refusa recundscerea, agentului rusescii în principate, dicândi că pote Porta priveghia
purtarea disului agenti și să-lă mărginâscă numai la afacerile de comerciii şi că în. ori-ce casti îi pare preferabil să suporteze "Turcia Grecari inconveniente, decât să refuse a respecta în totulii uni tratati

de pace.

|

Mi

In privința acestei cestiuni eacă ce dice și de Vergennes, ministrul
din Versailles, către ministrulă săi din Constantinopole : (2)
«Rușii, de ordinară destulă de domoli în afaceri, sunt câte o-dată grăbiţi
de a se folosi, mai cu sâmă 'cândii e vorba d'a se face lucruri, cari pot favorisa opiniunea desvoltării puterit lori. Pe lângă acestea, forma guvernului
lorii ușureză înființarea de posturi nou& când necesitatea o cere.
«Este siguri, Domnule, că numirea unui consuli în Valachia, Moldavia și
Basarabia este prematură și prejudicidsă. pentru Turci, dar este ea fondată pe
dreptă ? Reis-Efendi n'a discutată în cunoscință 'de causă acesti punctii
în
prima scrisore ce wa adresat'o, și este probabilii că Curtea de Petersburu
nu va voi a-l abandona, decă tratatele o autorisă. Mărturisescii chiar, că
a
vrea să caracteriseze numirea acestui consulii ca unii actă de dușmănie, scii
de prejudiţiii, este din partea 'Turcilorit unt procedeii puţinii convenabiliă.
(1) Idem

9S8, vedi anexa.
Versailles,

le 13 Aott

1780.

2) «Les Russes, d'ordinaire assez lents en aflaires, sont quclquefois presses de
jouir, surtout lorsqu'il s'agit de faire des choses qui peuvent favoriser lopinion de T'aceroissement de leur puissance. D'ailleurs, la forme de Icur gouvernement facilite la creation de places nouvelles avant ue necessite l'exiere.
«IL est certain, Monsicur, que la nomination d'un 'consul en Valachic, Moldavie ct Bessarabie est prematuree et iicuictante pour les 'Tures; mais, estelle londee en droit ? Le Reis-lllendi n'a pas discute savamment ce point
dans la premiere lettre qu'il vous a fait cerire, ct il est probable duc la. Cour
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«ţi făcutii forte bine, Domnule, de aţi consiliatii pe Reis-Efendi să se măr.
ginescă a-și valora cuvintele luate din prejudiţiulii ce Pârta se teme d'a în-

tempina, prin reședința unui consuli rusescii în aceste provincii. Vădiă că scrisârea Dumnea-vostră a făcută elcctii și că Reis-Efendi a reveniti cu stăruință asupra ideci, că numirea de consuli trebue să fie obicctulit conlerinţelorii cară urmeză a se ţine în consecința ultimei convenţiuni. Acesti mijlocii
de oposiţiune la vederile Nusici este mai puţină isbitorii decât celt ântâiti.
Cu el se dă timpii Impărătesci, ca să vadă deea treba merită să-causeze
îngrijire Turcilori și să c6ră niscai restricţiuni în casulti unde aceștia arii fi
obligaţi să consimţă la. acestă noutate.
«Regele a aprobati, Domnule, hotărivea co al luatii de a nu te grăbi să
răspundi la seriscrea a doua a dragomanului Porţei. Era bine să nu sporimit

incurcătura ministerului otomană punendii căldură în discuţiunea unct afaceri

care se încrucișa cu altele deja destulti de neplăcute pentru dinsuli. Dâcă, precum se pare, Domnule, ţi s'arctă îngrijire la ocasiunea laptelorii puţinii: importante prin ele însele, cari ait alarmatii Porta, devine necesari să facă pe ReisEfendi să înţelegi, că de aci, 'nainte pote să se aştepte, că vorii nasce adesea
incidente, cari ari face supărare lui și Divanului, dâcă le va socoti premeditate
și ascundendi reaua voință a Rusici; din contra, reducându-le la justa lori
valore și .tratându-le ca afaceri curente, inevitabile între vecini, aducândii la
regularea lori unii spiritii de pace și de conciliaţiune.»
de Pâtersbourg ne voudra pas l'abandonner si les traites I'y autorisent. P'avoue

meme, ([ue vouloir caracteriser la nomination de ce Consul comme un acte
Vinimitis ou de prâjudice, est de la part des 'Tures un
|
rable.
«Vous

avez

tres-hbien

proced6 peu

conve-

fait, Monsieur, de consciller au Reis-Effendi de se bor-

ncr & faire valoir les raisons prises du prâjudice que la Porte craindrait d'6prouver par la râsidence Mun consul russe dans ces provinces. Je vois que
votre lettre.a fait impression et que le Reis-Efiendi s'est rabattu sur Pidee
«ue la nomination des consuls devait ctre un des objets des confârences qui
doivent se tenir en consâquence de la dernitre convention. Co moyen d'op„position aux vues de la ltussie est bien moins choquant que le premier. II
donne du temps pour taire envisager ă VImpârateice si la chose vaut la peine
de causer de Pinquictude aux 'Tures, ct pour demander quclques restrictions
dans le cas ot ceux-ci seraient obligs de consentir ă cette nouveautâ.
«Le Roi a approuve, Monsicur, le parti que vous avez pris de ne pas vous
presser de repondre ă la seconde lettre du drogman de la Porte. Il Gtait Don
de ne pas augmenter Vembarras du Ministere Ottoman, en mettant de la chaleur dans la discussion d'une -altaire qui se croisait avec d'autres deja assez
desagrâables. pour lui. Si, comme îl y a apparence, Monsieur, on vous t€moigne. de Linquictude ă Voccasion des faits 'peu importants par cux-mâmes (ui ont alarme la Porte, il devient necessaire «ue vous fassiez sentir au Iois-;
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Reis-Effendi persistă însă în interpretarea ce dădea
mai cu semă
ultimului tratati dela Ainaly-Kavak, că Rusia, adecă
n'ar avea drepti
să numâscă agenţi consulari în Principate, pe cât timpă
alte puteri n'au.
St-Priest informăndu pre ministrul săi din Versai
lles despre starea

„Begociațiunilorii referitâre la cestiunea stabilirii

consulatului

rusescu,

lace observarea, plină de prevedere a viitorului:
« Vous connaissez trop
bien Vesprit des Valaques et des Iloldaves Dour ne
pas voir trâs-aiscment tun consul de Russie dans ces pvovinces serait
fort incommode
auz Princes qui les gouvernent ct ă la Porte dont îls
dependent dans les
cas en question.»
|
La 2 Octobre 1780 cestiunea continuă a fi desbăt
ută pe cale

„ diplomatică.

St.-Priest scrie ministrului săi din Versailles, că nu scie

ce faţă va lua refusulii Porţei de admitere a lui Lasear
ov. El declară, că va urma instrucţiunilor lui de Vergennes.
|
Cincă-spre-geco dile după aceea St.-Priest comunică,
la Versailles informațiunea, că Stakiefl, representantuli Rusiei din Consta
ntinopole, insistă, din ordinea Imp&rătesei Ecaterina, asupra primir
ei lui Lascarov,

care o află conformă cu ultimulii tratată de pace.

Intre acestea se schimbă Reisul-lffendi. Celă noi insistă
pe lângă
St.Priest, ca Francia să intervină în afacerea consul
atului rusescti. și
să facă pe guvernulu din Petersburg să înțel6gă,
că prin pacea de la
Iuciuc-lainardgi nu se acordă Rusiei dreptă de consul
atii decât acolo
unde aii consuliși cele-alto puteri curopene.
De Vergennes răspunde lui S.-Priest, la 24 Octob
re 1180, că tâtă

afacerea, acesta a scornito Potemlin, graţie influenţei
sâle pe lângă
împărătâsa, Ecaterina. Ministruli din Versailles consta
tă încăptținarea

lui Potemkin și a împărătesei Ecaterina și apoi
slătuosce pe St.-Priest
ca să stăruiască să împedice «que cette Dagatelle
ne devint la cause
Waune ruplure.»
Iffendi que, dâsormais, il peut s'attendre qu'il naitra
souvent des incidents
cui feraient son malheur ct celui du Divan, sil 6tait
dans Tidee qu'ils sont
premedites et dâcelent la mauvaise volonte de la lussie;
au contraire, en

les reduisant â leur juste valeur ct les traitant comme des
allaires courandans leur redressement un csprit
de paix et de conciliation.»
tes, indvitables entre voisins et apportant
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La 16 Noembre st.n. 1780 St.-Priest arâtă ministrului săi că a sfătuiti pe Reiss-Effendi să cedeze cererei rusesci, să primâscă stabilirea
unui consuli pentru Muntenia, Moldova și Basarabia, dar cu condiiune, ca acel consulii să resideze în vre-uni portii ali Mărei Negre,
bună-oră la Cetatea albă (Alerman) și fără de a ave dreptulă să
trateze despre afaceri cu Domnitorii Principatelori altmintrelea decât
în scrisil.
|
Porta admite în acelii momenti stabilirea de consuli rusescii pentru acele trei provincii, dar fixând reședința lui întrunti orașii de sub
jurisdicțiunea turcâscă «ă raison de Pincompatibilite
des Princes de Îloldavie ct de Valachie sur les discussi:ns qui pourraient survenir entre les
Russes

et leuys sujels.»

-

Stalielf nu voesce să alcgă oraşului de reşedinţă, ci aşteptă, în Decembre 1780, instrucţiuni de la guvernul sâi. Porta însăși nu indică
localitatea, dar prin ambasadorului francesii insinuă pentru Silistria,
care este reședința unui paşă și comandantulă militarii alui celorii trei
provincii în calitate de serashierit.. După multă insistenţă a, lui St.Priest,
Stakieft primesce Silistria, ca reședință a comitelui Lascarov, în prima

jumătate a lunci Decembre 1780 și Divanului emite Beratulii necesari.
Acum cestiunda se părea, terminată, dar Potemkim e nemulțămitii
cu soluțiunea dată și St.Priest vestesce. la Versailles, în 16 Martie
1181, că împerătesa na aprobată stabilirea consulului la Silistria
și cere ca Lascarov să potă alege Bucurescii sâi Iașii de reşedinţă.

St.-Priest îndemnă

pre Turci să cedeze și esplică

lui Stakielf Bora-

tulă în acesti sensii, că are voce să stea în ori-care din orașele din
cele trei provincii, Silistria fiindu-i indicată ca reședință neobligatoric.
O nouă schimbare de vizir putea să înlesnâscă terminarea, diferendului, cu explicațiunea lui St.-Priest, dar lucruli se trăgăni totii.
anulii 1781. 'Turcia căuta a-și legitima refusulă după acelui ali Domniloră români de a primi uni consulii rusescit. Nu-i vorbă, Porta, corândă avisulu acestoră Domnitori, pe sub mână le ordona, prin capuchehaiale, să dea răspunsi! negativi.
Intre aceste, la Constantinopole revina, representantii alti Rusiei Bulgakow. Acesta conduce negociaţiunea cu mare energie și în Decombre
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1781 dobândesce recunoscerea, consulului generală rusesciă
cu roședința la Bucuresci. Nota, lui Saint-Priest către ministrului
afacerilori
străine din Versailles, din 24 Decembrie 1781 dice: «I/afiuive
du con«sulat de Russie dans les provinces 'de Valachie, de Moldavie et de
Des«savabie est termince ă la satisfaction de la cour de Petevsbourg,
selon
«sa demande. A la vcrite, la demeure du consul a ch fivce & Bucares
t
«qauoidue ÎL. de Bulgalour cut propose qpeil fut libre au consul
de resider
«oi il voudrait dans son departement, mais le Reis-lfendi, dans
une
«ontvotue avec le ministre lui.a signifie, que la chose ctait înfuisable
eu
«cette forme. Ce dernier, pour Ster toute înquictude sur la conduit
e de

«son

consul

a affirmi wil

est autorise î priver

cet officier

de son em-

«ploi au premier juste sujet de mecontentement qavil donnera
au gouter«nement. Jai eu lieu dâte fiatie, Mr, de la confiance que
le Neis-If«fendi ma temoignee dans cette oceasion. Il ma fait pyeveni
r de toutes
«ses demarches en me demandant conseil, ct je crois mavoir
pas peu con-

«tribut ă la decision qui a cu lieu.»

Francia, prin intermediul căreia se făcuse tratatult din 1779,
lucră
deci, la resolvarea, cestiunei consulatului Rusescii într'unii
spiritii forte
concilianti.
|
lexemplulă Rusiei de a stabili agenţi comerciali în Princi
pate este
îndată urmată și de alte puteri. Incă din antorisre evenim
ente ami
v&dutii, cum principalele state curopene ai înțelesii, că la
Dunăre și
„în Marea-Negră aveati interese comerciale de patronată,
Colecţiunea
de documente Odobescu coprinde numerâse raporturi către
suvernulii
fvancesii arătându-i folâsele ce Francia arii pute trage,
din respec„tulă comerciului, din relațiunile cu țârile de la Dunărea.
Se cerea me-

reii înființarea de consuli francezi în aceste părți. -

Dămă în anexă Memoriulu din 26 Maii 1782, adresati ministr
ului
de Vergennes, de cunoscutulii scriitorii Curra, pledândii pentru
înființarea unui consuli francesii la Bucuresci, cu jurisdicțiune asupra
Munteniei, Moldovei și Basarabici, după exemplului Rusiei. Acestit
memorii
pote să arăte lectorului ce producte putea Iancia schimba cu
prin-

cipatele (1).
(1) Vedi

anexele la acestii capitolii,
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A
,
Austria, precum mai departe vomii ved6, nu va întârdia și dinsa
de a storce dela 'Lurcia Beraturi pentru numirea primului săi agenti
în Principate, în persona cunoscutului Raicevici. Asemenea va face şi
Prusia.

NAIV.
Fuga

fiilori

lui Ipsilante.

Mazilirea.

La finea anului 11$1 se înregistrâză unt ncașteptatit ovenimentii
la Curtea Muntenici. În 1 Decembre aceli ani se întâmplă fuga celori doi fii ai Domnitorului munteani, de la Bucuresci la Brașovi și
apoi la Vicua.
Dionisie. Fotino esplică acestă fugă; prin dorința lorii de a visita,
țârile Europei. Laurianii o numesce «faptă sieînțeleptă.» In Istoria eclesiastică și politică a. lui. Athanasie Comnenii Ipsilante (1) se dă o esplicațiune mai plausibilă. Domnitorul Alex. Ipsilante voesce să însore
pe

Beizadea

Constantiniu,

narii (+24 iu oii

fiulu

stu,

cu

o forte

Puvamostssr).

frumâsă fată de la T'a-

La acâstă însoţire

consim-

țise și mama Beizadelei, Domna Ecaterina. Dar la acâstă căsătorie
se opunea bunica junelui principe, care voisc, ca clu să lacă uni
maritagiii politică, luândi în căsătorie pre fiica lui Beizadea Alexandru Calimah. Acesta era o copilă de abia de 1 ani. |
Atunci

Boizade

Constantiniu

se înțelege

cu

frate-stii

mai micii, Du-

miteu și ambii [ugu la Braşovii.
Acâstă” întâmplare se grăbescii neamicii lui Ipsilante ao presinta
în modi nefavorabilă Sultanului. Se spunea la Constantinopole, că junii
principi nu vori întârdia să fie urmați la Ardealuşi de către Domnitorulti Ipsilante, tatăl loră.
Pe lângă Ipsilante petrecea, -la data acesta, în calitate de secretari,
taicevici, de la cari junii principi primiai şi Gre-care învățătură. Noi
bănuimii că fuga tineriloră principi n'a fosti necunoscută întru cătii-va
i

(1) Vedi Istoria acesta, ediţiunea

de la Constantinopole,

1570, la pag.

627,
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și de către Raicovici,

care

triace în Principate. (1)

nu târgii devine lactotum ali politicei aus-

|

Din causa amestecului lui Raicevici în afacere Sati pututi
i legitima
la Portă bănuelele, că Ipsilante era înţeles cu Austri
a (2).
In 18 Decembrie 1781 Alexandru Ipsilante într'o scrisâ
re către generaluli Iichholz din Ardeal, îndată după fuga fiilorit
să, îi scrie:
«Impinși de curiositate giuvenilă ati plecatii de aci
fără voia mea dot fii a
mc, spre a visita acele părți.
— Prin scris6rea de faţă vesteseti acesta Exce-

lenţei Vostre, rugându-o, să nu le permită a intra acolo
și în casti de voră fi
deja sosiți să-i înapoieze, încredințându-i în mânile rudei lori
Căminariulit Ioniţă
pe care îl trimiti anume pentru acesta
— Sunt
. sigură că E. V. cu obicinuita

sa amiciție va contribui
linişti... (3).»

PI

cu

totă silința

sa a-mi face acestă

favore

și a mă

II

(1) Acesta pare a fi și credinţa lui St.-Pricst care serie din
Constantinopole, 26
lanuarie 1782, ciitre afacerile străine despre demisionarea
Domnului 'Țărei-Românesci, Alexandru Ipsilante şi numirea lui Nicolae Carage
a la domnie :
îm

(Yol.

ea...

168.

D.

10.)

C-ple le 26 Janv. 1782.

«Le 18. de ce mois, on a declare la deposition du Prince
de

Valachie. Un
evenement assez singulicr Pa engag6 ă demander lui-mâ
me sa d&mission. Ses
deux fils, âgcs Pun de 17, Vautre de 19 ans, ayant prix
le prâtexte d'une partie de chasse, se sont enfuis en Transylvanie avec une
espece de goucerneur
allemand qu'ils avaient aupres deux et qui les a vraise
mblablement induits
ă cette fausse demarehe. J]s n'ont pu âtre rejoints par
les gens que le Prince
a lait courir apr&s, avant leur entrâe ă la (uarantaine
autrichienne ct se sont
refusts obstin&ment ă revenir. Alors, on n'a pas plus
cu d'autre parti ă prendre
due de les reclamer du gouverneur de Transylvan
ie ; mais celui-ci aşant
hiais6 dans sa reponsc, le ptre a recouru en droitur
e ă la Cour de Vienne.
Craienant cependant que dans Iintervalle ses envicux
ct ses ennemis ă la Porte
ne l'accusassent de collusion avec ses enfants ct ne lui attiras
sent quelque catastrophe soudaine, il a cru prudent de renoncer
â la Principaute. Sa d6mission a €te admise purement et simplement
ct „e ferman lui en a cte
adress ă lui-mâme par ses Capi-liaias, contradictoi
rement ă Vusage d'envoyer un commissaire ture pour le ramener.»

(2) Intr'o scrisore de la 29 Dec. st. n. 1781 Raicevici cu
tote acestea esplică wencralului
Eichholz, că tinerii principi aii fugiti «sunt acum 36
de ore și că au făcută acesta fără
altă scop
«ne altro motivo,

ne altro oggeto

che

la curiositi di

vedere

paesi stranieri.»
(Hurm. tom. VII, pag. 332.)—Accstă insistenţă de a
esplica inutilmente motivuli fugci beizadeleloră provâcă tocmai bănuclă în mintea nostră.
— Vedi și doc. 187 din acelaşi volumă şi pagină,
(3) urm.

'Tom, VII, pag

321.
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Beizadea,. Constantini era de 18 ani, cu pări blondă, uni frumosi
tinăru. — Dumitru avea, numai 16 ani dar era înaltit şi robusti. — In
"n6ptea de Ja 28,Decembre st. n. la 8 ore sera, îmbrăcați în haine nemțesci și însoțiți de cloi servitori juni ca și ci, din cari unută, Vasile, românii din Braşovii, plecară călări din Curtea domnâscă dela Bucuresci.
— Pote-se în adevării esplica acestă faptă cu înlesnire Porţei otomane?
Nenorocitulă tată scrie în tote părţile și se râgă de toți să-i trimită îndărăti pe fiii sti, să-i oprâscă de a merge înainte și se declară gata a-i ierta. V6dă-se aceste corespondinţe în tom. VII din co-

lecțiunea, Ilurmuzachi.
Dintruna, din aceste se pote pricepe intenţiunea tineriloră principi
de a lua servicii în 6slea austriacă. Generalii austriacă Preiss și
Eichholz îndâmnă prin scrisori pre tinerii principi să se iîntârcă la
Bucuresci. Aceştia însă, în 8 Ianuarie st. n. 1782, scriit generalului
Preiss și Impăratului Iosif Il-a spre a le esplica motivele pentru cari
ai fugiti de a-casă și pentru care nu vorii a se mai întrec acolo.
i

ceri

dreptulă

de a călători înainte, dela Timeșii, unde erai reținuți.

Vori să mârgă la Viena să esplice verbalii Impăratului afacerea lorii.
In scrisorea, către generalulii Eichholz (lanuare 1782) fraţii Ipsi-

lante esplică motivele fugei loră așia: (1)
„1. Că
sacrifice
2. Că
3. Că
4. Că

dorescii să servescă pre împăratulă după putere și pentru clii să-și
vicţa chiar.
prea sunt râii trataţi creștinii în 'Pureia.
în 'Tureia omulii e nesigură pe vicța sa;
dela plecarea Abatelui Panzini, fostulă loră învățătorii, nu mai ati

dela cine se instrui în ţ6ră în frumosele litere.
5. Maltratarea ce sufării dela părinţii lorti.

(1) 1. IL grande desiderio che habbiamo amendue di servire Sua Maesta Imp.
in tutto quello che la nostra capacită puol permetterei, pronti di sacrificare
tutto al suo nome, ed anche la nostra propria vita.
II. Che un uomo in 'Lurchia, basta che non siă Tureo, & disprezzato,
privo dogni privilegio, e per dire meglio riguardato come un schiavo, sia
Principe, sia Signore, sia un vilano. La quale cosa credo che sia una causa
sufficiente per un uomo che ha un piccolo pripcipio dW'onore e di sentimento,
II. Che un uomo in Turchia non puol mai esser sicuro di niente ne

manco della sua propria vita facia del bene o del male. GI che si vede da
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Intr'o (i fără să scie de ce,

i-ai pusă la închisore pe 20 de dile și era
să-i
trimită chiar și Ja grGpa ocnci, unde
se pedepsescii ucigașii.
6. Să nu se temă Austria de sorta tatăl
ui lorti, că se bucură de multă considerare la Portă
, are' mulţi amici pretutindenea și că va
sci să se justifice, ci

nu este eli de vină la fuga copiiloră
luj.

tanti e tanti Principi o particolari che
sono ogni giorno trucidati e sacrificati, senza aver mancato in niente,
e spessissime volte dopo aver fatto anch
e
del bene.
IV. Il grand amore che nudriamo
nel nostro cuore per le belle lettere,
cosa che non si puo acquistare in quell
i paesi per mancanza d'uomini degni
cd istruitti, tanto vero che dopo la
partenza del: degnissime signor Abha
te
Panzini non & stato mai possible d'ave
r un uomo dotto e sappiente per poter

profittare qualehe cosa.
V.

La

crudel

mani

era e poco degna di
genitori, che parevamo esser piu tosto noi, colla quale ci trattavano i nostri
schiavi che loro proprj figli. 'Tanto
vero che, per non render la lettera
tropp

o lunga, lasciando tutte le altre disgrazie e maianni che finora habbiamo
sollerto, non vi & un mese che siam
o
stati in arresto per lo spazio di piu
di venti giorni, e non solo ma anche
ci
hanno trovati degni d'esser mandati
nelle saline, luoco destinato per li
assassini di strada, e non per uomini
d'onore come pretendiamo d'esserlo
noi.
(dual fosse, non habbiamo mai potut
o sviluppare la nostra colpa. Almeno
se
non sară stato il falso rapporto di
qualehe vile corteggiano. La (uale
cosa
ha cagionato che tutti ci vedovano
a giusto titolo con un occhio di dispr
ezzo,
tanto che il menomo uomo non ci
considerava per mente. Spero che
Sua
lecellenza leggondo tutte le nostri
ragio
gione, con tutto cid che habbiamo trala ni non puol far di meno che darei rasciato molte altre cose che ar l'onore di spiegarle quando mi permette
ra di venir ă Cronstad.
Nella questione fattaci dal signor Ajuta
nte, se (questo puol portare qualehe
spregiudizio al sionor Principe nostro
padre, rispondo di no. 1. Perch giă
il Principe ha fatto il suo dovere,
ha mandato della gente dopo di noi,
non
mancheră di scrivere a Constantinop
oli per farei domandare della Porta
, e
per suo mezzo farsi ritonare, se si
potră. II. Gode d'una grande considera.
zione nei stati della Turchia, il che
ibuiră molto a non farli sospettare
che noi siamo fuggiti col avviso del contr
Prici
pe. III. Che il Principe ha molti
amici tanto in Constantinopoli come
nei altri paesi della. 'Turchia, e prego
il
sienor Generale di non prestar Porec
hio
veranno, perehe lei deve esser persuaso a tutto qucllo che diranno o seriche € la verită stessa uello che ho
lonore di scriverle; ed ancora prego
sua Eccellenza di voler bene darei
un
momento piu presto una risposta favor
evole, e di perdonare anche tutti li
falli
che avr commesso in. quosta lette
ra per la ragione che non serivo
in Italiano, e se qualche idea & espressa
con conlusione, avră l'onore di spieg
arla
meglio, alora che Sua Eecellenza mi
permotteră di vederla. Mentre che habhiamo lonore di dirci con piena
stima ed ossequio,
Di Sua Jiccetenza

Servituri Umil-mi

Coustautino

ed oVligat-mi,

Ypsilanti, Demelrio

Ypsilanti.
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Chiar și directi la Imperatorele losifă II se adrescză energicii tineri, cerându-i să-i admită în ostea austriacă «per esser salvati dalla
massima barbaria che regna in quelli paesi, e dallignoranza ove cpuasi
tutti sono

immersi,»

|

|

In 23 Ianuarie 1782:intervinii la generalulă Preiss Metrop. Gregorie, lpiscopulă Râmnicului lilareti, Banul Ghica, și marele spătarii
Ioanii Văcărescu (1). Acâstă cerere a lori este datată din Brașovi.
[Este de prisosi să stăruimi a urmări pre junii principi în escursiunea lori stranie prin Ardeli. Ne înapoirea lori, copii minori, în
mânile atâtori boeri trămiși de Alex. Ipsilante, pe urma loră, este
pentru noi o probă mai multi, că fapta lori nu a isvorită numai din
sburdăciunea copilărâscă, ci că mâna Austriei conducea acâstă afacere.
Uni momenti Alex. Ipsilante ar fi pututii a nu-și perde la Constantinopole bunului creditii din causa fugirei celori doi fii ai lui.
Insuși Internunțiuli austriacii Ilerbert raporteză Ministrului sti Kaunitz, cum că Ipsilante continuă a se bucura de bună opiniune şi după
fapta

fiiloră sti. Marele

Viziră,

Muftiulu,

Reis-lu[fendi

vorii

să

consi-

dere acestă faptă «fiir nichts anders als eine blosze jugendlische Ausschweifung (2).» Acesta la 26 Ianuarie 1782 (stil noi).
Nu era însă și credința lui Alex. Ipsilante. Din scrisorile fiiloră sti
amit vădutii, că pe dată ce junii principi fugiseră din Bucuresci, ci

sei că Ipsilante avea, de gândă să renunţe la domnie. «Cosa, che dovrebbe certamente arrivare se noi anche non fossimo fugaiti, essendo
gia il tempo destinato per governare il Principato di Valachia, dopo
(quatro

cinco mesi

finito,

ed

essendo

anche

linteresse

particolare

del

Principe nostro padre, di non restar pi Principe (3).»
Se pote că în mintea lui Al. Ipsilante să fi trecută gindulii de a se
demite, mai cu s6mă după sârtea cumplită ce avu Domnitorulii Moldovei, Gr. Ghica. In ori-ce cazi, acesta făcu eli îndată după. eveni(1) Ilurm. VII, pag. 543.
(2) Ilurm. VII, pag. 344,
(3) lurm.T. VII, pag. 339: Acestă lucru s'ar fi întemplati chiar decă noi n'amii [i fostii
fugitii, căcă peste 1 —5 luni se împlinia timpul de guvernarea Valachici și fiind acesta și
in interesul particulari ali Principelui tatălit nostru, de a ua mai sta ca Domnitorii.,
Istoria Dumâuiloră de 1, „d. Urecliă.

,

13
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mentuli fugei fiilor sti. In lanuarie 1782,
junii Principi seic deja
de acestă decisiune a tatălui lori și o arătară
prin scrisârea lori către
Imperatorulă Iosif II: (Dunque domandando
lo stesso Principe la sua
demissione, e facendoci anche riclamare della,
stessa Porta...).
Scriitorulu grecii Atan. Commen Ipsilante amint
esce despre acâstă
demisiune sc istifa, care Porta învoesee lui Alex.
Ipsilante s'o dea și
pe dată, la 6 Ianuarie, stilulti vechii, 1782, este
și înlocuită în domnia ț&rei Munteniei, prin dragomanulii Porţei,
Nicolae Carapia, pășindi
ca dragomană în locul acestuia Mihai Șutzu
.
Din anexa n6stră se poti ved6 diversele acte
ce se schimbă între
guvernulă Austrici, "Turcia și Alex. Ipsilante, cu
referință la oxtradarea
celorii doi principi și trămiterea lori la, Cons
tantinopole
(1). Din Bucuresci Alex. Ipsilante scrie ultima sa epistolă
către gener. Preiss în

25 Ianuarie (5 Febr.) 1782. In acestă actii elii se râgă,
să fio întorși fiii

sti. în țeră, fără de voia lori, ca unii ce sunt
minori și încă și deliquenți, că ati luati cu ci «dela roba e dela cate
(2).»

Mai r&mase nesupărată Alexandru Ipsilante câteva dile în Bucuresci —.(cum artă şi Ilerbert internunțiulă Austr
iei în nota sa din

25 Tebr. stil nou, 1782, către guvernulă austri
acti (3), apoi plâcă spre
Constantinopole, unde sosi la 4 Martie și
se instală în casele scle de

la Curuceșme (4).

|

Din Constantinopole însă interveni Și singură
și prin guvernulii turcescii pentru estradarea minorilori sti fii. Numa
i pe la finca lui Aprilie:
reușesce Alex. Ipsilante să-și recapete beizadelel
e, după ce pentru acesta Alex. Ipsilante cheltuise peste 1.000 pungi
de bani (5).

(1) Iurm, 'T. VII estrasti din Doc, CCI, CCII,
CCIV, CCV, CCVI.
(2) Murm. T. VII, pag. dă,
(3) urm.

'T. VII, pag.

() Atan. Comnen

354.

Ipsilante, pan. 626—6258,

(5) Acelaşi Joc. cit: cEinăirzzsy Drip căz în
priudânag vista, za Cta vi ema ete
a
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NNV.
Nicolae

Caragea.

Din notele lui St. Priest de la 26 Ianuare- st. n. 1782 şi a lui Ilerbert către Kaunitz, cu aceași dată, se însciințeză luropa despre schimharea, din domnia "erei Românesci și înlocuirea lui Ipsilante prin Nicolae Caragea.
|
tepresentantulii Franciei la Constantinopole scrie despre noului Domni
următârele :
«Sultanul a numitii
Porţei și acesti postii
răi după D. Caragea,
servicii.
«ME credi datorii a
misti vorbă, că doresce

Domni Munteniei pre D. N. Caragea Dragomanii alti
din urmă s'a dată lui Mihail Draco. Imi pare forte
care-mi este amici de 12 ani şi mi-a făcutit esenţiale
vă preveni, că noulii Domni alti Valachici, mi-a trăsă atașeze în serticiulti sti pe D. Laroche ....» (1)

Internunţiulii Ilerbert amintesce rolul ce Nicolae Caragea la avulii
ca vechili de dragomanii la negociaţiunile ultimului tratatu, cum dinsulă este multi bine vădutăi de marele vizirii şi în strînse legături
cu heis-l“flendi și cum apoi a culesi numai laude în funcțiunea de
dragomani și că sa, arătat prea devotată intereselori represontate la

Constantinopole de Ierbert. Nicolae Caragea, dice internunțiulă, ar
fi pututii [i bănuitii din causa protecţiunei ce altă dată i-a acordati

representantulă Franciei din Constantinopole, care la lost ajutati şi
cu bani. Ilerbert respinge bănuiala ce avuse unii momentii și însuși
(1) «Le

G-d Scigneur a nomme

Prince de Valachic le Sicur Niedlas Cavagca,

drowman de la Porte, et ce dernier poste a âte rempli

par M. Michel Draco,

Încre de celui que vous avez laiss& ici dans cet emploi avant
„A
et qui fut ensuite decapite.

„Je

votre depart

regrette extrâmement le Sr. Caragea qui est de mes amis depuis 12 ans

et m'a rendu

des services essentiels.

Je erois devoir vous prâvenir, M., que le nouveau Prince de Valachie m'a

fait temoigner qu'il dâsirerait d'attacher le Sr: Lavoche ă son service, ignovant, je pensc, qu'il est ă celui du Roi. Jaurai le temps de recevoir voire
reponse avant «d'âtre dans le cas d'y donner ou refuser mon agrement.»
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Thugut despre devotamentulă lui N. Caragea, la interesele austria
ce. Pe
dată ce capătă investitura de Domni, N. Caragea comunică
internunțiului austriacii incredințări despre devotamentulă săi pentru
Curtea
«de la Viena. Herbert declară că :nu core de la noulti Domnit
ori decât
respectul capitulaţiunilorii ce Austria are cu Turcia și mai alesti
protegiarea neguțătoriloră austriaci din Tera Muntenscă și menţin
erea
liniștei și bunei ordine pe granițe.
Insuși Ilerbert cunâsce pre Nicolae Caragea de omi, care
de și
mu e înzestratii cu ună 'talentti deosebiti, este însă bărbat
iscusilii
și cumpătatii, care cuptinde afacerile cu minte sănătosă
și îndemâna-

că (0)

Iscusitii era, da, Nicolae Caragea. Feciorul unui greci țavieră
deanii,
Constantin Caragea, clu se ridică prin iscusință şi prin
cultura inlelectuală a familiei sâle la, demnități mari. Familia lui
Caragea cra
cunoscută în țările române, de mulți ani. Deja pe la 1727 trăise
în
Bucuresci unii doctori Caragea (2). La, 1764 aflăm pro George
Caragea
ca dragomani ali Porţei. La 1769 Ghica Grigore Vodă de
la Moldova, are ca grămătică pre Constantinii Caragea.
La anii 1770 muvindă la Constantinopole dragomanulă Porţei
Mih.
Racoviţă, urmâză în dragomanată bătrânul doctorii Scarlată
i Caragca.
La 1774, în timpulă resbelului și până la încheierea păcci
de la
IKuciul-Kainardgi Alex. Ipsilante este dragomanii în loculti
lui Scar-

lati Caragea.

|

|

|

N. Caragea, unii momentii e împedicatii de a deveni dragom
anii,
disputându-i-se, înainte de uciderea,
lui Gr. Ghica, acestii post, de cătră Constantin Moruzi. Totuşi fu vechilii de dragomanii
și în atare
funcțiune se insinuâ în inima lui Constantinii Moruzi, care
apoi însusi
Slărui, ca Nicolae. Caragea să ajungă dragomanii, când
clu, Constantinii Moruzi, ajunse Domnă altă Moldovei (3).
Pricepută și deșteptă, N. Caragea, primulit care deschide unci
nouc
familii fanariotice, calea la tronurile române, simția bine,
că 'cele-lalte
(1) Hurm. Tom. VII, pag. 345, vedi anexa,

(2) At. Comnen Ipsilante, la anii 1727, .
(5) Iurm. 'T. VII, pag. 345, veţi anexa dela acestă

pazină.
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familii, caă până acum se deprinseseră a se succede la tronurile
Moldovei și Muntenici, nu potit a-i dori lungă şi liniştită Domnie...
Dar înainte de a, se apăra de intrigile fanarioțiloră, avea de a-și face
acceptată

Domnia

duri diverse

de

cătră

puterile

curopene,

cari

se

agitau cu

gân-

în politica orientală.

Ilerbert, v&durămiu, credea, că Caragea e o nouă jucărie în mânile
Austrici. Istețulii fanariotii, care scia ce rolii avusese I'rancia, de curendi,

la tratatulă din 1779, se făcu bine vădutii şi de St. Priest, representantuli Francici la Constantinopole, cerându-i ca secretari pre La Joche,
carele va fi pentru Francia o garanţie, că N. Caragea lucreză în sensul
politicei fvancese. St. Priest, în nota dela 16 'ebruarie, 1782, serie Ministului stii dela Versailles, că s'aînțeles cu Caragea, calii cărui caracterii

timidă n'ar sci să aibă legături cu Rusia. Scopulii lui unici (!) fiindi
de a aduna avere și de a-şi aşeda fetele, se împacă cu fidelitatea ce
e datorii Porţei; de aceca intenţiunea lui este de a veghia de prea de
aprope la totii ce se petrece la otarele Austriace, și a vesti totul aci.
La acestă trebă își. propune să utiliseze în modi speciali pre La
Roche, «cu carele nu-mi va fi cu neputinţă de a fi în corespondință
și voii pul6 utilisa aci descoperirile lui (1) »
il) «Mon ancien ami,» N. Caragea noul Domni, «dont le caractere timide
ne saurait comporter des liaisons avec la lussie. Son but unique €tant d'ac-

«usrir de laisance et detablir ses filles, s'accorde avec la fidelite qu'il doit
ă la Porte, aussi, son intention est-clle de surveiller de tres-pres ce qui se
passe aux fronticres autrichiennes, pour en rendre compte ici. Cest â quoi
il se propose Wemplover specialement le Sr La loche avec lequel il ne me

scra pas impossible d'etre en correspondance ct je pourrai faire usage ici de

ses decouverles.»
Lia acâsta, Ministrulti din Versailles răspunde lui St. Priest. în 7 Maiă 1782
«les

circonstances

vous

ont bien

servi,

Mr.,

en. placant

nouveau P-ec, dont vous pouvez avoir la confiance

cn

Valachie

un

ct quant au Sr de La

ltoche, comme la Porte doit se souvenir de la verite des rapports qu'il. lui
faisait avant la dernicre guerre, elle ajoutera foi ă ce qui lui viendra de ce
cote. Sil observe tranquillement c6 qui se passera sur les Ironticres de la lussie
ct des Etats autrichiens, sil se melie surtout des nouvelles polonaises, il est
le meilleur correspondant que le Ministere ottoman ct vous puissicz avoir dans
ces contrees.»
Insuși Ia Roche scrie Ministrului, la Versailles, în 13 lunii 1782, cele ur-

mătâre din Bucuresci:
«Avant

rempli

comme

!

jai pu

micux,

la tăche que M. le

C-te

de £t.
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Deci, N. Caragea
când

curtenia

și pe

pare

hotărită a sta în bune relațiuni cu Austria, pe

Francia...

Ori-cât

dice

St.

Priest,

că din

causa

timiditățeă caracterului său (9) N. Caragea nu va aud legături
cu Rusia,
noi nu ignorămii, că lucrul cși din contra. Dar acâsta, se
va vedâ mai
la vale, la loculă săi. Aci vomit aminti numai că, N. Carage
a, însoțindii
după tratatulii dela 1779, pre ministruli Turcici, ducend
i la Petersburg tratatul vatilicată de Porlă, avusese ocasiune să fie
cunoscutii la
Curtea, Rusici și pâte chiar apreciati.
De aci vine, că nici Austria, nici Rusia, nici Francia nu
văd cu

ochi ncfavorabili ajungerea, abili N. Caragea la tronuli

Priest m'avait

donnse

ci-devant

en Pologne

ct

muntenescit.

de Vaequit

Ministre aura sans doute bien voulu rendre compte en son «de -laquelle ce
temps â V. Gran«eur,

j'attendais patiemment qu'on disposât autrementde moi, lorscue
le nouveau
P-ce de Valachic, â qui j'âtais li6 d'amitie depuis mainte
s annces, est venu
me proposer de m'attacher ă sa personne, en qualit€ de
scerttaire pour la
correspondance ctrangere. Quelque avantageux que soit ce
parti et quclque
presse que jaic 6t6 aussi de Iaccepter, parce que mon traitem
ent ne sullisait
pas ă la depenso que je ne pouvais me dispenser de faire,
jai tard6 de me
vendre, ct j'eusse fini par refuser si Mr. de St. Priest ne
nvavait assure en
dernier licu que V. Grandeur, instruite ă temps de la chose,
avait daienc y
donner son approbation ct jug6, qui plus est, que je pourrai
s âtre utile cn
Valachie â plus d'un âgard.
«Je me mets consâquemment en devoir de vous faire, Monsei
encur, mes treshumbles remereiments pour ce gracicux aveu (ui scul me decidan
t ă reprendre

mon

ancienne

carricre, peut

me

mener

î une

petite fortune,

et me

garantie,
en Lattendant, la continuation de la bienveillance comme de
la protection
de
V. Grandeur, qui connait mieux ue personne le besoin que
jai de une et

de

Tautre;

car enfin,

il n'y

a rien

de stable dans ce service-ei, et si les avan-

tages que jai licu de m'en promettre se 'r6alisent, je dois m'atte
ndre ă les
vacheter par bien des dâsagrements, et Dicu vouille encore
cloiener les
dangers.» iHurm. Vol. II, supl.]).
Puţini! mai târditi Caragea mai cere unii alii doilea secretarii
francesti care
să-lii servâscă, sub La Roche. (Vedi Vol. II, supl. [., Doc. NXĂ).
Din Versailles se răspunde lui de La Roche în 29 Septembre: 1782
(stil noii):
«ai applaudi, Mr., au parti que vous avez pris de vous attache
r au nouveau
P-ee de Valachie, paree que je suis persuad6 que la connaissance
que vous
avez des affairos de Pologne ct de Russie peut vous rendre tres-uti
le ă la Porte
ottomane qui se fie d'ordinaire aux Princes de Valachie et de Moldav
ie pour
ctre instruite des choses qui peuvent Pinteresser dans ces deux
Etats. Je sais
dailleurs, Mr., que vous avez assez approfondi la politicue
qui convient â la
Porte, pour maintenir votre Prince dans une modâration (pui
puisse influer

heureusement sur les dispositions du G. Seigncur.»
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NAVI.

Le gâteau

buurc.

Tratatului rcinoită de 'Turcia la 1779 este numai uni forte scurti
popasii în mersului Rusiei spre Constantinopole. Ultimele victorii ale
acesteia îi înteţiseră pofta de întindere pe sâma imperiului turcii.
Identicii apetitii venise și Austriei în urma acaptrărei lesniciose a Bucovinei. Ultimele împărțiri ale nenorocitei Polonii, la cari: avu parte

și Prusia, ar&taseră și acesteia posibilitatea de noue dobândi. Francia și
Anglia

câtii mai puteau

echilibra și împedica

noile planuri

de exten-

siune teritoriale !
«le găteau ture» era calificati imperiul turcesc! în diverse broşuri ce se publicară in anii aceștia, propunendii, diverse combinaţiuni
pentru împărţirea plăcintei.
Anului 1182 se petrecu în pregăliri de răsboiit în vedere secretă
cu împărțela «plăcintei».
,
Nu

avemii

nici unii

interesii

a urmări

pasă

cu

pasi

şi

di cu

di

între 1782—1792 messulii înainte alii acestui plană, care în parte
Ta rcalisatii Austria astădi, atribuindu-și Bosnia: şi Erţegovina, fără
nici o cheltuială de Gmeni și icrbă de puşcă. In Europa centrală se
formeză dou curente politice : unulii care „arăta, că e o ruşine ca
Turcia cea barbară să mai dăinuiască în Europa creștină şi cere alungarea Sultaniloră în Asia ; şi altii curenti, care cerea menținerea 'Turcici
în interesuli echilibrului curopeanii. Voltaire, curtesanulii IEcaterincă II,
Volney,

Carra, etc. sunt «din curentulă împărţirei

«plăcintei otomane», iar

Poysonnel și de Chenier în « Revolution de VLimpire Oltoman» se vorii pune
în fruntea scriitorilorii apărători 'Turcici.
Nu

vomi

aduce

aici

citațiuni

din

tură publicate puţini ani după 1782.
Lia anii 1183 numai avemii de
puternici decât scrierile de specia
Intervenţiunea lui Frederik ali

făcu

atunci simțită. In 39 Augustii

scrierile

acestora,

de

ore-ce „cl

Vomii reveni asupra lorit mai apoi.
semnalati alţi factori politică, mai
celorii ce amintirămit.
Prusiei în afacerile Orientului se

1783

regele serie Ministrului săi
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Galfein din Constantinopole şi îi artă minunată planurile Muscalilorii
și ale Austriacilorii de a-și: împărți plăcinta (gâteau) turcâscă (1). Lrideril: deșteptă Europa asupra acestori planuri mari. Dar îndată Carra
va propune să fio împăcată Prusia, dându-i-se și ci parte din «plăciută»,
cum se va vede mai jos.
In mijloculii acestori agitațiuni politice ale Austrici, Prusici,
lusiei și Franciei, situațiunea Domniloră din Principale este forte nesigură.

Mai pe faţă se dai aspiraţiunile rusesci prin memoriul remisti Porţei
de ambasadorul rusescii, cu data din 19 Noembrie 1182 (2).

Prin acestii memorii, Rusia înțelâsă cu Austria agită cestiunea, Principateloriă, spre a-și acoperi fapta urmărită în Crimeea, da contopi
acea țeră în pămiîntulă rusesc. Dicea Aemoriulă, că 'Turcia, dela pacea
din 1774, nu încetase da aduce stavile la avantagele ce Rusia dobândise prin acea pace. Intre aceste stavilo memoriult punea : procedă
-

rile Turciei faţă cu Moldova și Valachia.

Prin art, 3 din Memoriă Rusia, imputa anume Turcici, că
nu înce"(âză de a călca, legămintele ci în vedere cu Principatele.
Rusia le-a
„vestituită la 1774 'Turcici cu condițiunea espresă, că libertate
a, și privilegiile acordate de Mahometă IV locuitorilor loră vorii fi mâ&nţinu
te
în întregime și că Rusia va av dreptulă de a intercede
în favârea
lori, Turcia însă este mereii gata a ruina aceste ț&ri schimbândit
adese
Domnitorii lori și aruncândă asupra, lorii sarcini, cari apasă
pre bicții
locuitori..
|
Rusia, sprijinită de Austria, cere deci Turciei, prin «Memorii»,
ca

«Moldova și Valachia să lie tratate conformit cu pacea din 1774 și,

ca să nu mai fie nici o echivocitate, să se esplice "Turcia cu Rusia
asupra tributului ce Principatele vorii av6 de plătită pe viitori,
cum

și despre oborirea sarcinilor

întroduse prin violență și abusuri

(5).

(2) Ilurm. Tom. 6, pag. 403.
.
(2) Vedi Memoriulă presentatii Porții de trimesuli Rusiel asupra
abusurilorii din Principate, în 19 Noembrie 1782.

(3) Des la conclusion de la paix, la conduite de la Porte ott. d&montr
ait continuellement son dâsir de meltre des entraves aux avantages
due la Cour Imperiale de ltussie avait aequis ă si juste titre par le traite
sienc â hainareil

IŞTORIA
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tratatii dela

1779

se pregătea

penteu unit noit răsboiii stabilindit înțelegere secretă cu Austria şi căuta
pentru

acesta

ori-ce pretexte. Husia căuta aliați, nu numai la Viena, ci

şi în Vencţia, precum

se vede acâsta dintro scrisore din 10 Septem-

bre 1182 a lui Caragea către Porta Otomană. Din Viena ai veniti
informaţiuni lui Caragea, că Austria trimete câte-va regimentela fruntariele 'Lurciei sub protextii de a stârpi hoţiile ce se făcea pe acolo.
le 10 Juillet 1774. Les difficultes cu'elle a faites sur le passage des vaisscaux
marchands russes de la mer Blanche dans la mer Noire, les troubles passes
en Crimee, ses procâdâs â Vegard de la Moldavie et de la Valachic, joints
a plusicurs autres faits cet circonstances, ont suflisamment fait connaitre ses
intentions de vouloir €luder ses engagements.
En concentrant ainsi les differents procedes de la Porte, les eriefs de la
Cour Imperiale de lussie contre elle se reduisent essentiellement aux trois
points suivants:
— Que la Porte ottomane ne cesse de contrevenir ă ses engagemenis
vis ă vis de la Moldavie ct de la Valachie. Il est notoire que la Cour Imperiale a rendu ces. deux provinces par le traite de lainardgilk sous la condition tres-expresse, [ue la liberte et les privileges de ses habitanis subsisteraient en enticr, et qu'en leur faisant cprouver dun cote tous les menagements
possibles, il serait reserve de lautre â la Russic le droit d intereâder pour
cux. Mais, malere. cette stipulation et quoique la Sublime Porte se soit engagâe
ă conserver & Pune ct ă lautre Principaute tous les privileges dont clles jouissaicnt sous le regne de Mahomct IV, elle est prâte ă les ruiner par des changements irequents d'ilospodars aussi bien que par de diflerentes autres charges ct oppressions qui en accablent les pauvres habitants.
S. M. YImperatrice de Russie a resolu V'employer encore le scul ct dernier
moyen [ui lui reste pour Yarrangement definitii de ses affaires avec la Sublime P.: Celui de se joindre avec S. Majeste Plmpereur des ltomains son
intime ct fidele alli6 qui, en gard au voisinage de ses Etats ct ă Punion parfaite qui subsiste entre les deux Cours Imperiales ne peut envisager avec
indifference cet âtat-de choses, pour faire â la Porte ottomane,. par le Soussionc, conjointement avec le Ministre de S. Majeste Vlimpereur, une representation

energicuc

descendance

renfermant

auxquels

les derniers

termes

de

menagement

ct

de con-

S. Majeste VImpâratrice veut bien se “preter par apport

aux griels susdits.
30 Que la Moldavie ct la Valachie soient traitâes conlormement ă la paix..
de 1774, ct pour oter tout equivoque_ lă-dessus, que on sexplique sur le
tribut qu'elles auront ă payer ă Pavenir, ainsi «que sur Yabolition des changes
intvosdluites par violenee' et par abus. (Ilurm. "T. II supl. |, pag. 22.)
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Caragea avea la Viena mai mulți agenți secreţi și între aceștia pe
Abatele Ayola. Acesta, în 29 Noembre 1782 serie Domnitorului, că
Austria la primulii semnalii va lucra în înțelegere cu Rusia contra
'Turcilori (Ilurm. Tom. VI, pag. 376) E probabilă ca spionii ori agenţii
lui
Caragea îi dădeaii numai acele inlormaţiuni cari convenia lui
Kaunitz
să ajungă prin Caragea la Constantinopole. Şi asemenea, informaţiuni
mai tot-d'a-una falșe,se plăteau de Caragea. f6rte scumpi.

Ayola în Ianuarie

1783

îi cere 1.000 de galbeni, ca doră o putea,

descoperi, cu ajutorulii lori, decă pregătirile de răsboiu ale Austriei
sunt
soriosc, ori numai cu scopi de ameninţare ?
Franța simțindi înțelegerile dintre Rusia, și Austria căuta să consilieze- pe Portă de a cvita răshoiulă, satisfăcândă cererile lusici (1).
Francia îndemnă din noii pe Turcia în 1782 Noembre, să cedeze (2).
(1) ilurm.

In 22

Doc.

Mai

38, 39, 40, 4,

pag.

23 şi 24,

1781, deja serisese St. Priest: «I/âtat

de laiblesse ot

cette
nation est reduite, est une raison pour que la France ne puisse
contracter
“alliance avee elle.» Apoi să nu se împingă "Turcia la ună noii
resbelă...,
«nous venons de voir comment s'est faite et termince la dernier
e guerre avec
les ltusses, Il en seruit au moins de mâme avec la Maison d'Autric
he, la
puissance contre laquelle il semble (ue nous puissions nous trouver
dans le

cas

de desirer

une

diversion

înc6pă Turcia răsboiii
ciile, «principalement
d6bouch6 sur la mer
que je ne puis penser

de

la part

des

'Pures.»

St. Priest nu doresce să

cu Austria, că acesta va profita spre a-i cuceri provincelles ui lui assuveraient le cours du Danube ct un
Noire. Illos: me paraissent tellement â sa convenance
«quelle ne les convoite souvent .. .»

(2) Ofțice vemis ă la Porte par M. de SL Priest le 24 Novemb
re -1782,
«Le concert des deux Gours Imporiales pour exiger de la Porte
les 3 articles
y mentionn6s rend inutile examen de la question de droit..
. . ..,
«Mais on espere demontrer â la Sublime Porte qu'clle trouver
a des avantages rcels, dans la necesite ou elle est, de les accepter.
«le premier article regarde le libre transit de la mer Blanche
â la mer
Noire

de toutes marehandises du eru de la lussic.

«Le troisi&me article qui rappelle les stipulations du trait6 de
Kainardei cu
laveur des Principautâs de Valachie ct Moldavie produira aussi
Pavantage de
soulager ces deux fertiles provinces des vexations particulicres
que notoirement elles souflrent au. detriment de Ia culture et des subsist
ances ue Cons-

tanținople en vecevrait sans cela en bien plus grande cuantite,
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Graţie acestori consilii, po la începutul anului 1783 se credea
incă în posibilitatea, menţinerii păcoi, cu tote că acestă credinţă a,
fostii de forte scurtă durată, căci la Petersburg cloccaii planuli unorii
combinaţiuni politice nuo& orientale. lira vorba ca Potemlin să capete corona țărilori românescă unite și să devină regentul imperiului greci restabilitii, până la majoritatea Principelui Constantinii.
Se publică, cum am dist, către anii acestia uniti numării considerabilu de broșuri propunândii împărţirea Imperiului turcescii. Se cuvine a ne ocupa de una mai alesii cu titluli: Pssai particulier de
politique dans lequel on propose un partage de la 'Turequie curopâenne
par Monsieur C"”. (Constantinople ? 1787).

Autorulit

acestei

broșuri

este

însuși vestitului Cavra, cum resullă

din nota dela pagina 4, unde vorbind de Principate, dice că: «0n
donnera Dientât une histoire complete des deuz provinces de. Valachie ct
de Moldavie,» istorie, care, precum se scic, a şi fostii publicată de Carra.
Acesta propune isgonirea Turciloră din Furopa şi împărţirea țărci lorii (1).
«Il reste ă observer ă la Sublime Porte, que si les deux Cours Imperiale
exigeaient meme davantave, il serait tr&s-imprudent de s'y refuser. Pourrait-elle se dissimuler qu'en cas de rupture ses provinces de Valachic ot de
Moldavie scraient envahies sans coup fârir par les forces autrichiennes qui

pourraient mâme aisement devancer au Ballian les armâes

ottomanes

tou-

jours lentes ă se rassembler. D'un autre câte, la flotte oceupâcă la defense de
la mer Noire, ne laisserait-elle pas la Blanche â la merci des escadres Russes ?
«On croit devoir, en finissant, prendre la libert& dinviter la Sublime

Porte

ă dâclarer immediatement par ccrit aux Ministres des deux cours imperiales

son acceptation pure et simple des trois articles propos6s.»
(1) «Je conviendrais de livrer et abandouner ă la maison ('Autriche la Valachie cet la Bulgarie juscu'aux montagnes du Balkan qui sont les fronticres
naturelles de la Rumdlie et de la 'Thrace; avec la Service ou est Belerade,
la Selavonie et la Bosnie, sans y comprendre la ville de Raguse. Au loi de
Prusse, la Moldavie ct la Bessarabie ; tout cet espace entre le Niester ct le
Danube jusqu'ă leurs embouchures dans la mer Noire, en passant par la Poloene mineure, la Russie rouge ct Vitalie dont'il aurait un terrain de quinze
milles de large; et en remontant le long de la Prusse occidentale, par un
terrain 6galement de quinze milles de largeur, juscpuwă Dantzil qui forait aussi

partie de son domaine, comprenant d'un autre câte, dans ce mâme partage,

la Courlande ct la Samogitic, par la raison cpue les pays ci-dessus nommâs
ne suffiraient point pour le maintien de la balance politique de Europe.
A la France I'Isle de Candie, celle de Chipre, la Morte, le Negropont et

une grande partic des Isles de L/archipel grec.

”

|
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Carra cere, (icemii, supresiunea 'Turcilorii din Europa și nu în favorea naţionalităţilorii din peninsula Balcanică și din Principate, ci spre
lolosulii Veneţiei, Austriei, Prusici şi Rusiei.
|
In mijlocul acestori planuri și cioplituri de state, Rusia și Austria continuati pregătirile lor de răsboiit.
Pe de altă parte însă lusia anexa țările tătăresciă ale Crimei (1). Incă
din Mart. âmbla svonulii, că principele Potemlin şi-a vîndută toti ce
poseda în Rusia, până și palatul și diamantele, jurându, că nu se v:

mai întorce la Petersburg, până

nu va fi suveranulă

țârilori

de la

Dunăre (2).
|
Cu tâte aceste simptome de răsboiu, ambasadorul Franciei din Constantinopole, prin raportuli s&i din 17 Iulie 1883, toti mai credea în
posibilitatea neizbucnirei ostilitățilorii până în anulă următorii, căci
Iranța sfătuia, cum vădurămii, pe Portă să nu începă iar răsboiulu (3).
tegele de Prusia îndemnă și elă pe 'Tureia la o alianţă cu dinsulii,
iar Sultanulă nu primia acâsta decât cu condițiune ca și Tranța să
fie în alianță.
|
- Franța însă refuza să se alieze cu uni statii așia de slăbili ca ali
Turciei, dar nu mai puţinii, recunâscemii, că guvernulti din Versailles
Quoique j'aie demontr& que la Russie fât des (ţuatre principaux Empires de
YEurope, le plus vaste et cât le plus grand nombre dhommes; cependant la
politique voudrait en «e cas lă, soit pour la dedommager de la cession de la
Courlande, soit pour d'autres causes, «ue: cette puissance s'ctendit encore
dans la Crimâe et occupât tout le pays entre le Boristhene ct la mer WVâzof,
celui oii est situ Oczakow justu'ă la rive occidentale du Niester ct aux fronticres de Podolie. Il ne serait pas juste, en politique s'entend, que lAglceterre
[ât comprise dans ce «uadruple partage. Elle possede un si grand domaine
sur les mers des deux Indes que ce serait &videmment la rendre maitresse
de tout le commerce de ce elobe, que de lui aceorder une part au partauo
de Ympire Ottoman. Quant â la Ilollande, îl lui est inutile M'avoir des possesions et des ports dans la Mâditerrance. L/industrie infatigable de ses caboteurs la met dans le cas de faire le commeree indilleremment partout.
D'ailleurs cette Puissance n'est point en tat par sa population de former des

colonies dans ces parages meridionaux ; et sos tresous sont assez grands pour

balancer par leur poids sculement Pune des cin
gnces.» (lissai particulier de politique, pag. 27.)
(2) Doc. 46, paz. 26 Ilurm.a
(2) Doe. 44, pas. 25 Ilurm,

(5) Murm. Vol II, supl. 1, pa, 27,

Puissances

ci-devant

desi-
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se îngrijea de consecințele dosființărei imperiului turcescii.
26 Martie 1780 se presentase la Versailles unii memorii în
arăta ce ar resulta pentru Turcia și pentru [Europa din întinderea
peste Dunăre. Dicea memoriulă «Quel parti lEmpereur ne

pas du Danube
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Asia la
care se
Austriei
tirerait-il

sil en possedait le cours jusquă son embouchure, sil

devenait maitre Wetablissements sur la mer Noire ? Ces nouvelles acquisilions... r&pendraicent la vie en Ilongrie et dans ses pays hârâdilaires
qui languissent maintenant fauto de debouchâs... En supposant quil se.
proposa dabord pour bornes ă ses conductes... les rives du Danube... peut"on eroire «ue les faibles Sultans defendissent longtemps leur capitale,
le veste de leurs provinces curopâennes contre une puissance [ormidablect qui les aceablerait dâs quelle le voudrait? On ne pourrait
guere se flatter que ce moment tardât ă arriver d&s que VEmpereur
serait parvenu juscquă la mer Noire. Maitre ainsi depuis les bouches
du Niester juscpuă Lextremite du golfe Adriaticque, quelle masse €norme
pescrait alors sur le veste de Vlzurope? On ne peut y penser sans ellroi ..»
aţă cu acesti pericolii ce memoriuli constată din întinderea Austrici, sar fi cuvenită să se fiă constatatii și pericolulă dâcă în locii de
Austria sar fi întinsii la Dunăre celăl-altii vecini alii nostru,

lusia. l'ran-

cia, ca şi astădi, făcea o greșclă: vrendu să combată pe Austria
(astădi pre Germania), căuta a se apropia de Rusia.
Cu tâtă acâstă greșelă, în care până în fine Francia toti nu cădu,

la Versailles se cristalisa, ideea, că salvarea

'Turcici şi a Europei de

panslavismit și de pangermanismit stă în aceea, de a se crea între acești doi mari factori politici unii statii noii, compusii din principa-

tele române (1).
tusia, prinse planuliă în sborii și căută unii moment

să-l realisezo

în folosulii ci. Vomiă ved6 pre Impărătâsa, Ecaterina uvmărindii acesti
planii până la pacea, dela

1792.

Dâcă

pre Români şi totă peninsula Balcanică,

nu unii statii, care să coprindă

sub

corona

Ineazului Con-

,
(1) «Il devient tout aussi interessant pour la Russie que pour nous, que ce soil un
peuple faible... qui garde les clefs de la mer Noire...4 D'aceea Rusia și Francia... trebue
«opposer ă, tout agrandissement
peut ctre înquictante....»

de ce cotă de la Maison

VAutriche,

dont la puissance
-
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stantinui (1), celu puțini Iicaterina voia
untă regatii românii în favârea
lui Potemlim.
e
Urmărindă asemenea planuri se fact
de Rusia mană pregătiri de
răshoiii și se înteţescii pretenţiunile ei
la Constantinopole, între anii
1779—84, Dar despre aceste vomii
vorbi mai la vale (2).
(1) Cât pe'ce Franța să admită acesti imper
iă în favorea principelui Constantină fiul
marelui duce ală Rusică :

„On ne peut nier, Jr, que le projet des
bFmpire otoman ne Daraisse gigantesque et deux Cours imperiales de venrerser
quvil ne semble mâme dans son sucăs
dangereuz pour la monarchie autrichienne,
par le rapprochement de I Enpire vusse
dont le volume est dejă demesurt j mais
il west peut-âtre Das împossible que les
întcrets des deux Puissances ne se conci
lient. En examinant la carte de Danvi
lle,
intitulâe 3-e partie de VEurope, on y
voit que l'mpereur s'adjugeant la Valachie, la Moldavie, la Servic, la lasci
e, la Bosnie et VIIerzegovine aurait pour
fronticres de ses Etats, depuis la mer Noire
jusqu'au Golte Adriatique, cette
chaîne de montaenes que les 'Tures nomm
ent le Balan. On Y observe encore
que cette enorme extension ne serait
copendant qu'un arrondissement et
que
le cours entier du Danube ofirirait a
cet Etat, par la mer Noire et la, Propontide, des dehouchâs des denrces, qui
manquent aujourd'hui
la Ilongrie et
la Transilvanie. En formant de ce cui
est en de-ca du Balhan, cest-ă-dive de la
Valachie, V Albanie, la Grece, la Morte
et VAvrchipel une souverainetă en fateu)
du P-ce Constantin 11, fils du Gd. Duc
de Russie et Petablissant ă Constantinople,
on ctiterait la vcunion de PEmpire Grec
DP Impire Iusse, que la politique autvichienne waurait pu admettre.*
St. Priest, din Constantinople 16 Iebru
are 17382 (1).

(2) În 1783 ulii se mai propuse Împărţir
ea «plăeinteă» astii-felti:
de la Turquie est facile ă executeri par
les deux puissances qui
la menacent et ce ne doit pae âtre Tafta
ire
d'une
camp
agne si le G. S. n'est
pas secouru. Le
«I/invasion

partaze de cet Empire, doit done âtre
le but qu'elles sc sont
propos€ et on. estime due les raisons
de convenance le dâtermineront ainsi
qu'il va tre explique.

«La Russie aura dans son lot la Mold
V'Oezakow, la petite Tartarie, la Crimee, avie jusqu'au Danube, les 'Tartares
ct il n'est pas hors de vraisomblance
de croire que dans

la suite, la Circassic, Ja Georgie ct
la majeure partie du
pays entre la mer Noire ct la mer
Caspiennc, ne passent sous la domi
nation de cette puissance ainsi que le
commerce de la Perse, de PInde et
de
Asie.
,
|
«L'Empereur aura pour sa part tout
le pays, depuis le Danube jusqu'ă Constantinople ct la Mediterrance, ce qui
comprend la Valachie, la Bulgarie,
la
Servie, la Romanie, la Livadie ct la
Morce.» (Ilurm. Vol. II, supl. ], pag. 28,
Veţi în anexă două alte proiccte

asemenea).

(î) urm.

Vol. 11, supl. I.
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NAVIL.
lavășt a[acerea' Consulatelorii.
Ami vâdutiă insistența pusă de Rusia pentru a dobândi recunoscerea lui Lascarolt ca agentii ali stu pentru cele dou& provincii române.
In 15 uniti st. n., 1782, Laroche, sceretarulii lui Caragia, scrie Ministrului franceză de Vergennes, că deja e stabiliti la Bucuresci consulii

rusescii și că acesta se pregătesce a numi vice-consuli prin diferitele
scale din Bugiac și din ambele principate Moldova şi Muntenia.
La finca anului 1782 Rusia înlocuesce pre Sergiii Lascaroll în consulatuli din Principate prin loană Severini (1), care cu mai multă ener(1) Fermanulă Pudișahului cătră Voirodulii din Moldora şi acela din Muntenia
şi cătră Pașii din Oczahor, Bender şi Ilotin.. ordonându-le a da onorurile cuvenite Consulului generali pentru Principatele danubiane Iwan Severin,
Decembrie 1782.
(Din Archira

Traduction
Contenu

du

literale du Lerman

qui

Ces.

accompagne

Reg.

din Viena.)

le DBerat.

'Toura du Sultan Abdul Ilamid Ilun, fils du Sultan Ahmed
.
toujours victorieur.

Ilan

«Commandement Imperial adressc aux Pachas d'Oczacofi, de Bender, et de
Chotin, ă tous les juges et leurs vicaires, qui se trouvent dans les trois Pro-

vinces

ci-dessous specifices, et aux Princes de la Moldavie et de la Valachie.

«Soit notoire ă Vous ci-dessus mentionnes apres «ue mon present Commandement Imperial Vous sera parvenu, comme (uoi le plus illustre parmi les
Grands

de la Nation

Chrâtienne,

IInvoye

de

la Cour de lussie, residant au-

“pres de ma Sublime Porte, Chevalier de Bulhaszow (dont la fin soit hercusc)
ayant notific â ma Sublime Porte, par un memoire muni de son cachet, que
le noble lusse Assesscur Serge Lascaroft, qui par un Bârat Imperial avoit
ete lait consul gendral pour vaquer aux affaires des marehands ct passagers
tusses

qui vont

et viennent,

tant par terre ct mer, ue par des fleuves, dans

les provinces Je la Bessarabie, Valachie et Moldavie, qui selon qu'il a cte
convenu râsident en Boucharest pouvoit toutes les fois qu'il le croiroit nâcessaire pour les aflaires du commeree aller ct râsider ă lassi et en mânral
dans tel autre endroit que ce soit de ces trois Provinces, sans que personne
puisse en empâcher, venoit d'âtre rappel& par sa cour pour âtre employe
ailleurs, et qui.sa place ctant restâe vacante, il avoit ât6 donnele Bârat Imperial, portant que le conseiller de cour Iwan Severin, Noble Russe, avoit
ete conlormement au 'Trait6 et de la manicre de son predecesscur, fait ă la
place de ce dernier, consul genâral dans les susdites trois provinces de la
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gie decât Lascarolt, să agite Principatele și pre
creştini contra "Turciei.
Am vădută că Austria nu întârdiea cere
să aibă, și ea consulii în
Principate. In Iunie 1782 se lăţise scirea în
Bucuresci, că o să sosâscă
curând dela Viena uni felu de Consulă,
sub titlu de «secretară au-

lică (1).»

Aceli cine-va este Raiceviei (2) Raguzeanul
ă «ei-devant secr6taire
du Prince de Valachie. dâpose. Cet homm
e est d6jă, arriv6 ă DBucharest. Des lettres de Raguse disent quil
y a 6erit que !Empereur
Vavait nomm6 son Consul dans les trois provi
nces. Quoiquil en soit,
linternonce n'a point fait demande dun
Bârat pour ce prâtendu

consul (3).»

manire ci-dessus specifice, a demand qu'il
Lui soit donn6 un commandement Impârial pour que le dit Noble lusse
conformâment au sacră Berat,
qui lui a 6te accordă, puisse entrer en foncti
on de son consulat, «ue contre
le contenu du Brat on ne lui fâsse la moind
re molestie ; qu'on ne singere
point dans les aflaires, qui regardent son consul
at, et que toutes les fois qu'il
trouvera necessaire, par rapport aux affaires
du commerce de son consulat,

daller ou demeurer avec sa suite dans

tel endroit

ue ce puisse ctre des
susdits lieux, qu'on ne lui fasse aucun obstacle,
En consâquence de quoi, mon
present commendement Impârial Lui a âtâ accord
€ afin qu'il puisse entreren
lonction de sa charge

de la manicre ci-dessus specilice. Et j'ordonne
que
avrivera avec le present commandement Imperial,
Vous
ci-dessus nommts dovez Vous comporter selon
son contenu au
(uand le consul

quel on doit
obâir. C'est ce que Vous devoz savoir et preter
foi ă ce singne sacrâ. Donn&
â Constantinopole au commencement de la lune
Iafer lan 1197. C'est ă dire
vers la

fin du Dâcembre

1782. (Vomi ved& mai depart

e modulă cum Ivan
Severinti a fostii primiti la Bucuresci).
(1) aAvec le titre de Secrâtaire aulique actuel
de la Cour Imperiale et Noyale serait envoy& pour proteger et dirige
r le nouveau commeree (u'on
se proposerait d'ouvrir ă la favcur des cours
du Danube, du Sireth ct du
Niester; mâme dâjă un Vaisseau nouvellement
construit est parti de Vienne
avec une riche cargaison en manufactures de
VAutriche pour Rilia-Nova, ou
on ctablira uni comptoir.
— Un second, charge de vins et Meaux-de-vie
de
la Georgic, suivra de pres ce premier pour
la mâme destination. Le tout sera
reparti delă, tant pour Cherson,ou il y aura
un autre comptoir, ainsi que pour
Constantinople. Nous isnorons au reste jusqu'
ă present si la mission de ce
(uelqu'un sus mentionn6 est avoute ou non
par la Porte Ottomanc, ce qui
ne laisse pas de nous embarrasser.»
(2) Veţi despre

Raicevici

ce dice

Sultzer in opera sa despre Principate, —
Sultzer a
fostii rivalulă şi compeţitorulă lut Raicevici la
Consulatuliă austriacă, de aceea îl și cam
maltrateză.
(5) Murm. "Tom. II, supl. I. Doe. 34, Vedi și actele
din Tom. VII relative. -
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Introducerea lui laicevică ca agentii comerciali ali Austriei nu prea
a fostii lesne primită de Domnitorii Principatelorii.

Temerea care oprise pe Turci de a primi înființarea de Consulate
în țera română, fusese legitimată îndată cu sosirea, lui L.ascarofi. Acesta
devenise centrul de gravitare ali tutulorii boerilorii. Salânele noului
agenti fură mereii pline de aceştia. Lucrulii începu: a displăc€ Domnitorilori și îi vomit vede intrândă în luptă fățișă cu ambii agenți
rusesc și austriacii.
NAVIII.
Mazilivea

lui Constantinit Moruzi. —

Alexandru

Mavrocordatii

Deli-Bey.
Incuragiati în primele momente de resistința “Turciei de-a primi
pe Lascarolt, Constantin Moruzi avu ocasiune de a fi nemulțămitii
şi de purtarea acestuia în Principate, de intrigele ce țesea cu boc-

rimea.
Rusia nemulțămită și dînsa de Constantin Moruzi, intriga la Constantinopole, pentru mazilirea lui, sub cuvint, că Domnitorulii Moldovei a primită râu pre Lascarolf în Iași.
|
In curândit aceste intrigi vorii dobândi resultatulii urmăriti. După
4 ani

şi câteva

luni

de

domnie,

Constantinii Moruzi se vede

mazilitii.

St. Priest -în nota trimisă la Versailles cu data: Constantinopole 10
Iuliu st. not 1782, vestesce mazilirea lui. Constantinii Moruzi, după în-

trigele Rusici (1).
In loculi lui C. Moruzi

Porta

numesce

Domnă

pre Alex.

Mavro-

(1) «Le Prince de Moldavie vient d'avoir sa deposition. Je ne sais encore si elle
est volontaire. On soupeonne ici qwayant assez: mal recu ă Jassy le St Las-

larow, lenvoye de Russie s'en sera plaint et qu'on y aura fait droit cn r&-

voquant le Prince pour profiter de Voceasion d'annuler accord entre les deux
Puissances, ou la Porte s'est engagte â laisser les Princes en place leur vie
durant s'ils se conduisent bien. Le successeur est fils du Prince Constantin
Mauro Cordato, qui fut tu€ au commencement de la guerre dernitre contre
les Russos.»
Jaloria

lomâniloră

de

V, d,

Urechid,

:

14
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cordată, fecioruli lui Const. Mavrocordat. Acest
i Domnitori purtă,
în unele scricri şi. numele de Deli-Bey. Drăghici
esplică acestă poreoclă, fiindu-că «era, furiosti și ncastimperatii.»
Scurta domnie a, acestuia, Drăghici o împle numai
cu plimbările lui
tiptili prin orașii, ducândă falanga după clu, ca
să bată la tălpi pre
măcelarii și brutarii, cari vindeaii marfă rea, sâi
cu cumpene: strâmbe.
Pe tâtă diua Domnitorulii arunca carte de pâne
și de carne pe ulițe

pentru pedepsa neguţătorilori abătuți.

«Deci, ori când eșia Deli-Bey

în tiptilă, vedeai sărăcimea âmblândi după dinsu
lt cu cârduli să
agonisâscă ceva.»
Dâcă, este să credemii pre Drăghici, apoi nu numai
neguțătorii înșelători aveai să tremure de fica lui Deli-bey, ci
și diferițiă slujbași,
cari na cutezatii să ia nici măcară o para mită
pe cât timpi domni
Deli-Bey Alex. Mavrocordată.
Dar acesta, ni “făcea treba boerimei. De aceea, ei intrig
ară, prin consululă rusesci, și e probabilii ȘI prin agentuli Paicev
ici.
Drăghici spune, că, boerii ai îndemnatii pre neguță
tori să proteste
contra, procedărilori Domnitorului față cu ci. Neguţ
ătorii declară, că
sub nici o amenințare nu vorii mai continua comer
ciult lori.
Sprijinindu-se pe reclamațiunea neguțătorilorii, boorii ducii
o campanie
energică contra Domnitorului. '
Acesti răshoii tainicii purtati de boeri contra luj Alex.
Mavrocordatii
este ajutati și de conilictulă Domnitorului cu
Raicevici agentuli
austriacii.

Intre măsurile administrative luate de Alexandru
Mavrocordată, se
cuvine a aminti cele următâre :
1. Evreii fuseseră scoși din sate de Grigorie Alex.
Ghica încă din
prima domnie și asemenea la a 2-a, opriți fiindă
de a lua moşii în
arendă ori a ține cârciume, din causă că îngenuchia
ii satele cu încărcătura datoriilori pe bt&uturi.
|
"Aceste măsuri le conservase și C. Moruzi (1),
-

Venindă Domni noi Alex. Mavrocordatu, Evreii sperăpa
a dobândi dela

(1) Vedi arch. Rom. T. 1], pag. 181,
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elă revocarea disposiţiunilori de prohibiţiune a stabilirei lori prin sate

Domnitorul, trimite cererea lorii la Divanul

țărei şi boerii divaniști

presentâză la 24 Noembre 182 anafora către Domnitori, prin care
facu istoricului acestei mtsuri importante administrative și economice
şi propunit Domnitorului menţinerea ei in interesului sătenilor (1).
Domnitorului Alex. Constantinii Mavrocordati pune asupra acestei

analorale în 28 Noembre

acelaşi anii, resoluțiunea următore:

«Piindii-că Domnia mea voimii ca toţi să aibă liniște şi dreptate în ţera
acesta și de către nime vicleniţi și jăluiţi să nu fie, pentru aceea Domnia mea
hotărîmiă, ca jidovii câți se află în ţera acesta, să locuiască prin târguri, după
cum sunt aședaţi și cu dreptate să-și caute alișverișulu lori; iar prin satele
țărei nică de cum să nu fie volnici a locui, nici a face alișverişii cu vîndare
de băutură și orândării prin sate, căci cu viclenie îi păguboseii și jifuescii (pe

locuitori), întărindu-se acâstă anafora cu a nâstră domnescă pecete.»
Cestiunea, opririi Evreilorii de a locui prin sate a, rămasi până astădi
la ordinea, dilei, dar nu se cuvine a-i da alte csplicațiuni, cum sait
încercatit chiar în dilele nostre unii din Evrei, voindă să proboze Europei, că Românii sunt capabili de perssecuţiuni religi6se, Astădi ca și
acum 100 ani îndârătă, cestiunea Evreilorii era o cestiune economică
și socială și când boerii Divanului lui Alex. Constantinii Mavrocordat (2),
cari aveati personalmente de câștigată din arendare a cârciumilorii şi
moşiilori la Iivrei, propunii ei înșii măsura prohibitivă, istoriculit are
ocasiune plăcută și destulii de rară, de a lăuda acestă faptă a boeriloră divaniști.
2) O

altă măsură totii

nițilorii producitâre

In Mai

1783

nițe, pe cândi

de natură, economică a fostii desființarea, vel-

de horilcă,

adecă

de rachii distilată din bucate,

mai mulți locuitori ceri: Domnitorului voie să facă velalți locuitori sai jăluită lui Alex. Mavrocordatii

şi ait

a

(1) Veqi anexa după Arch. Rom., Tom. ÎI, pag. 179—182,
|
(2) Boerii Divanului lui Alex. Constantinii Mavrocordată de la inceputul anului 1783
sunt Marele Logof. Dimitrie Sturdza, marele Logof. Constantina Roseti, Vorn. Nicolae
“Roseti, Yorn. Niculache Canta, Vorn. Gh. Sturdza, Vorn. Lascarache Roseti, Iatmanulii
Constantină Roseti, Voru. Iancu Caragea, Post. Alexie Mişoglu, Vist. Matei Canta și Bac
nulă Nicolae Balsă.
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ceruti să nu se facă velniţe, căci este lipsă de pâne.
Domnitorulă convâcă la Mitropolie nu numai pe boerii divaniști,
dar și pre unii din
foștii divaniști (1) și le ordonă să-i supună referat
ii de cele ce vori
crede de cuviință în cestiune.
Adunarea acâsta, 6re-cum extraordinară, rosolvă
întrebarea cerândii
desfiinţarea, Și a velnițelorii existente, «ca să
se desrădăcineze cu totulă o r&utate ca acâsta din pămintulă. nostru.»
Boerii amintesc cum
locuitorii căpătândi mai buni preții pe bucate
la velniţe, ca să aibă
dreptuli da le vinde la acestea, turnaii apă prin
gropile unde păstrau

bucatele

de

le stricau, căci

sub

Domnia

anterioră, a lui

Moruzi, 'nu-

mai bucatele stricate puteai fi vindute la velnițe
. De aci urma lipsa
de bucate în țâră. Boerii mai constată, că nu
este o pagubă pentru
sătean de a nu bea horilcă «fiindă-că în loculii
horilcei aice se face
vachiii, care este și cea mai bună băutură,
decât horilea, căci se
lace..... din perje, prune, din tescovine, din
drojdiile vinului și din
vinulă ce se strică şi nu este buni de b&utii
(2).
|
3. O altă măsură luată sub Domnia lui Alex. Mavro
cordati privesee
slîrpirea hoţilori din țeră. Domnitorulă provo
că Divanul priu țidulă
Domnescă să-i propună, mâsurile prin care se
pote sterpi hoţii, cari se
arătaseră în primă-vâra anului 1783, în număr
ă mare. Boerii adunându-se propuni Domnitorului o specie de nizamă
, pe care Donminitorulă,
în 24 Maiă 1783, după două dile îl aprob
ă întocmai. Prin întâiult
punctă ali acestui nizamu boerii cert pedâpsa
cu spânzurătâre a tu-.
lulori hoțiloră dovediți că ai făcuți ucider
e «spre veghiarea și ultora. Căci pedâpsa morţei ințelepțesce și înlrân
eză pre cei mai mulţi.»
Prin punctulă ali doilea se dispune, ca furii
de vite și de alte furlușaguri mari, la prima dată să plătâscă totă
paguba și să sulere închisore în temniță, certându-se cu bătaia, după
vinovăţie. După acesta
să se trâcă, fapta într'o anumită condică, și
apoi să se elibereze pe
chezășie. La casă de recidivă furuli va. fi
bătută pe tâte stradele Ia(1) Aşia erai Ioană
niţă Canta fostii mare
ternicii, Iordache Canta
(2) Vedi anexa după

Canta fostii Logot.
Vornici, Iordache
Spătară, Depasti
Arch. rom., tom.

mare, Lupulii Costache fostă mare Vornică, IoBalșii mare Visternieii, Iancu Canta mare VisSpiătară.
:
II, pare. 183157,
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şiloră și apoi dati pe unii timpii la grâpa ocnei. Iar cândi și a treia
oră va îi prinsi ca fură, boerii ceri să fie pedepsită cu mortea. Gaz.
dele f[urilorit ieai acceaşi pedepsă ca şi înşii furii. Satele unde se întemplă o hoţie, sâi ucidere, sunt constiluite răspundătore, dâcă nu află
pe fură sei ucigași.
Printr'acesti nizamii boerii divaniști își constitue unit vechii drepti
seniorialu. Nici ună săteani nu are voice să âmble în țcră la trebile
lui

decât

munită

de

unt

bileti

de

identitate,

numită

revașă,

dela

stăpânului satului. Fiindii-că erai şi sate fără de boeri ca stăpâni, asemenea r&vașe puteau fi date în asemenea sate de către preotii, sci
de vorniceli.
|
In fine Divanului cerc, ca să alegă dintre slugitorii ţinulului Orheii
şi alu Sorocei, «câţi ori [i de trebuință» Omeni vrednici, cu armele
loră și cu zapcii dintre dinșii și aceștia uniți cu din Jezenfi, prin
scirea Ilatmanului, «să se renduiască pe la locurile unde se va socoli de trebuinţă, ca prin marafetuli ispravnicilori de pe acolo să ămble după tâlhari să-i prindă (1)
Al. Mavrocordată na fostii maziliti în urma nemulțămirilori boerimei, ci din causa: energicei sale purtări în cestiunea, înființărei Consulatului generali austriacă în persâna lui Raicevici.
Să, înregistrămi âncă principalele acte cu referință la acestă cesliunc, atâtii din partea lui Caragea:'cât şi a lui Al. Mavrocordat,
Porte curendii după sosirea lui Caragea în Bucuresci află, că Austria, urmândiă în acesta pre lusia, ţine să aibă și ca unit agentii
specială comerciali în Principate. Lia 9 Iulie 1782 Caragea scrie Vizivului o notă prin care arâtă că Raicevici, care 7—8 ani fusese în
serviciulii lui Ipsilante-Vodă, e unii omi răi, viclâni și intriganti și
dă a înțelege, că fuga copiilorii fostului Domni a fostii țicluită de clii.
După acestă fugă Naicevici «est echappe & Vienne», unde nu înceleză
până acuma a aprinde. scânteile discordiei și a întrebuința totit timpulii stu la instigări și machinaţiuni (2).
(1) Arch. ist. II, pag. 157—190, Vodi anexa la acăttă pagină.
(2) Ilurm. T. VIL.
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Pre acestă omit Austria voesce a-ltt numi Consu
lt generalit în Principale, dar «pour ne pas exciter tout d'un coup les
soupcons de lu S..P»

se abține de o cam

dată

de a conferi lui Racevici altă titlu

decât

de «secretari». Raicevici va pleca de la Viena
peste vro dece dile
și va veni la Bucuresci, cu misiunea, de privi
ghiători ali navigaţiunii pe Dunăre şi ală afacerilori supușilorit
austriacă. Deci, dise Caragea, toti ca, și Consulă, arc a, funcţiona,
după cum scrie lui Vodă
confidentulii săă din Viena. «Caracterulă urit și
turburători ali acestui
„0mii, adaoge a, scrie Caragea către Viziru, este
generalmente cunoscutu și de acâsta elu a însciințatii pre Vizirulu,
chiar după dout luni
dela sosirea lui în Bucuresci. Caragea, se tângu
esce asemenea și de
purtarea Consulului rusescii Sergiu : «Si la
râunion de ces deux
hommes mechants, ici aura, efectivement lieu,
îls nous donneront tant
d'afaires que celles de la Province de S.S, Ilaute
sse courront riscțue

detre nâgligâs par lâ.»

E positivii că N. Caragea se opunea la numirea
lui Raicovică și din
causă că-i scia legăturile lui cu Ipsilante, fostulii
Domni, și că nu putea, ignora, că fostulă Domni lucra prin Austria, să-și
recapete domnia.
Adevăratii că și Raicevici, o dată sositii la Bucur
esci își face o datorie din a grăi răi de Ipsilante «pour faire sa cour
au successeur» cum
îl acusă și Al. Ipsilante întro conversaţiune asa
cu Ilerbert, internunțiulă Austriei la Constantinopole, din 17 $2,
Septembre. Aceste cuvinte dise de Al. Ipsilante nu erati numai
o glumă, ci o credință

adâncă a lui, că numirea lui Raicevici ca agenti
austriac

în Prinei-

„pate era spre paguba lui şi spre paralisarea
lui în lucrări ulterisreDe aceea nu numai Caragea, dar și Al. Ipsila
nte stăruia să nu se facă
acestă numire.
Intre aceste, la 19 Noembre st. n. 11782,
Sultanul dete noul berată către Principate pentru înlocuirea Consu
lului generali rusescii
Serghie Lascaroff prin Ivan Severin. L'ami
adusi mai sus.
Amă adusi: mai îndărăti și acte arstândi rua
purtare a lui Raicevici

în Principate.

In

curândii, la, reclamaţiunile lui Caragea,

și ale lui Al. Maveocordatii,

Domnulti Moldovei.

1183, Raicevici provâcă şi dobândesce

se adăogă |

La începutulă

anului

dela Portă unii fermanii rela-
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tivii la îndestularea unorii pretinse reclamaţiunia unorii neguțălori din
Draşovii.
Roclamările Domnilori și intervenirea lui Alex. Ipsilante nu împedică numirea în Sept. 1783 a lui Raicevici de agentii cesaro-crăescii
pentru Principate. Kaunitz vestesce acâsta lui Ilerbert. Totuși nu dobândesce Ilerbert îndată recunâscerea lui Naicevici. In 12 Octobre
1783 Ilerbert presintă Porţei recunâscerea lui Raicevici, cu memoriulit ce dămii în anoxă
(1) şi prin care Internunţiulu lasă a se crede că

Domnii

Caragea şi Alex. Mavrocordată acum

nu mai se împotrivesci

la acestă numire.
In instrucţiunile secrete date de Kaunitz se spune, că cererea recunoscerei lui Raicevici ca consuli generală, o lace Austria 10 pe basa
art. 11 din tratatulii dela Belerad, care asimilă pe Austria la naţiunile cele mai amice, în privința favorurilorii relative la comerciit; între cari lavori cea întâi. este de a ave magistrați și protectori naționali; ali: 2-lea pe basa art.
5 dela tratatulii de comerciii dela Pasarovitz,
care dă Austrici drepti a stabili consuli, vice-consuli și agenți pre

lutindeni unde au și alte naţiuni.
Naunitz se sprijinea pe ună tratati ce nu mai exista. Singuru art.
din celă dela Beleradii dădea cererei Austrici ore-care legitimitate.
Naunitz prevedea casulti cândi Porta ari fi respunsi, că nu are dreptii
să impună Domnilorii români agenți străini. Să se răspundă Porţei,
scrie Kaunitz, că acestă obiecțiune nu-și mai are valore, de ore-ce
Portaa impus deja unii agenti străini, pre celă rusescii. haunilz
consilia să se facă Porta să înțelegă, că presința unui alit doilea agenti
străinu la Bucuresci, arii mai modera tocmai pre celi deja admisii
în cererile și pretenţiunile lui.
|
Cât despre Raicevici, Kaunitz adaogă, că trăindu de unii anii şi trecă
“luni la Bucuresci sa purtati aşia, că toți se împacă cu eli și nu se
pote invoca contra lui oficiulii ce a avutii altă dată pe lângă Alexandru Ipsilante.
11

De

astă-dată

ishutesce

Ilerbert.

La

16

Octobre 1183, când deja nu

mai era Caragea Domnii Munteniei, isbutesce Austria să capete firmanii
(1) Veqi anexa după Ilurmuzache, T. VI, pag. 406—405,
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cătră noul Domnitori M. Șuţu, prin
care i se ordonă
pre Raicevici de agentă Cesaro-reges
ct (1).

să recunbscă

De abia este recunoscuti ca

agentu, și Raicevici aduce destule greutăți și încurcături lui Alex. Mavrocordat.
Dămii în anexă, o notă cătră
Domn
itori, prin

care, în

7 Noembre

1783,

Raicevici

reîncepe

o alacere de delimitare de hotare despre
“Transilvania, Şi acusă pre Domnitori, că permite hoţii şi încălcări comi
se de Moldoveni în Ardeală.
Apoi în curând venindă însuși dela
Bucuresci la Iași, Raicevici se
portă torte uriti cu Alex. Mavrocordat,
așia în cât Domnitoruli, ofensatii de insolențele agentului, se vede
siliti a reclama din noi contra
lui la Constantinopole. Dămă în' anex
ă actul de reclamare, care pste
arăta

umiliaţiunile la cari de acum. înainte au
să fie espuşi

Domn

ii
țârei faţă cu agenţii Austriei Și ai
husici.
In 21 Noembre 1783 IIerberţ respunde
ndu Porţei, care i-a arotatii
plângerile lui Alex. Mavrocordatii, desa
proba purtarea, lui Raicevici cu
Vodă și vestesce lucrulă la Viena, dar
vestesce și pre Raicevici în 26
Noembre stili noi 1783, despre deme
rsulii sii. Intre aceste Raicevici
susciteză noue conflicte cu Alex. Mavrocor
dati, cum se pote veds lucrul
din
actele

ce

dămă

în anexă. Insolenţei. lui Raicevici se opun

e cu
destulă demnitate Alex. Mavrocordatii.
Amesteculă ce caută a. aduce
în eră acesti agenţii austriacu este
nepomeniti și provâcă înteţite
reclamaţiuni din partea lui Alex, Mavrocor
datii. Aceste împrejurări nu
vorii av imediate consecinţi, dar nu voră
lipsi de a apăsa până în 17 $5,
în cumpăna din care va. eși actulii de
mazilire a lui Alex. Mavrocordată,
actii ce în 12 Ianuarie

1785 Ilerbert se va, grăbi să-lă anun

ţe
lui Raicevici' complimentându-lt de isbâ
ndă contra Domnului : (Je VOUS
fais mes sincâres compliments pour âtre
debarrassc de cet extravagant (2).»
„Alex. Mavrocordati resistă cu
energie la atacurile lui Raicevici, mai
alesii câtii fu la putere, la Constantinop
ole, protectorul săi RoissIfendi Ismail. Totuși se crede obligatii
a, face unele concesiuni faţă
cu pretențiunile lui Raicevici. Aşia dete
în 9 Martie 1784 unii chrisovi
în lav6rea comercianțiloră de boi, armeni, supu
și Austriei. Acesti
(P YVedi firmanuli în anexă după urm.
(2) Murm. Tom, VII, pas. 429,

'T. VII, pag. -108,
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chrisovit este de altmintreleao reinoire a altui chrisovii datii acelorii
neguțători de unchiului lui Alex. Mavrocordati, r&posatulă Ioanii Nicolae
Mavrocordatii. Proprietarii de moșii închiriaii păşunate acelor neguțători, apoi se înțelegeaii între ei spre a scumpi acele îmașe, ba unc-oră,
sub cuvint de profinusă, le luaii din mâna unui neguțătorii arendașii
spre a le da altora, care dădeau preţi mai bunit. Chrisovuli opresco
sub pedepsă asemenea procedimente.
Toti o dată chrisovulii [ixeză darea disă a cornăvitului pentru boii
neguțătorilorii Armeni supuși austriaci la anii leă şi ună potronicii de
boii și uni leii 60 bani de vamă la esportare. Asemenea vori plăti
vita fugită și oprită în sate, de pripasă câte doi lci. Pentru alte vite
ce voru av6 Armenii în țâră (afară de boii de comereiit) vorii plăti,
pentru vacă, cai, iepe darea disă Conița, câte 40 aspri de capii de
vită. Sunt scutiți mânzii și viţeii. Vitele ce vori cumpăra la bâlciii
pentru esportă, voră fi scutite de Coniţă de vori fi esportate până în
două luni de la cumpărare.
|
|
Pentru caii ce prăsesci înșii în hergheliile lori (1), Armenii
nu
voră plăti vamă la, exportare în Polonia, dar pentru alți cai și vite
și ori-ce altu producti vorii cumpăra în ţeră şi le vori exporta, ori vorii
importa,
„basa de

vori
30/.

plăti

vamă,

după | tarifulă

fixati.

Acestui

tarii

era

pe

Chrisovulii hotăresce încă, că Armenii neguțători supusă Austriaci voră
(0) Hurmuzachi 'Tom. VII, pag. +17 coprinde chrisovulit în tavorea neruţătorilorii armenă
supuși Austriaci, contrasemnată de marele Visternieii Enache Cantacuzinii. Ii este pu-

blicatii și în opera «Osservazioni storiche naturali e politiche intorno la Valachia e Moldavia» publicată la Neapole în 1788, la pagina 296. Acestă operă a fostii tradusăîn limba
germană cu titlulă aHenierkungen îiber die Moldau und Valachey in Riicksicht aut Geschichte, Naturprodukte und Politik. Viena 1789.» Mai cunoscii o 'ediţiune, traducere din
limba italiană de profesorului Rich! cu titlulă: «Geschichte, natiirliche Besehaffenheit und
Verfassung der Walachey und Moldau,» tipărită la Strassburg în 1790. Acestă operă este
până astăqi atribuită lui Raicevici, dar la 1853 Fruttuoso Bocchi a publicato la Milano

sub numele lui Domenico Sestini. Acestă bărbată a visitată ce e dreptulă ţările nostre
şi este cunoscutii scriitorii despre Orientii, dar nu ne putem pronunţa în modă detinitivăi, decă clii sâii Raicevici este adevăratulii autorii. Opera de care ne ocupămii a fostii
tradusă în limba francesă in 1822 și tipărită la Pariș cu titlulii «Voyages en Valachic
et en Moldavie», de Lejcune, professcur de literature, ex- professeur particulier de Ș.A,
le Prince de Moldavie, Vedi şi Uricar, T. II, pag. 145,
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av6 să plătescă Desetina po stupi și porci,
câte 10 dinari de bucată.
„Apoi caii Armenilori supuși Austriaci nu
se voriă put lua de olacă,
Judecăţile dintre Armeni și supușii țărci,
voriă av6 apelii dela Ispravnici la Divanulă Domnescii; în casti când
vre-ună supusă Austriaciă
ar comite vre-unii delictă, Ispravnicii nu-l
vor put încarcera, ori
pedepsi de a dreptulă, ci-li vor trimite
la Domnie îndată cu arătarea
faptei loră, sprea se put6 procede după
coprinsulă vechilor tratate
urmate la: Constantinopole.
Așia dar prin acestă chrisovă Alex. Mavro
cordatii aplica în (6ră capitulaţiunile Porţei cu Austria. Nu târdiă Porta
va da firmană de aplicare și a tratatelorii scle de comerciii, prec
um mai la vale vomii vede.
Totă

abilitatea

Domnitorilori

de

acum

înainte

va,

sta

într'acea,

că

vorit elude în practică disposiţiunile tratatelor
ă încheiate de Turcia cu
vecinii noștri. Așia, supunându-se la taxa
de 3%, pentru vamă, mulți
Domnitori din ambele Principate vorii desre
ta tarife autonome prohibândi importulă, ori exportulă unoră artico
le, ori scutindă, s6u împuținendă taxa vamală.
|
Aplicaţiunea, formală a tratatului de comersiu
cu Turcia se lace prin
firmanuli Porţei adresati noului Domni
ali ţărei Muntenesci, Mihail
Șuțu, dela finca lui Maiti 1784. Acestași
firmanii a fostii comunicată
și lui Alex. Mavrocordatii, Domnult Mold
ovei (1).
(Din: Raccolta dei Trattati e delle principa
li convenzioni concernenti

dei sudditi Austriaci
mana. Viena 1344.)

il commereio

e Ia navivazivue

negli stati dela

(ID Pirmano rilasciato ul Voicoda della: Vallachia, Michele Sulzo
„
disposizione di

Porta
i

Otto-

circa

la
commercio per ă sudditi e mercanti Duperiali.
Essendocht i bastimenti mereantili della Corte
"'Tedesea, amica e vicina della
Sublime Porta, fin dalla pace di Belgrado hanno
commereiato sul Mare Bianco
senza che fosse loro permesso di navigare sul
Mar Nero, ora la sudetia Corte
„ci ha pure richiesto, per mezzo del suo Minist
ro Residente presso la Nostra
Sublime Porta, il di cui fine sia Iclice, di perme
tter loro amichevolmente, che
possano entrare coi loro bastimenti tanto dai fiumi
nel Mar Nero, e da questo
nel Bianco, come viceversa. Per essere cuindi compi
acente verso la Corte
Imperiale ed avuto riguardo all antica amicizia
e buona vicinanza, abbiamo
Noi stimato cosa ben fatta, di dare il Nostr
o permesso e consenso Sultanico,
che în avvenire îi mercanti 'Tedeschi possano
esercitare liberamente il loro
commereio per terra,
per mare

e sui

lumi.

A ([uesto, scopo fu da parte della

ROMÂNILORU
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+
i

ISTORIA

NATIA,

Noulă Ilatișerifi ali Jvrței.

Șain Gherai, în

Octobre

1782

abdicase

guvernămintulii : Crimeci

pre care Rușii puseră mâna; Rusia în același timpi băgă trupe în
Ulrania polonă și printruni manifest din 8 Aprile 1783 încorporă

Crimea, insula Tamanii și totii Cubanuli
(1). Acâstă, încorporare de teritorii, manifestată cu sgomotu, aţiţă spiriteleîn Constantinopole în decursul restului anului 1783. Nu credemit necesari să aducemii din colecțiunea Ilurmuzaki și Odobescu actele dândii ssmă de cele ce se petreceaii în Divanulă turcescit și în Constantinopole cu referință la afacerile
acestea cu lusia, Turcia înarmâză seriosi. Din Asia sosescii la Dunăre

peste 160.000

de oșteni Turci.

Francia împedecă, isbucnirea răsboiului îndemnând pe 'Lurcă la conSublime Porta emanato e consegnato al sudetto Ministro Imperiale un Sinedo
o Documento autentico munito del sigillo, che contienc in otto articoli alcune

disposizioni sul commercio. Ora siecome le promesse contenute nel dette Si-

nedo devono essere indubitamente e necessaremente osservate e rispetate,
noneh& servire per sempre di norma, fu levata dalla nostra Cancellaria di
Stato una copia autentica, munita del sigillo del Reis-Efendi, tanto del detto
Sinedo, quanto del! ivi citato 'Trattato di commereio di Passarovitz e spedita
a Voi, che siete il detto Voivoda accioche li facciate registrare ambiduc,
“perche ambidue vengano mantenuti, osservati e presi per norma, dictro cui
avreto a regolare le vostre azioni e il vostro procedere, osservando serupolosamente le promesse contenutevi riguardo ai mereanti 'Tedeschi ed evitando
oni cosa, che potesse eservi contraria. A questo scopo fu emanato e rilasciato
il presente Supremo Comando, in forza del quale vogliamo eordinamo, che
quando mediante le due annesse copie autentiche sarete venuto a conoscere
gli articoli fissati, si dal detto Sinedo commerciale, come dal Trattato di commercio di Passarovitz, abbiati cura di far registrare le due sudette copie e di
vegliare affincho il loro contenuto venga sempre osservato e presso per norma,
che mettiato scrupolosamente în esecuzione le condizioni espressevi rizuardo
ai mercanti 'Tedeschi, che regoliate dictro a quelle le vostre azionie il vostro

procedere ed cvitiate finalmente ogni cosa che possa eservi contraria, ecc. cec.
Dato a Constantinopoli nel principio della luna di Regeh
fine Maeoio

1784.

|

A

|

1298, ciot verso la
|

|

Simil copia fu trasmessa al Voivoda della Moldavia Alessandro Maurocordato.
(1) Vedi «Revolution de Pimpire Oltoman» par Mr. de Chenier, pas. 238 (30, Paris, 1789),
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cesiuni pentru a evita realisarea proecteloră de împărțire
a Turciei între Rusia și Austria. Aceste proecte le-ami făcutii
deja cunoscuti.
Saint-Priest în 25 Iunie 1783 vedea în î încorporarea Crimee
i la husia procctulii împărătesei pentru o invasiune ulteridră
a imperiului oto-

manu (1).

„In momentulă când Rusia pregătea aservirea Crimeei,
Ministrul săi
din Constantinopole agita și cestiunea Principatelor.
In eșechierulit politicei muscălesci, erati figuri de greutate cele două Princi
pate. Pentru a- ȘI
masca mișcările din Crimea, AMuscalii, înţeleși cu Austria
cii, agitau la
Constantinopole afacerile Principatelor. Pe când Austr
ia în 1782 își

remonta

cavaleria, cumpărând

cai

în Principate, Lascarolt, consululii

rusescii era tare şi mare în Bucuresci, casa lui nu se deșert
a de bocrime
şi Caragea devenise în curendii unii instrumentii în
mânile intrigantului Consul. Ambasadorul rusii din Constantinopole,
Bulgakof, care
reclama, şi imputa. Porţei, că schimbase pe Domnii
Români contrarii
tratatului dela Kuciuk-Kainargi, dădea lui Caragea cea
mai largă protecțiune şi pe sub mână împingea pe Caragea în contra lui
Raicovici,
omuli Austrici,
|
Bulgaloli stăruia, energică pe lângă Divanulă Turcescă
în sensului
memoriului presentată Porţei la 16 Noembrie 1782,
cu referință la
respectulii capitulaţiuniloră Principatelori (2), Precum vădură
mii încă
de atunci din Noemvrie. 1782 Francia, prin St. Priest
îndemna P6rla
să primâscă cererile Rusici.
In Lc Iulie 1783 St. Priost asigură pre guvernului săi
din Versailles, că cu tote simptomele resbelice clă speră, că pacea
nu va fi lurburată (3).

(1) Colceţ. urm, vol. 11, supl. |, paz. 26.
Vei asemenea documentele 49 (pag. 25), 52

516,

(pug.

29), ce dămă

în anesă.

(2) Veqi Memoire remis ă la Porte par rIinvot de Russie le 16 Novembre
cete.

(8) D. de St-Priest

către Afacerile străine

mulțimi cererile Rusici,

1182, la pare,
|

despre

disposiţiile

Porţei de

a

Tinternonce imperial aa pris la peine de passer chez moi pour me prevenir (ue son drogmari ayant 6t6 aujourdhui ă la Por te, le heys-liflendi lui
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când

Ministrulă

vusescii

din

Constan-

tinopole reclama între altele stabilitatea domniilorii din Principate, Porta
mazilea pre Caragea, sacrificându-lii vederiloră austriace.
La acâstă mazilire nu credemii că a fosti străinii și Alex. Ipsilante (1).
Uni momentii Caragea isbutise să obţină dela Pârtă exilulă din Constantinopole a lui Ipsilante împreună cu fiii săi (2).
Din acestii exilă Alex. Ipsilante putu în curendii să facă a fi rechiămaliă

la Constantinopole (3).

|

Spre finca anului 1783 Ipsilante se agită din
căpăta domnia muntenă. Se documeniâză acâstă
ternunțiului austriacă Ilerbert cătră Kaunitz (4).
Ipsilante, ci Porta, la instigațiunile lui Ilerbert,

noă că dori va remişcare cu nota inTotuși nu isbutesce
dă twonuli muntenii

lui Mich. Draco Suţu, dragomanulii ci. St, Priost în raportuli
să din

1 Iulii 1783, pretinde că mazilirea lui Caragea sa făcutii pentru că
dinsul prea făcea să țipe supușii săi și se conducea ca unii imbecili (5).

St. Priest serie, că noulii Domni Mich. Draco este unit omii de spiritti
şi hotărită, iar Ipsilante dice, că Mich. Suţu sii Draco este omii de
slabă capacitate. Ori care fie apreciarea însușirilorii noului Domni ali
Muntenilorii,. împrejurările politice contribuiră ca eli să aibă o domnie
mai lungă decât a fostii a lui Caragea. lia Roche este atașatii secretarii și pe lângă nouli Domni Mich. Suţu, lucru de care se felicita
ambasadovuli fraucesii din Constantinopole. Protecţiunea ambasadei
a dit nettement d'assurer son Ministre que la Porte est determinâe'ă donner
satislaction â la Russie dans la reponse catâgorique quelle exige; mais îl a
demande un dâlai de huit jours pour pouvoir faire admettre la chose au
Muphti et aux principaux gens de loi.
(urm. tom. II, supl 1, pag. 27.)
(1) Caragea mazilită merse la Constantinopole

unde

pelrecu cu linişte până la morte.

(2) «le ci-devant Prince de Valachie a ete exilă ă Rhodes avec ses deux fils, sans autres
motifs que la jalousie qu'ont les Grees «lu Fanal de sa fortune et la cupidite des 'Tures
pour Len depouiller, II lui faudra acheter son rappel.» Acesti exil la insula Rodos se
întâmplă în Septembre

1782. Ilurm.

Tom.

II, supl. I, pag.

21. Vedi şi Atanasie

Comnen

Ipsilante în opulă săi citati, pag. 629.
(5) «Isex-prince de Vatachie et ses fils ont ete rappelles de leur exile.» St. Priest că
tre afacerile străine, în 25 Februarie 1733,
4
(1) 9 Augustă 1555. Ilurm. "Tom. VI, pag. 404,
(5) Iurm. doc. 17, pag, 27,
i

fvancese în momente

când

a 'Lurciei cu Austria,

asigură

Rusia

nu-și ascunde

noului Domni,

mai trainică decât cea, ce o avusese Caragea.

planulii de împărţire

repotămă,

o domnie ceva

Negociaţiunile lui Bulgakof cu Divanul nu fură întrerupte
din causa
mazilirei lui Caragea ci continuară, St. Priest mereu stăruin
dii pre
lângă Divanu, ca. eli să facă concesiuni Rusiei spre a
evita, răsboiulii.
Cu asemenea scopă Sultanulii emite uni noii Hatișerifă în
1784. la
începutul lui Ianuarie st. n., adecă la finea anului 1783d
upă calendarulă vechii. Dămiă în anexă acesti hatișerifi tradusi în
limba italiană

în

«Osservazioni

Moldavia»

istoriche,

la pag. 270.

Cuprinsul

acestui

Naturali

e Politiche

noii hatișerifi trimist

intorno

la Valachia

Domnitorilori

cordatii ali Moldovei și Mich. Suţu ală Munteniei,

nu

Al. Mavro-

este

decât o

repetițiune a disposiţiunilori din tratatulii dela 1774 (1).
Istoriculi Salaberry esplică causele cari ati îndemnată pre
Divani
să semneze noua, convențiune cu Muscalii, în virtutea căruia,
s'a, dati
Principateloră acesti noi hatișerilă, în modulă următoră:
«Divanulii
înțelese (când Rusia ocupă Crimeea) că mai multi ca ori-cân
d era de

nevoie să [ie domsle 'Turcia în vedere cu împrejurările,

chiar dâcă

o nouă fransacţiune rușinâsă i sar impune. Imperiul: otomanii
se vedu
cu totulă isolatiă: împărțirea Poloniei, speranţa unei noue
spoliațiuni,

unia,

cele irei curți dela Berlin, Viena și Petersburg în modi

de a

asigura, acesteia neutralitatea, celoră-l-alte doug, Perspectiva
unui tratati
de comerciii cu Rusia, și speranța de a. înlătura influin
ța Angliei lo
(1) Vedi anexa la acestă pagină. Vedi Ilurm. Tom. VII,
pag. 420. Acesti actă noi fu
semnată la Constantinopole în 8 Ianuarie 1784 st. n. Despre
accstă nouă convenţiune
scrie Chânier: «La guerre paraissoit inâvitable â la fin de
1133, lorsque les obstacles, qui
avoient retard le succes des nâgociations, furent applanis,
et le $ de Janvicr 1784, la
Porte et la Russie signerent ă Constantinopole une convent
ion, qui avoit pour base la
veconnoissance de la suverainete de P'Imperatrice sur la Crimce,
Lisle de 'Taman et le
Cuban; le peuple, auquel, on laissa ignorer les clauses de
cette convention, vit revenir
avec plaisir les troupes qu'en avait fait passer sur les frontitr
es. La Porte, cependant, bien
loin de renoncer â:ses preparalils,. pressa la construction
des vaisseaux ot la fonte de
Lartillerie; on continua de reparer les places frontitres;
les canonniers, qu'on exercoit
deux fois la semaine, faisoient toujours de nouveaux progris;
et on fut en ctat, en 1783,

de garnir de canons

iner Noir» (pag. 233),

les batteries et les lorts qu'on

e

avoit construits â Vembouchure de la

-
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curtea, de la Petersburg, siliră cabinetulu din Versailles să menajeze pe
Imp&rătesa și să îndemne pre Divană de a negocia în locii de a combate.
Curtea, de I.ondra [u singură, care cu scopii de a se răsbuna în contra
Icaterinci II, care

refuză să

reînoiască tratatuli de

comerciii cu dinsa,

"se silia să împingă pe Turci de a apuca armele. Ambasadorul Ainslie
redige însuși, dice-sc, răspunsulu la manifestulii Rusiei; dar Anglia, nu

dedea lui Abdul-lamid, nici flote, nici oştire. De aceea se semnâ noulii
Wwatată

la Constantinopole

în

1784,

în Ainche-Kavac

sei

Oglindelorii. .

Chiosculii

|

Prin acesti tratatii se consacră triumful puterei Și a supremației rusesci și 'Turcia consimţi în modti solemni la cesiunea Crimeci către
scaterina IL. (Pag. 94 și 95).
NNĂ,

„Alexandru

Mavrocordati

(fivavulă).

De abia sc promulgase în Principate noul hatișerifi din 1784, prin
„care din noii Porta se lega de a nu schimba Domnitorii fără vină ve&hâlă, și cu tâto acestea Alexandru Mavrocordată este sacrificată, precum
arâtarămiă, la finea anului 1784, şi înlocuită prin vărulă săi, iarăși Alexandru Mavrocordată,

actuală dragomană

țiului Ilerbert către agentulii Raicovici,

din

alti Porţei.

12

In nota

Ianuarie

înternun-

st. noi

1785,

apare lămuriti că mazilirea, Domnitorului Moldavă a fostă provocată de
Austria : «Memoriulă ce ţi-am comunicatii cu altă depeşă,: serie Ilerbert, nu pote decât să fie contribuită la acestă mazilire (1).» Despre
noulii Domnii Ilerbert se exprimă că este unii omii blând araisonnable, police par le long sejour quil a. fait & Petersbourg et vompu mâne
uz

afaires.»

.

În loculă noului Domni la. Dragomanată vine A. Calimachi.
până la sosirea în laşi a noului Domni Căimăcămia o avu boerulii
Dibică (9).
(1) In altă notă, din 26 Ianuarie 1785 Ilerbert dice :t«J'espere due la deposition de ce [ou
dle Prince fera adopter par le Divan des mesures plus raisonnables» 7. VII, pag, 425,
(2) Vedi Hurm, 'T. VII, pag, 129. Doe, CCAVIII.
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“Manolache Drăgici în Istoria Moldovei dice că noulii Domnii Alex.
Mavrocordati a fosti cunoscutii sub numele de Iiravulă 2 «pentru
că ai lugiti la Ruși.»
Aceleași familii aprâpe cari le aflarămii în Divanurile anteridrelorit
Domnii sunt și în Divanulu lui Alex. Joană Mavrocordatii. La 1785
Decembre 28, Divanului era compusi din D. Sturdza Vel Logof. de
[6ra de jos, N. Roseti Vel Logof. de ţera de susii, Lupulii Costalki,
Iordache Canta, Lascarache Roseti, N. Balşi, Vornici; Matei Canta
Vel Vist., Scarlată Caragea Vel Agă, C. Catargiu Vel Spătari, C.
Bașotă Vel Bani, C. Caragea Val Comisă, L. Racoviţă Vel Cămăraşii,

M. Costache Vel Pah., Ioniţă Roseti Vel Căm.,
Domnia

lui Alex. Ioanit Mavrocordatii

'Poma

Iamandi Vel Stol. .

«Cum

cât

lirarulă este pre

pe atâti agitată și nenorocită.

scurtă

|

sa, suitii pe scaunii, tâte împotrivirile elementelorii sati res-

bunată pe ţeră, scrie Drăghici (T. II, pag. 48), mai ântâii

o fomete

din cele mai grele sa, arătată cu domnia, lui odată şi a contenitii cu
dinsa, ală doilea, vrajba dintre boieri și asupririle poporului sporeaii
necontenitii.»
Și ca și când atâta, nu era de ajunsii, incendiile bântuiră Iașii în mai
multe rânduri. Curtea, Domnâscă arsă. Vodă se mută în case private;
ardă şi ele. Se mulă iar în alte case private; asemenea ardii. O nouăardere de case închiriate de Domnitori faci că acum boierii refuzati
să mai dea casele lorii cu chirie pentru Domnie. Poporulii supranumi
pe nefericitul Domnu cu titulatura de «Piyrlea Vodă.»
Alex. Mavrocordat puse să se restaure curtea Domnâscă, dar de
ca nu se folosi, precum mai departe vomii vede.
Agitaţiunile și nenorocirile aceste nu crai unicile cari îngreuiară
scurta Domnie a lui Alex. Mavrocordatii. Mai grele sunt pentru ț6ră
pretenţiunile sporinde ale lui Raicevici. Acesta inventă în 1785 o nouă

cestiune:
așa disă a desertoriloră.
Se scie că multe sate se populaseră în ambele Principate, prin înfiinţare de «slobodii» din locuitori immigrați din Ardeală. Raicevici

ceruse deja Domnului anteriori înapoirea acelori locuitori în Ardeal
sub nume 'că sunt desertori din armată. Deja în 10 Feb, st. noi 1785
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Ierbert gratulândii pre noulii Domni de suirea sa pe tronulit Moldovei, îl& provocase să reguleze acestă cestiune cembrouillee par le Prince
depose.» «Inţelepeiunea d-tale, qice Ilerbort Domnitorului, va alla soluțiunea cu atâtii mai lesne, că noi nu ceremi alta ceva decât
acea fidelitate cu care noi (Austria) restituimii Moldovei «robiz», scii

|
sclavii țigani (1.»
De unde veni dificultatea estradărei acestori pretinși desertori ? Boe-

rii divaniști crai interesaţi a nu-și despopula satele și împingeai pre.
Domnitorit la resislință, ce istoria ar fi fostii mulțămită so vadă por-:
nilă din unit sentimenlit mai generosi, [ie acelă naţionali (căci de- sertoriă era homâni), [ie acel umanitarii.
In asemenea

stare

de

lucruri, Domnitorul AL. IL. Mavrocordatit, dâcă,

- ceda exigenţiloră lui Daicovici își însledina simpatia boerilorii păguDiţă în interesele lori, și decă respingea pretenţiunile lui Raicevici, își
făcea din Austria neamicii de temuti, la Constantinopole. Situaţiunea
nu eva de locii plăcută!... Iată şi în acâstă împrejurare una din causele, cari vori explica fuga lui Alexandru Mavrocordati în Rusia și
abandonarea neașteptată a tronului.
Pe lingă cestiunea prelinşilorii «deserlori» mai agită Raicevici și
acea a prolecțiunii și înlesniriloră de dati păstoriloră Ardeleni, cari
păsceaii oile lori în țâră. Acestă cestiune privea mai multi pre Domnulii Muntenici. Ilerbert pentrua obţine de la Domnulă Munteni
cele ce voia în cesliunea «păstoriloră», nu se sfiia de a însărcina
pre Naicevici să-i amintescă, cum Alex. Mavrocordatii ală Moldovei a
fostii mazilit, din causă că a fostii puţinii docilă Austrică. «I/exemple
de la disyrâce du Prince de JMoldavie pourra rendre plus complaisant
le Prince de Valachie, â cui, au besoin, -et sil continuait d'etre r6if, vous pourrez insinuer quil ne suffit pas de sassurer la bienveillance de la Iussie, mais que pour se soutenir îl doit aussi avoir pour

(1) urm.

T. VII, pag, 452. In 11 febr. 1785 Ilerbert vestesee lui Raicorici conversa=

țiunea ce elii a avultii în Constantinopole

cu noulit Dony

alii Moldovei, despre

desertori

și în 12 Febr. dă aceluiași agenti instrucţiuni despre acestă afacere şi despre păstorii
ardeleni. Vedi anexele după urm. t. VII, p. 435, 126, 438, 430, 444, 450, 451.
Istoria

Domâniloriă

de

V. A.

Vrechid.

,
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nous les mânagements n6cessaires, attendu ue les deux Cows Im“periales sont inseparables en toute chose.»
Adevărul este că Jferbert recomanda lui Raicevici întreţinerea de
bune relațiuni cu Consulul generală rusescii Soverinii. Prin nota de
la 12 Februarie 1785 Ilerbert scrie lui Raicovici, că «există cea mai
porleelă armonie între d. de Bulgakow și mine (Ilerbert), fundată pe
ordinele curțilorit nostre, pe vechea nâstră cunoscință și pe Gre-care
analogie în moduli nostru de a vede afacerile. Amt profitatii de acesta
spre a-i recomanda interesele nostre (adecă ale Austriei în Principate)
și să scrie cu energic în favârea n6stră Consulului generali Severini.»
Se pare că armonia ce coxistă între Ilerbert şi Buloalkow la Constantinopole, nu prea era identică între Raiccvici și Severinii. Acesta
nu putea vede cu ochi buni estinderea influenței lui Raicovici între
i
boieri.
Domnia lui Alexandru Mavrocordat, agitată astii-felii în decursulit
anului 1785, nu este o domnie dela care istoriculii pote aștepta documente

constatând

Din acâstă Domnie

mersul

înainte

dămi,

în anexă,

până la noi. Intre acelea citămii:

schimburi

și vîndără și pentru

ce

dală,

ni sau

dice

Alexandru

ali

ţârei.

puținele acte ce aii strebătutii

Chrisovuli sobornicescii

pentru danii,

ţigani. «Luat-amă sâma din multe jalbe
Mavrocordatii, în acesti chrisoviă, din

25 Decembrie 1785, și din necontenite pricini de judecăţi ce sunt
pe totă diua la Divanii pentru danii de moşii, de vii, de case, şi de
locuri de case i livedi și altele..... în care danii locuia numai unii
tăinuitii vicleșugit ce se metahirisea de către cci mai mulţi .....» Domnitoruli înțelege prin acesti vicleșugii eluderea legci protimisului și
voesce prin chrisovulit său sobornicescii a împedica asemenea abusii.
Divânulii convocati la Mitropolie, fiind de față Mitropolitul Gavrilă
și ceci-lalți archicrei ai țărci, sa ocupată de întrebarea acesta și ati
conslataliu, că se facit danii de 6meni din starea de josii și săraci în
favorea celori. puternici și chivernisiți, fără, să oxiste înrudire, deci numai prin abaterea dela legea protimisului ind propriclăţi, ascundendi vinderea sub nume de danie. «Ce preţ nu dă unii bogati interesalii do moșie, pentru ca să găsâscă chipii a se face rezeșă în
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moșiile altora?» Este cunoscută sistema acâsta și a fosti practicată
și după Regulamentul: organică chiar. Câte moșii rezeșesci ai fostii
desființate prin băgarea între rezeși a vre-unui străinii, cumpărândii
o părticică din moșie, sâi prin dani de specia, celorii contră căroră
se ridică Alexandru Mavrocordatii !
Soboenicesculi chrisovă, în art. 1, 2, 3, 4 renulâză cestiunea Daniiloră şi nu le încuviințeză decât între rude «şi între cci de stare
de o potrivă și de către tâtă starea la mănăstiri şi biserici.» Legea prolimisuluă este îngrădită cu noue disposițiuni, hotărindu-so publicaţiuni
de 6 luni vestitâre vendărei unei proprietăţi, ca cci în drepti de. protimisă

să

polă

răscumptra

împrumutătorulii

ci și

moșia.

pentru

Moșia

vinderea

amanetată

amanetului

țiune de G luni.

n'o

pote

stăpâni

se face publica-

N

Prin art. 5 şi 6 chrisovulii se ocupă și de schimburile de proprietăţi. Aceste schimbui nu vorii fi cu călcarea legei protimisuluă şi nu
se vori face decât cu învoirea Domnului.
Prin art. 7 mănăstirile sunt oprite a vinde proprietățile dobândite
dela titori și nici le voră pul6 schimba «/fiesce-cum, ci cândă va.[i trebuință de a face vre-ună schimbi» să: fie moşie pentru moşie şi «să
se cerceteze întâiii de Mitropolitulii țerci și de către Divanii şi găsindu-se a fi cu cale și mai de folosii mănăstirei, prin încredințate cercelări, așia să se facă, iar altmintvelea de se va face să nu se ţie
în s6mă nici întruni chipil.»
Aceste «dlisposiţiuni se icaii cu neretroactivitate.
Art. S și 9 din soborn. chrisovii cuprinde monstrudse nizamuri relalive la țigani. (1) liste o reînoire a chrisovelorii relative la țigani, ale
lui Greg. Ghica bătrânuliă şi ali lui Cr. Alex. Ghica Vodă,. de care
mai în urmă ami vorbiti. Divanul continuă de a opri căsătoriile între moldovan și ţiganii și declară nevalabile căsătoriile aceste. Copiii
născuți

din

ganuli

și ţiganca

asemenea,

căsătorii

ciertați»

sunt

considerați

nu potă a contracta
-

țigani ! Nici

uni

chiar ţi-

matrimoniii

cu

)

(1) Deja în 12 Septembre 1785 Domnitorul dete unii speciali chrisovă pentru țigani,
Vegi în bibl. Academici Codicele No. 35, pag. 119—19%5.
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Moldovanii şi Moldovană, și numai la a doua generaţiune intră în drep-

tulii pămîntenilori (art. 7).
Acestii aşedămîntii alti lui Alex. I. Mavrocordatii convenea bocrimii
multă, de accea și fu în vigore până târdii, chiar și după Reaulam.
Organicii. Michailii Sturdza, la 1835, dice d. T. Codrescu (1) Ta retipărită și la ţinută în totă vigorea, ca lege specială.
Este de observatii că promulgarea acestui chrisovii sobornicescii în
forma în care lam analisată a trebuiti să întâmpine dificultăţi din
parlea Domnitorului, căci Divanului, îlă provâcă cu anaforaua sa din
14 Augustu 1785 și Domnitorulă nu pune resoluţiune pe acestă anafora decât în Octobre același anii. Domnitorul esplică ore-cum acestă
întârdiere prin resoluţiunea pusă pe anafora dicendii :
7

«După ce s'aii cetitii analoraua acâsta înaintea nostră, stăfuf-umiă și însu-mi
Domnia mea de ami cercetati şi ami socotită acesta şi allândii socotinţa
P. S. S. Părintelui Mitropolitii şi a domniiloră sale veliţilorii boieri pentru tâte
acestea arctate mai josii lorte cu dreptate şi 'spre odihna obșlici, iată dar că
Domnia mea încă asemenea că hotărimii și întărimii, ca să urmeze de acum
înainte și în veci de către toţi de obște la tote pe deplinii, dupre cum se
coprinde hotărîrea prin anaforaua acesta care s'a întărilii cu a nostră domnâscă
iscălitură şi pecete. Decă poruncimii Domnia mea, ca să se facă și osehită ali
nostru chrisovii de întăritură pentru (6te acestea, să lie întru statornicie de a
pururea în veci (2).»

Cum se face că întărirea dată fiindă în Octobre, chrisovulii se promulgă numai în 25 Decembre 1785? Ne este permisă să bănuimit că
asemenea întârdiere de cinci luni cra în folosul cui-va. Ami arătată
deja cum Grecii veniți cu Domnitorii căulati să se facă proprietară în
ț6ră. Legea prolimisului

cra

o stavilă seriosă. Analoraua Divanului din

Augustii 155 întărea -din not lewea protimisului și acesta a lrebuitiă
să nu placă străinilori interesați de a se lace proprietari în Moldova.
De aci amânările promulgărei chrisovului sobornicescii.
(1) Uricară

'T. 11, pag. 90. Ami reprodusă în anexă întregii sohornicesculii chrisovi după

Codicele manuseriptiăi din Dibl. Academică No. 31, pag. 115—119,
(2) Vedi în anexă anaforaua
ală Academică No. 34.

Divanului după Uricară. Tom. IV, pag. 31 și Codicele Man.

ISTORIA

ROMÂNILORU

,

299

Sprijiniţi de legea prolimisului și încuragiaţi de chrisovulii dela 28
Decembrie 1185, se pare că mulți răzeși căutară să-şi recapete moşiile dela cumptrători cu nerespectulă protimisului, Numerâse revendicațiuni se facă la Divanulă țărei, măcară că prin chrisovă Alexandru
loanit Mavrocordatii avusese precauțiunea să prevadă neretroactivitatea
disposiţiuniloră din chrisovă, adecă respectulii vindărilorii lăcute prin
simulate danii cu schimburi.
Slăruința mare a răzeșilori frustrați în dreptulii lori de protimisi
a trebuii să supere nu numai pe Grecii abusivit împroprietăriți, dar
și pre unii din boerii păminteni, caă cu aceiași metodă de cumptrături simulate prin danii și schimburi își rotunjiseră moşiile. De aceea
Divanulă și Domnitorulii se gindesci și patru luni după promulgarea
chrisovului, la 1 Maiii 17$6, dai unit altii chrisovit care ameninţă, pro cei

cari reclamă prin judecată mosie, de a fi supusă, cândi judecata va
dovedi nedrâplă reclamaţiunea (pare că judecala navea so facă cei
interesaţi!) nu numai la plata de elobă, dar încă «spre pilda altora
bătendu-se cu toiege lu porta curței gospod, să se trecă numele uceloră, vi-

clenă și șireți întracestă Domnescă «a Divanului
aceea

să fie cunoscuți

și sciuți

condică....... ca după

«de șireți, să nu li se mai deu ascultare... .

sii vre-o minlurie de voră du pentru ori-ce, la care și cu jurământă în
stimă să nu se ție, ci de upururea să se socolescă cu nisce omenă de prisosită viclenă și șireţi:și intocmai cu tâlhariă...... »
Pote-se monstruosilate mai mare!
Dar atâta nu e de ajunsi, chrisovulii mai dispune (şi aci se verde
in contra cui era înslreptatii) că: «de se za întempla vre-unulă dinti"aceia
(jăluitori) să fie lu vrîndulăa mazililoră sdă « neguțitorilori stă lu alti
rujeli, să se dea în biră cu ţera.»
|
Va să dică Voenii, între cană și Cvecii nu voră li considerați ca cacolisitori» de moșii, vii, livedi, ligani, dugheni, ci numai treplele nehacrile !
”
|
|
Ca dovadă că reclamaţiunile bocrimii relative la proprietăți, nu
intrait

>
y
.
în chrisovuli monstruosii pe care mai susii îli analisarămiă,
pote

sta cartea Donmnâscă cu aceași dată ca şi,chrisovulii prin care, boerulti
Vasile Onolici, fostii visternicii, capătă de la Domnitori și Divanii drepti -
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în moșia

Zagarancea

din județului Iași cu paguba mănăstirei s-tei Vi-

netă din Iasi (1).
Alexandru

|

|

Ioanti Mavrocordatii, spre mulțămirea negreșiti a lui Rai-

cevici reînoesce în 1185 Iunie

armeni supuși austriaci (2),

14 chrisovuli în favârea neguțitorilorii

„În privinţa, neguțitoriloră pămiînteni încă găsimi dela acestași Domnitori unit chrisovii din 1786 Noembrie.
- Prin acesti chrisovii însă Domnitorul pe de o parte recunâsce unele
scutiri

ale neguţitorilorii, reînoesce

unele din drepturile autonomice ale

bresiei, dar pe de alta supune pre neguţitori la dare de
visterie, «miicară că prin chrisâvele vechi se hotăria să nu
de Virulă visterici,» vorii plăti neguţitorii după chrisoviă
pe anii de fie-care nume, jumătate la s-tu Gheorghe și

s-tu Dumitru. Vorii

mai plăti câte 5 parale

birii către
fie supăraţi
câte 15 lei
jumătate la

răsura la leit pe acâstă

sumă. De fie-care dughiană se va mai percepe la slujba ajutorinţci
„câte 25 lei lipscănie, 20 lei braşovenie și blănărie şi 15 loi bogasieriile
şi câte 14 parale de leii răsura. Se mai adaoge negreşitii vama de 3%,
cotărituli câte 60 bani de dughoană pe anii și dările către oraşii. (3)
Dâcă ținemii s6mă de scutirile dobândite de Austria pentru neguțătorii supuși ai sti, vedemu pe aceștia privilegiați şi deci neguţăto„rul români în condițiuneunai desavantagisă. Astii-fel chrisovulii lui
Al. Mavrocordatiă este mai puţină protecţionistă decât anterisrele chrisove domnesci și decât chiar chrisovulii din Septembre 1783 ali pre-decesorului Domnii Al. Constantinii Mavrocordatii. La 1786 sa înfiin-

țată la Hârlăă o fabrică de sticle (4).
_Rufetulă ocnci a căpătată -de la Al. [. Mavrocordat

ca și de la

predecesoruli săi chrisove de scutiri.
Din Moldova în cursulii domniilori lui Const. Moruzi și Alex. Mavrocordatit suntemii săraci de date scolastice (5). liste ncindoiosii însă
(1) Vedi

Uricari.

Tom.

XII, pag. 311.

.

(2) Idem tom. II, pag. 149,
(3) Vedi în anexă

aceste

două

chrisâve,

după

Uricară,

tom. II, page. 57 și 13.

(4) Vedi chrisovulii din Septembrie 1785 şi celă din 1733 incoce, după Uricarii, tom. II,
pag.

172,

175. Vegi

in anexă

chrisovulii ce amii aflatii între doc. Delenilorii.

(5) Se scie că condicele Divanului domnescii din Moldova in numără fârte mare ai arsti
împreună cu Curtea Domnâscă la 1827 Iulie 19. Noi amă descoperitit totuși câte-va la Mitropolia din Iași, de care, mai alesii pentru inceputulă secolului XIX, ne vomă folosi.
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că Alex. Ipsilante, cum vomit ved6, apucândii tronuli Moldovei la
1785, acesta ori-cât de desilusionatii de nerecunuscința Muntenilorii,
a nutritii vederi culte şi penlru şcolele din Moldova. Din nenorocire,
de puţini timpu se va bucura Alex. Ipsilante, căci sunlemi în spre
(liua a noue răsboic între Ruși, Turci și Austriacă.
Cum că instituţiunea ședlelorii era intrată deplină între ale [trei
in Moldova, se pote vede din faptului, că Logof. Gheorgache în «Condica ce are întru sine obiceiă vechiă și noi « Prea înălțațilovru Domni»
scrisă în Iași (1762 Noembrie 5), avctă că secolele ait obiceiulii de a-și lrimite ucenici, a doua di după boboteză, împreună cu dascălii, (le spunii
Domnitorilorii engomii. Acâsta se repeţia și la alte săvbătoră (1).
Progresuli limbei române în şcole ni-l demonstră nu numai dliverse lucrări, cari ai strebătută până la noi, dar și constatarea ce
face Gheorgache, că chiar de la domnia lui M, Vodă Racoviţă nu se

mai găsiaui

decât

dintre

bătrâni

şi forto

puţini uricară

cunoscălori

de limba slavonă (2) Din nenorocire, decă dascălulu școlci slavonescă
nu mai punc la crăciunii pe unulu din ucenici să dică encomionii slavonesci,

în loculii

limbei

slavonesci, alăturea

cu limba românescă,

pă-

şesce limba clinescă. Gheorgache ne arctă
cum a doua qi după diua
nascerci nu vine "la Curte în Spătăria mare numai dascălulii românescit
cu ucenicul săi, să dică cuvintare românâscă, ci se mai prezintă,
și încă în prima, linic, și dascălii întăi și ali douilea grecescii, cară.
ci încă pună ucenici de dicii engomionc în grecesce. Do sigură că
bacşisulti ce Domnitorulă, prin mâna Vistiernicului, dedea dascălilonii
reci şi ucenicilorii loră, cra mai mare decât cele date dascălului și
ucenicului, care grăia românesce (3).
Din respectuli culturei generale vomii av6 a reveni în studiulii nostru
asupra întregci mișcări culturale pentru întregii secolulii XVIII-lea.
Câte-va măsuri de cdilitate publică găsimiu luate și sub domnia
lui Alex. Ioanit Mavrocordatii.

(1) Letop., tom.

III, pag. 309.

4

(2) Idem, pag. 305.
(5) Ghcorgache, Condica obicciurilură. Î.etop. II, pag. 505-—506,
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Podurile, adecă pavelele orașului Iași w și spitalulă Sf. Spiridonii, a
primită ore-cai îngrijiri de la Domnitori.
In 1784 lunii 25, aă arsi palatulă Moldovei din Constantinopole
(Bogdan Serai) și acel ali 'Țârci Românesci (Vlah-Serai), cari nu a
mai fostii rezidite, mărginindu-se Domnitorii — şi întraceştia și Alex, I.
Mavrocordatii — a, închiria pentru agenții ț&rci case particulare.
.

NNNI
Alortea Mitropolituluă

Gavrilă.

(Calimachi).:Conjlictă în biserică.

Mortea Mitropolitului Gavril Calimachă, în 1786 Februarie 20, ocasionâză avenirea, episcopului de Romani la scaunulă metropolitană.
La ac6stă ocasiune, în istoria biscricei moldovene se petrece unii
evenimentii ce suntemii datori a nu-lă trece cu vederea. Uni archimandrităi greci de la mănăstirea Barnovski din lași «pornindu- -se din
iubirea de cinste, încă la hola răposatului Mitropolitii, a âmblatiăi cu
chipurile ce a pututii să se facă elă Mitropolit (1).
Iacobă se insinuă lesne pe lângă Domnitorulii grecă și acesta-i promise mitropolia.
Dar totă bocrimea și cu ceilalți episcopi cât simțiră înţelegerea dintre lacobi şi Domnitori, încopură cu mare energic
o campanie de resistință,
|
Amit artală în urmă, cum prin hotărire sobornicâscă și cu carte.
de blăstemiă a toti clerul Moldoveanii, sa fosti opriti ridicarea pe
tron de Mitropolit şi Episcopi în Moldova a vre-unui străini. Bocrii
și biserica artlară Domnitorului, că nu era în oposiţiunea lori de a
primi ca Mitropolitii pre greculă Iacobi, o pornire contra voinței Domnitorului, ci, că cereati numai respectarea unci regulări anteriore, legată cu strașnică carte de blăstemi. Bocrii cerură de Milropoliti pre
L.eoni, episcopul

de

Romanii,.

ca căruia

şi nemulă

ghenisiă pămînteni și viaţa sa, vrâsla și vrednicia, în
către toți, fiind şi ciracit alu r&posatului Mitropolitit.»

stă

este din ev-

buni

(1) Notiţa istorică din archiva episcopiei de Romani, apud. Melchisedec,
Romanului și a episcopiei de Romanii.» Bucuresci, 1515, tom 1, pag. 123,

ipolipsis

in «Cronica
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Iacobit câștigase nu numai curtea în favorea sa, ci și patriavchia, de
la Constantinopole. De acolo nu lipsiră stăruinți și ameninţări către
principalii bocri din Divanii, dar aceştia se purtară bine până în fine,
Patriarehia amenință să reluse egdosisulă obicinuilă la alegerea prelaiilor ț&rci. Doerii nu ţinură sâmă de acesta, şi Domnitorulii se vădu
sililă să cedeze la stăruințele erei şi astă-felă Episcopului de Romanii
Leoni, veni la tronuli Moldovei şi Sucevei. Istoricul Athanasie Comnen
Ipsilante amintesce:
«ă muritii Mitropolitulă Moldo-Vlachiei, deci Domnitorulii Moldovei Al. I.
Mavrocordată, om fără esperiență și fără evlavie către cele sfinte, ncluândă
consimţimîntulii Patriarchului ecumenică pune Mitropolită pe Episcopul de
homaniă şi serie Capichihaialci Mişoylu să spună Patriarchului, să serie noului Mitropolitii carte de lelicitare. Sinodulii a datii în scrisă seire Porţci despre acestă laptă neobicinuită şi alară din canone. Domnitorul a [osti acusatii
și sa hotăritii mazilirea lui. La ajutată ceva Căpitanii Pașa, îndemnatii de
Mavrogheni după stăruința lui Mişovlu. Cu tote acestea sar [i scosi din Domnic, lără îndoială, decă Vizirulti nu ar [i fostă și elit mazilitii (1).»

Conflictul cu Palriarchia ica o fasă acută. Mișoglu bănuindii că Sinoduli ccumenicit protestâză contra alegerci Mitropolitului Leoni, la
indemnul lui Samuil, archiepiscopulii Eiesului, ba că acesta fu chiar
autoruli

actului

de

acusare

alti lui Mavrocordatii

către

Portă,

chel-

lui 300 pungi de bani împărţite la demnitarii Divanului și isbuti, la
marea neplăcere a Patriarchului și a Sinodului, să fie isgonilit archicp..
Ilesului, din Constantinopole la eparchia lui.
Cum că Sinodulă era agitati, fiindă cumpăratii de sreculii lacobii,
dela

monăstirea

Darnovski,

se

vede

şi

din

amestecului

zarafului

Pe-

trake din Constantinopole în miscarea archiep. Samuilă ali, lifesului.
Petrache agită și în lavorea familici Moruzi, sajungă la Domnie (2).
(1) Ornazz în Morfin
îi 5 Mangăiazetg "E savăzas "lord Meabgrrarţ trasa, 24,
îs Graur ta 08 Dovetihralie 5is tă sia, popi Zadost 205 riaobpevua Inter pe zraljizst
îi) “Poncary ci zi prrjagrelv zii Mrbireiras, “ara “praga a Mese, Deazepepiă 205, vă
zi = 76 Iaprrtg pg vă Tetea 2 pazazeliă at re pr Via “IL z5ufos 205 ag Gawatliszo ra
og triere mo Ipod, Trey Eqpprazou Stenztv es am lg
vasriţorilv d ztns aa =

sepusislra “1 Xtwzks an" ete, (pag. 615) din opuli lut Atan. Comnen
(2) Pag.

646, Atan.

Comnen

Ipsilante,

Ipsilante (Const. 1570).
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Decă ţera ceși triumfătore în lupta contra lui Iacobii greculii, împedicându-li de a deveni Mitropoliti, nu putu totusi împedica ca acesti
străini să najungă Episcopii. — Mavrocordatii şi cu ai stă, cari luaseră, bani de la Iacobi, nu vori să restitue sumele primite și dar găsescit cu calc, ca în locul lăsatii: vacantii de Leonit prin trecerea lui
ca .Mitropoliti, să [ie mamită de-a-dreptulii la episcopia de lomanii mi-

tuitorulă lori, străinuli Tacobii.
Bocrii și cu noulii Mitropoliti își faci din noii datoria împolrivindu-se la acestă nouă încercare de călcare a hotărirei sinodale din

„1753 (1),

|

.

Resistiița bocrilorit şi a Mitropolitului nu sunt ţinule în semă de
Domnitori şi astit-felii lacobă isbutesce, să fie lipiscopi de homanii, cu
„t6tă indienaţiunea ț&rci și măcarit că Divanuli propunea alţi candidați
şi anume: archimandritulii Benedictii Egumenulii măniistirei Nişca şi ioromonachuli Iorestă, dichiulii episcopiei Iluşilori, Se pare că noulii Mitropolitii refusă până în fine conlucrarea sa, la călcarea hotărirci sinodale oprindi alegerea Grecilorii la scaunele episcopale ale ţerci, căci
sânțirea noului episcopi de Romani nu se făcu la Mitropolie şi de către
Mitropolitulă, ci la mănăstirea Dancu din Iași, monăstire dintre cele

închinate.—Jpopsifiatorii adecă, sfinţitorii lui Iacobii fură doi archicrci
greci și cu părerea
doi

străini

și pre

nostră de râii trebue să adăogimi pre lângă acești
unit archiereit

românii,

Iacobu

de

la Iluși (2).

Vorbindiă de avenirea la scaunulă episcopală de Romanii a streinului.
Tacobii, învețatulii și bunulii Românii, actualul Episcopii de lomanii
P. S$. Melchisedec, dice că acesta «era unii aventurarii - dela Fanarii, carele îmbrăcati în haine preoțesci căuta prin lume norocit.» Și ceva
mai departe : «Episcopatulii acestui străină a fostă o adevărată calamitato pe Episcopia Romanului cu eparchia ci și o rușine pentru biserică.
Consecințele ai justificatii în totulii tâma cea mare şi măsurile rigu-

rose ce aii [osti luate de Sinoduli țărci contra admiterei străinilorii
la episcopate. Ne

comptândă

numai

pre sprijinulii morali

(1) Vedi Cronica Romanului și a episcopici de Romani,

ce avea cli

tom. II, pag. 123 și 124.

(2) Idom pag. 115 și notiţa istorică din archiva episcopiei de Romanii apud Melchisedec.

«Cronica Romanului» paz. 123, Vedi apendice la cronica Iluşiloră, Melchisedec pag. 158.
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în Fanară, Iacobii a atrasi în parte-si> prin presenturi în obiecte
scumpe și în bani, favârea Domnului şi a deosebite persâne ce aveati
" trecere la Curte şi pe la boieri. Intre persânele mituite, încependi dela
Er

Domnii, se găsescii : o Domniţă, o Vornicâsă, Visternici, Postelnică, Spă-

tari, Ispravnici,
doctorului,

psaltulă,

Slugeri,

portarulii-başă

diaconulă,

Sălrari, până
cu

soră-sa,

și slugi din curtea
vătași,

grămăticulă (1), ete. Tote

domnâscă:

cafegi-bașa, cămărașulii,

aceste

cheltueli

ncbu-

(1) Etă ce dice despre acesta «Croniea Romanului» :
«Insemnare de banii ce sară [i dată de răposatului Episcopi de Romanii, la
obrazele aritate mai giosi, după arătarea Omenilorii r&posatului.:
luci

ge
2
9
O

"12.000 Si prepunii luaţi de Spăt. Costache Caragea, însă 10.000 Iei, din
50.000 Iei ce sai numiti luaţi de domnie, din care sumă însuși
Vodă at disă că ai luatit numai 0.000 lei, şi 2.000 lei ce-ati luati
prin mâna lui Constantinti biv Vat. de Cămară.
Pe care are zapisti de datorie Dum. post. Scarlatit Caragea, pentru
care i sai pusti amanetii herghelia r&posatului : iaste prepusii că
„pote să fie ruşletii acestă sumă de bani.
1.000 Inelele ce sai dăruitii, tij D-sali post. și Dum. Spat.
7.500
Luminatii Domniţii Sultanii, (însă alţii dicii să-i
s
fi dati 12.500 Iei),
bezii unii inclit zmarawdii de o mie de lei, şi o flâre de diamanti, tefaricuzi co i-ati mai dată.
2.000
Ruștetit portariului Nicodimii ; însă :
5U0 lei prin poliţa lui Alexandri Vam. ot Gălaţi, cu Kiriacii Anastasiu.

500 lei prin mâna lui Stelanii Archidiaconii.
1.000 lci prin mâna a însuși r&posatului ;
Măcarit că singuri răposatulti Episcopi ar fi dist

cătră

Gram.

Gheorghii, că ar [i datit 8.000 lei— rușietii port tariului Nicodimi

și toti nu se mulţimea,

însă cu unii vapisii de datorie

dati, bozii alte peșchișuri ce-ati datii, portăresei.»
In urmarea acestori descoperiri, Mitropolitulii a împutornicitii
dându-i celii mai seriosi

asupra tuturorii casnicilorii

caracterii: a datii o carte do blăstemit

fostului

episcopii, și asupra

tuturorii

ce i-ar fi

cercetarea,
înfricoșatit

celorit co

vorit fi sciindi ceva asupra orivinci acestei datorii, și nu vorii descoperi la
cercetare, cele ce vorii Îi sciindii despre acâsta.
Cercetarea acesta s'a urmatii în Mitropolie, în luna lui Decembrie, în presința a însuși Mitropolitului Leonii. Sai adusi de față amploiaţigrecă ai lui
lacovii, a nume: fostul dichitt Monachulii Procopie, leromonachulii: Sofronic, fostul Archidiaconii. Stefanii, Ileromonachulii Athanasie, și după ce li sa

cetitii cartea de blăstemii a Mitropolitului Leoni, ccă dintâr trei at datii următorele detaliuri despre întrebuințarea banilorii co constitue datoriile rămase
asupra Episcopici de la Iacovii:
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nesci s'aii urcatii la o sumă, colosală,

peste

100.000 lei (1) pe comptuli

«După Dlăstemulii archierescii ce ni sai dati, arătiimă în frica lui Dum--

nedeii, şi prin cugetii curată mărturisimii,

precum

în josii arelă:

Cele ce meirlurisescii eii Procopie monachă, proin Dichiii.
Luci

25,000
10,000
15,000

Mi-ait spusii r&posatulii, prin rostirea cuvîntului stu, că ati datii
la curtea gospod după ce s'a săvârșilii archiereii.
Ati datit ală doilea rînd cândii din poruncă ati fostii adusi la lași.
S'aii mai dati la curtea gospod, carii bani s'aă trimisi după ce ati
eșili r&posatulii în eparchie, şi sati dati prin mâna biv căpitanului
de lelegii Constantini Mahu, ce este acum vătaviăt de cămară. Si
zapisulu

de acestă

sumă

a rămasă

la curte,

și nu

Sa

mai

luati,

Dezit ună zapisii de 10.000 Iei ce at fostii dati răposatul la curte,
ca să plătâscă banii până la steti Dimilre.
50.000 faci daţi la Curte.
2.000 Sai datii ruștetii d-sali Spit. Caragea, prin mâna lui Constantin
vătală de cămară, precum de acești bani iscălitura răposatului adevereză.
300 Sat dati prin mâna mea lui Alexandri vameşii de la Galaţi și i-ati
„teasti poliţă aice la Iași, la dumne-lui Başa Kiriacit Anastasiu, De
i-ai datit d-sale portarbașa Nicodimit, hez alţi Dani ce i-aă datti
_

3.000

răposatului

cu

mâna

sa aicea

la lasi,

Stati datii peşchișii pe la unii și alţii zahară și cafea, care sa cump&ratii dela Riga hagi Constantinii i de la Sandulă tovarăsulii săii
cum și dela Procopie Niti bacal.
«Unit cesornicii de aurii sait dati wrămăticului ală doilea.
«O citare sai dati lui Constantinti vătavi de cămară,
«O citare i unii șalii alăge i 50) lei s'aii dată lui 'Toderi Cântăreţulă,
«Uni șalii alăge i unit ghermesitiă, s'ait dati popelui Pentelie, la
„Galaţi, Unii lustanlicii aganbani vătavului Sava ot Tutova.
Subseristi : Ilprzdzios povzzds zar Drpoios,
Cele ce mărlurisescit cît Sofronie Ermonachii.

«Ună înelit cu piatră zmarandă, mi-a spustt răposatulit că prețulului
i este
1.000 ci, care s'aii datii mării sale Domniței Sultanii. Cum și o [lore cu diamanturi, care aceste le-amii .dusti împreună cu vameşulii lance Vardalacii, însă
preţulii florci nu mi-ait spusă r&posatulit cu cât ai cumpărat'o.
«O tabachere baga, cu unii ineli de aură cu piatră diamantă, scii smarandă,
nu ţiii minte bine, sati dati prin mâna mea dumi-sale doftorului Casimă.
«O citare de hindic, și nisee testemeluri bune și o tabachere baga, sai dati
peșcheșii d-sale portariului Nicodimii.
(1) Caleulândii galbenulă

in valore de 5 lei vechi.

se ridică la 20.000 galbeni austriacă,

. . . ., suma

cheltuită de lacobii
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viitorului episcopată, sumă care absorbea veniturile Episcopiei po qecimi de ani. Și în adovâri o a și redusii la cea mai mare miseric.
«Ună lustanlicii de aganbani albă cu rînduri, s'aii dată lui Slavoră biv v.
Vistieri.
«Unii civită, sait dati diaconului Antoni, de Pait dusă tătăne-săii, bez bani
ce i-ati dalti.

Subserisii : Xorpo/os “lspo.ovă:pos.

Cele ce mărturisescii

cit Slefunii

Archidiaconit.

lci

500

Sai dată prin mâna mea d-sale portariului Nicodimi.
«O păreche paltale de aură, şi 50 lei, sati dati vornicesci
lui Moruzit.
«Unit eesornică de arginti i tabachere baga, și unii ghermesitii cu
flori, sau dati lui Caliui haşa.
«Citareli, i tabacheri, și zaruri, sai dati domniiloră-sali ispravni-

cițiloră de Nomanii.
aSS'ati mai dăruitii eâsornice, i tabacheră şi altele unora şi altora,
şi fiindi-că

la serisuli

daturiloră

acelori

lucruri ait fostii Neculae

Psaltii : şi elti scie anume.
«Unii gearii și alte lucruri s'aii dăruitii d-sale sluger. Andonie ot
Galaţi, când i-ati botezatii o copilă, care lucruri le-ai (dusi) Antonașii diaconti,
«Sai mai dăruită protopopiloră i Gmenilorii casci, șamălăgeli și
citarele, şi stambolşali.
'
Subserisii : Srizavos Zair Gpprăraovas.
Din deelaraţiunea celui de ală patrulea— Teromonachulă Stefanii, carele
se vede că fusese grămăticuli lui lacovii, se vede, că mortului Episcopii a
trimesii la laşi cătră căpitanulă de lefegii,o sumă «dle 30 pungă de bani, spre
a se plăti de unii sinetii ce avea terminulă 15 Aucustii. Banit aceia ati intratii
în mâna Spătarului, carele a opritit din că 2.000 lei, din care a urmatii, că la
termini nu sait pututii plăti banii toţi după sinetii. Acele 30 pungi de bani se vede
că ati fostii destinate pentru Vodă ; căci lacobiă îndată primi dela Visternicii
serisore prin care îlii întreba, din ordinulti Domnului: pentru ce nu plătesce
banii ? lacobit a ordonati lui Athanasie să-i scrie dupre cum se petrecuse lucrulit.
Pe urmă, lacobi, citind răspunsul, în carele se spunea, că banii acci
2.000 lei sat opritii de Spătarulii, s'a reseânditi, a rupti serisorea, dicendii
eramalicului să facă alta, în care să nu pomenâscă de acci 2.000 lei opriţi
de Spătariulii, căci aceia sunt «rușfetii», şi pote să audă Vodă, că Spătariulii
a luatii rușfetii; iar Spătariulii, informându-se că acesta s'a descoperitii dela
dinsulă, va căde în urgia lui, și atuncă, «suntii perdutii > De aci se vede,

că Spătariulii acesta era o personă înlluentă la curte; că lacobi îl mituise

şi pe dinsulii, dar îl mai rămăsese datori cu acelii restii de 2.000 lei, pe care
şi Ta luată clă însuși, cădendu-i în mână bapil trimişi de Iacobii deşi dostinaţi pentru alţii. Din accia că în incassarea banilorii acestora este amestecati
Visterniculii, se vede, că Vodă îşi trăsese partea lui din visterie, și Iacobii
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Ca să potă a se despăgubi de asomenea cheltueli, Iacobi puse în
tote funcțiunile episcopale greci și stârse eparchia în tâte modurile, ţir&măsese datorii visterici, De
de

restituirea acelorii bani

aceea și Visterniculii și Domnulii

de Iacobi,

sc înorijiati

* Reproducemii însăși declarația lui Athanasie, dată -în Mitropolie la 7 Decembrie :
«Fiindii-că în anulă 1786, luna Iunie 5, eii sub-semnatulii am intrati în
servicii la fericitulii sfântul Iacob (1) Episcopulii de lomanii ; și fiindii-că
el în același anii în luna Octombrie, ai împlinitii datoria obștescă, şi fiindiică elit a rămasii datoră cu o însemnată sumă de bani, cari att rămasă necunoscuți unde sait datii, și fiindii-că a urmată carte de blăstemii, ca să ar&te
fie-care din Omenii fericitului ceea ce scie; şi fiindă-că am fostii întrebatii
de pre sfinţituli Mitropolitii pentru acâsta, în irica lui Dumnedeii şi în curată
consciință mărturisimi înaintea cerescului Dumnedei și a pre sfinţitului Stăpânii, că avândă fericitulti mare nevoie ca să plătescă unii sineti de trei-(ecă
de pungă pentru diua de 15 Augustii, şi trimițendii banii la Iași în mâna Domnului Căpitanii de lefegii Constantină, ca să dea acolo unde elit scia, Dumnealui
Spătariulii a reținutii din acei bani două mil de lei. Deci neputendu-se la diua
terminului a se plăti cele 30 pune, și fiindă întrebatii prin serisore de Domnia sa Visterniculii Domnul Mathci din ordinul Inălţimei sele : pentru co
întârdiază cu plata; mi-a ordinatti să serit răspunsii în acestă afacere, cum
că câţi bani a trimisii la Iaşi erati în deajunsti ca să plătescă datoria menţionată, dar sait împărțitii şi la alţi creditoni. Pe cândi cii făccamit respunsulii
și arttamii și despre cele două mii, pe cari le-ait reținutit D-lui Spătariulă,
elit mi-a luatii scrisorea din mână și a rupt'o, dicendi, că acei Dani s'ai dată
ruștetii, şi nu trebue să scie nimeni, și mal alesii că acea serisore pote să
fie cunoscută de Inălţimea sa, şi dâcă D-lui Spătariulii sar informa de aecsta,
elii (Vlădiea) qicca, că este perdutii ; căci dorea acestori Dani trebuia să [ic
forte sceretă. Aceste sciii, și acestea mărturisescii înaintea duhovnicescului
met părinte și slântulit Mitropolitii, care a fostii rînduitti de Inălţimea sa să :
me cerceteze, ca să nu cadi sub pr€ greulii Dlăstemă alti pre slinţici .sele,
Dreptii aceea și subseriii cu propria mea mână. 1786, Decembrie 7.»
"A dovioios "lepamovă-zos (2).
(Originalulă în Docum. Epise. Iom.)
— In fine resumându-se resultatulă ccreetărilorii, s'a constatatii, că datoriele
lui lacovii provinii parte din nisce datorii făcute de clii de pe cândii cra Eeumenii la Barnovski, care acum cădea toti în sarcina Episcopici : o sumă
a

(1) Acesti

călugări

grecă

numindii

pe sacrifuruli

Iacobii
: fericită

și sântă arctă, că

eli nu avea nică o ideie despre moralitatea creștină : virtutea și viciulă la dinsuli erati
identice. (Melchisedec)
,
(2) Observămii, că atât declaraţia acesta, cât şi anteriorele arătări ale Greciloră sunt

scrise în limba

grecă,

pentru

că

ci nu sciat

românesce.

Arătările

celoră-l-alţi

de atunci traduse și în românesce; iar acâstă ultimă se păstreză numai

pe care acum

sa

tradusii românesce,

3 sunt

în recesce, de
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nândi pentru sine până și banii școlelori și vindândiă chiar şi proprictăţi ale Episcopici, în contra legilorii. -— Fugeait servitorii altarului
din eparchia, lui Tacobii, care în cotro putea, numai să scape de dările cu care acesta sărăcia clerulii!
Intr'o visită așia (lisă pastorală prin eparehie, dar în realitate pentru
a aduna, în personă, noue plocâne, Iacobii se îmbolnăviIa Focșani și
de 10.980 lei.

Bestuli

cuprinde

Danii și obicetele ce a dati

spre a pute să se facă Episcopii de Romanit.

Iacovii milă

Din banii cheltuiţi de el pen-

tru acesti scopit sati pututii constata numai 82.709 Ici 114 bani. Au rămasit

încă sub bănuială mai multe persone, cărora sar Îi împărţitii încă suma
de 16.500 lei. Nu s'a pututii constata ce sumă sc:va fi cheltuiti pentru o
mulţime de obicete preci6se, și materii de îmbrăcăminte, pentru cocone și
boieri, presentate de Iacobii, spre a-și atrage favârea lori.
tă însemnarea detaiată, despre tote acestea:
«Insemnare de câţi Dani cra datorii r&posatulii Episcopii încă fiindit egumenii la mănăstirea Barnovski, și pentru câtă sumă de bani aii dati ruștetii,
la deosebite părţi, după cc saii chirotonisitii Episcopii, precum în josii arâlă.
Lei

Dani

1.000
1.000
1.000
1.650
1.500
1.500
360
500
1.500
10.280

.

.

Dumi-sale spăt. Năstanii..
Archimandritului Ghedeon, ot Barnovski.
Dumi-sale slugerului Andone.
Gramaticului Iordache.
ui Miser Jane Vardalacil.
Satrariuli 'Tomii Cozma (1). Socrăi lui Vasilache “Theodor.
Surorii portariului.
Lui Miser Pandeli Cavaeti.
Câţi bani saă

50.000

2.000
1.000
2.000
5.000
1.000
1.000
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Sat

chelluilă.

datit la Domnie.

D-sali Spăt. Carave.
Tij sait dati incle D-sali post. îi D-sali spăt. Car.
Sati datii portariului Nicodimit.
Cheltuiala chirotonici și cafele și zahării,
Cheltuiala la straile r&posatului şi a omeniloiii cască.
Unii engolfii cu smăragdură cinci și unii poiasii cu pâtră verde.

Cheltuiala ce-aii [ăcuti răposatulii în 30 dile când Tati adusii la Iași.

(1) Tradiţia spune,
serviciile

dată vușfetuni la părți, și sai

că Toma-Cosma

făcute vre-unui Domnit

era de origină 'Țiganii.

fanariotii, elit devqni

bocrit.

Posedândiă
'Toma-Cosma

avere

și prin

este ctitorulii

uncă biserici din Iaşi, în suburbia Păcurariloră, care până astădi portă numele
este de aseminea ctitorulă Mânăstirei Dobruşa din Basarabia,

lui, Eli
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muri la 25 Octobre, după o păstorie de 8
luni fără 5 dile. Poporulă
vâdu în acâstă grabnică morte pedepsa lui Dumn
egeiă contra celui care
desprețuise cartea de blăstemă a, sinodului (&ei
și în contra. disposițiuniloră ci se făcuse episco
— pii
Disprețulă
. naţiunei pentru Tacobit se
manifestă și în faptulă, că nu fu înmormântată
în episcopia de homani,
ci la o biserică din Focșani şi afară chiar,
cum nu cra obiceiul să
se îngrâpe Episcopii.— Mai multă încă, se
pare că indienaţiunea populară merse până acolo, că “cadavrul lui
lacobii fu desgropatii și
aruncatii la câni. -— Numai pietatea creștinâsc
ă a unui necunoscutii a
culesii cadavrulii și Ta aruncată pe o șandr
ama, unde stătu mai multe
dile fără sepultură (1).
2.000
1.209
500
16.500
95.089

Cheltuiala ce s'ati făcutii la alti doilea taxi,
și la îngroparea
reposatului.
114 Alte cheltueli măruntișuri cu deosebită
izvodii,
Unit brâă de aură ce sai dati Vornicesei lui
Moruzii—și bani.
Acci prin prepusti daţi, precum în potrivă
aretă.
114

faci.»

«Însemnarea

de acele

cuvinteză de obște:

prin prepusit că

sară

fi dati la ohraze

precum

se

însă :
_Lci
«Mării sale Domniței Sultanii
ee
T.DUU
«D-sali post. Dihiea
o
aaa
e
5.000
«D-sali post. Carare, după analogia ce-ati luată
fratele Dumisali 2.000
«Portariului
Nicodim,

bez

de cei ee at

luatii, arătați .

.

.

.

9.000

16.500

Oschită de acestă arclată sumă, s'a datit
la osebite obraze, harhaluri, flori
diamanturi, inele cu diamanturi,. cereci
cu smaragduri, cinci trahirele cu
mărgăritaruri, brățări
cu

cu mărgăritarii, eâsornice
hachere bune, gearuri—Drăe, agambanii, citarele, de aurii și de arginti, tașamălăgele (*) și altele, care acea mare cunoscință ghermesituri, hoceclăcuri,
pote cereetândii să le afle.»
(1) P. $. Melchisedeeii

dice, că desgroparea lui Iacob
de Tălari, cari prădaă prin ţcra de josii şi
creduseră că vori

Cum

ar fi fostă făcută de o bandă
tăsi avere cu acostit episcopii.

nicăiuri nu altănii menţiune de o invasiune de
tătari sub domnia lui AL. Mavrocor-

dată, noi stăruimă

mai

multi

pe lână

versiunea

nâstră.

€) Esplicămii câţi-va termeni neusitaţi astădi.
dupe lămuririle date de o personă cunoscătore în ale vechime: Aganbani, alminterea
Seraiă: o materie albă (esută cu arginti,
— Cirilă: o materie de culore albastru-inchi
sti. Gea: Saluri de prima calitate, țesute
din perii de cămilă şi cu flori cusute cu
mâna,—provenite din Arabia și din Persia.
==
Pam-alagea : literalii însemnă marfă de Șam
(numele locului unde se fabrică == în Asia),
o

materie de haine.— Jfarhal: colicte. — Tachitele:
mărgele. (Cron. Roman. de Melchisedeeii.)
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De episcopulii anticanonicii astii-felii scăpă episcopiade Romanii,
dar
nu și de datoriile mari în cari acela o lăsă afundată și despre care
în note se poti ved6 lucrările și cercetările făcute din ordinea, Mitropolitului Leonii, și în anexa ce punemi la acâstă pagină (1).
|
- Mitropolitul se ocupă nu numai cu regularea stărei materiale a
Iipiscopiei de Romani, ci și cu regularea administrărei ei provisoric.
Pe dată fură destituiți toți Grecii din Episcopie, clerici şi laici, la
aplausele țărei și, nu ne îndoimii, cu tâtă displăcerea Domnitorului.

NNAII.

Fuga

luă Al. Maerocordatii în Rusia.

«ăcestă stăpânitori, dice Manolachi Drăghici, nici o fericire n'ati
adusi ț&rei cât a domnită, fără numai ostendlă și dureri» (2).
Drăghici n'a documentatii aserţiunea lui, dar din cele ce noi înși-ne
amii adusii mai susit, ese întemeiată deplinti acusarea acâsta.
Nemulțămirile crescânde ale ţârei de o parte, de altă parte situațiunca totii mai rea, în care se pune la Constantinopole, facă pre Al.I.
»
*
Mavrocordatii să înțelegă, că nu departe este capătul tvistei sale dom-

nii. Ceea-ce cu deosebire amenință nu numai domnia, dar și viața lui
" AL. IL. Mavrocordată este disgraţia în care cade la Constantinopole ReisEfendi-Ismail-pașa, în primele luni ale anului 1785 (3).
AL. L. Mavrocordată

căută, dândii bani: Ministrului rusescii din Con-

(1) Vedi anexa după Cronica
(2) Istoria Moldovei, pag. 49.

Romanului,

tom. II, pace, 135—758.

(3) D. de Choiseul către d. de Vergennes despre pericolulii ce ameninţă pe Mavrocordati, Donmulii Moldovei.
|
Constantinople le 13 Mai 1785.
I/aneien Reis Iffendi, Ismail-Pacha, d'abord prive de son gouvernement de Bosnie et
ensuite condamne ă une prison perpetuelle dans la forțeresse de Famagouste, vient d'âtre
arrote, et Vordre de sa mort est parti. On assure que Sclim Effendi qui Pavait remplace
îi Belgrade ne tardera pas ă eprouver le meme sort ct je ne sais si le nouveau Prince
de Moldavie, Maurocordato, pourra cchapper au danger Vavoir recu. sa fortune du malheureux
Istoria

dont on veut
Românilorii de

ancantir juscpur'aux dernieres

V, sÎ. Irechid,

:

ertatures,
-
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stantinopole, să-și menţină situaţiunea, dar nu isbuti și cheltudla fu
aprope zadarnică. Mai mulți bani dădea Alex. Ipsilante!...
|
Totuşi sacriliciile lui bănesci îl apropiară și mai multi de Rusia.
Istoriculii Moldoveanii Drăghici ne spune că Al. I. Mavrocordată::
și-a lăsată tronulși a fugiti în Rusia și că nimeni n'a pututii
afla până astădi causa acestei [ugiri, «fiind uni secretă cunoscutii numai de dinsuli și greii de tălmăcit, că nici o pricină polilică nu se artase care să-lă amenințe, decât boerii fanarioți prepunea
să [i simțită mai înainte ruperea ce cra să fio între Portă cu Petersburguli și ca să scape de cursa răshoiului sâit de alte răspunderi
grele ce puteaii să vie asupra sa ca Domni, a preferitii să lugă în
tusia decât să mârgă la urma sa; mulți încă tălmăcescă suposiția
acesta cu mai vii temeiuri încredințându adecă, că are și corespondințe
„secrete cu cabinetul rusescii și că prindându-se o scrisore de acele
la ambasada turcâscă din Petersburg, Fivar, îndată ce sa însciințată
de

împrejurări,

simțit nimeni

a trecuti

Nistrulii cu mare grăbire şi în secrelii de n'a

duca lui din orașii până a doua di,

afară de 4—5

boeri, către cari sa destăinuită şi le-a incredințată stăpânirea.» (1)
Laurianii nu explică de loci acâstă fugă și nici n'o amintesce, ci se
mărginesce a spune că în 1785 Porta depuse pe Alex. Mavrocordatii
din Moldova, denumind în locul lui pe Alex. Ipsilante (2).
Nici o explicațiune nu găsimi în l'otino, iar Athanase Comnen Ipsilante spune, că la 3 Decembrie 1786 se mazilesce Domnul Moldovei
Al. L. Mavrocordatii şi se dă domnia fostului: Domni ali Muntenici Alex.

Ipsilante. Mazilirea, a fostii voluntară

și sa rînduitii

caimacami Mol-

dovci încă petrecândă la Iași mazilitulii Domnii. Se pare că în urma
mazilirei, ori din tâma, să nu fie chiămalii la Constantinopole să-și
dea îndreptări cari, date scii ne date, puteati să-i compromită viața,
s6ă pentru a, nu rămâne mai multă timpu în ţâră ca mazilă, se hotai cânșelândă zigi- caimacamil
lențoră»
să fugă în Rusia, (3). Din vora
(1) Istoria Moldovei, Iași, 1857. 'Tom. II, pag. 48-59.
(2) Istoria Româniloră.

Bucuresci,

1873, pag.

554,

:

(5) Vei Analele Academiei Române, seria IL. 'Tom. 11; 18379—830. Pag. 533, lată ce dice și
Athanasie Comnen Ipsilante:
.

«lex.

Mavrocordatiia fugitii în Nusia de bună voie mazilitii, după

cc a în-
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hele lui Athanasie Comnen mai resultă, că Domnitorulti mazilitii r&mâne sub privegherea caimacamilorii.
|
Și însuși Drăghici spune mai departe, că «toți boerii ait remasă înfvicoșați cum vori răspunde la Portă pentru vinovăția Domnului, apu-

cându-i de ce Lai lăsatii să fugă din țeră.» (1) De acea bocrii vorii şi.
trimite arziula, Constantinopole spre a se justifica, spunândii că n'ait fostii
în sccretulu acestei fapte. Porta, în împrejurările politice în caro sc:
afla, primi de bune explicaţiunile boerilori.
Acele împrejurări politice erai în adevării amenințătâre. Comitele
de lârricres Sanveboeut sosind la Constantinopole în 1785, la întorcerea lui din căl&torie-în Persia, află în acestă capitală, «că, răsboiuli
nu va întârdia de a isbucni între Rusia și Turcia. In Ianuaric 1786
o fregată rusescă intră în timpului nopţei în Bosfori, fără ca gardele dela

cetăți să bage de s6mă şi a doua di Turcii se găsiră în faţa unui vasit
rusescii, care putea să fi adusă chiar şi trupe până în portulă capitalei
Turciei! Divanul se tângui de acâsta Ministrului rusescit, iar acesta
se mărgini a explica. faptulii dicendi, că din causa ceţei, comandantulit
vasului na băgati de semă unde-li duceau, curentele. La Constantinopole însă se făcu convingerea, că Muscalii polii întro bună dimi-

nâță a se găsi cu flota .lorit în Constantinopole și a bombarda, orașulii.
şelatit po Caimacamii din Iași, luândii și bani mulţi, printre care şi sumele
ce se cuvinea să rămână pentru Ipsilante (Domnulii celii următorii) din 4jutorință şi din alte dări ce elit (Mavrocordatii) apucase a strînge cu antici:

pare...»

«La SAflembro mazilindu-se Domnul Moldovei Alex. Ioanii Mavrocordati, Domnia sa dati lostului Domni ali. Valachici Alex. Ipsilante. Cu tote
că birul țărei cra numai de pungi 134 şi lei 30, totuşi pentru Domnie Ipsilante a datii mari sume și extraordinare daruri Sultanului și Vizirului, cum
şi lui Reis Ietab Ata Boy, aprâpe 4000 de pungi. N'ar fi domniti, deca nu
i-arit fi luatit pe nedreptii și cu sila Vizirii și alţii pe fie-care anii mai multii
de 300 punsi, după ce pentru rechiămarea din exilit a dati 600 pungi, în
cât (lui Ipsilante) nu i-ati mai r&inasii bani.

«Decă însă ar fi sciulii că sc va declara riăsboii, ar [i plătitii să nu dom-

nescă!p

[dlthen. Comnen Ipsilaute, pag.

617)

(1) Venindi scire (de fuga lui Ipsilante) la Constantinopole capuchehaialele Stefani lonidii
Misoglu şi Manole Arehiropolo, ginerele doctorului Lutica din Salonic, [ură aruncaţi în teme
niţă la Mogzur.Aga.

(Athanasie

Comnen

Ipsiluute)
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Acestă faptii, veniti cu puţinii după publicarea manifestului Ecaterinci (1) trebuia să fie agitati nu numai pe Turcii din Constantinopole, dar și mica curte din Iași şi să fi contribuită la fuga lui AL
I.
Mavrocordatii, multă bănuitii de. Divanul turcoscii pentru relaţiun
ile
lui secrete cu Rusia și atâta combătulii de patriarehie și de sinoduli
i

Disericci grecosci.

|

|

AXNIII.

N. Caragea dommnesce cu frica de rescdle.
Să ne întârcemă, trecând de la Iași la Bucuresci, «pre a cerceta
mai de aprope și din respectulit administraţiunci interne, domnia
de
care în modii mai în generali ne-amii ocupatii, a lui Nicolae Caragea
.
Să frunzărimi din vrafală de documente inedite co dămi în ancxă
pentru scurta domnie a, lui Caragea, spre a ved6 înlru câtii Muntenia, care avusese unii bună administratori şi stăpânitorii în Al. Ipsilante, continuă cvoluţiunea sa spre progresii și cultură,
Mai "nainte de tote amintimu, că noulă Domnitori [usese ridicati
la
domnie din o familic nouă fanariotă.
Neavendă de ajunsi bani, a ordonati Divanului Muntâniă să adune

grabnică

o dare

extraordinară

de

câte

10

lei de

casă,

Asemene

or.

dine trămise încă din Constantinopole, află o seri6să fesistință între
boieri -şi Caragea fu siliti a se mulțămi numai cu 6 lei de casă. Acestă

dare

dete

600.000

lei,

cari

se trămiseră

lui Caragea.

Florian

Avon amintindi acesti factii, mai adaogă, și informaţiunea, că Caraacea, aduse cu sineși, din Constantinopole, «o sumă mare de străini
cărora le-ai dati cele mai multe slujbe ale țărei». (2)
Despre domnia lui N. Caragea, Lauriani nu dice alta decât
că a
făcută mari estorsiuni de bani, cari i-ati adusi detronarea.
S
Dionisie Fotino nu aflămă decât abia înregistrată domnia luii

. Caragea (3). .

u) Vedi anexa după Uricară, tom. VI, pag. 62,
(2 Manuală de Istoria Princip. României. Ducuresci $-—1859,
(2) 'Tead. de Sion

'Tom.

II, pas,

113.
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Spicuindiu condicele de documente ale scurtei lui Domni, allămi faptele următore mai momentose:
1. Nomulțămirea crescendi a țărei apăsată sub stârcerile lui Caragea

se exprima

din

ce în

ce

mai

cu

întețire

și în

locuri

publice.

Atunci N. Caragea dete unii pitacii Domnescii oprindi conversaţiunile
politice în Cuhoenele, Este cu data din Septembrie 1, anuli 1782 și
e în cuprinderea următore:
I& Nicolae

C. Caragea

V.

V..

„_

«Deta Vel Aga, amii luată Domnia mea însciinţare cum că pe la Caheenelele
din Ducurescă ședă Omenii la mușaverea și vorbescit multe [elurimi de
halturi cară nu li se cade, pentru care amii poruncitii Domnia-lui Vel Spăt.
dar mai vertosii Domnici tele îţi scriem, ca unulii ce D-ta ai zabitlicult
în lăuntrulii târgului, să poruncesci strașnicii celorii ce ţinti prăvălii de cah"venele, că de acum înainte să nu se cuteze a mai îngădui înăuntru cahvenelelorii pre nimeni să facă vorbă de Domnie, pentru Devleti şi pcatru alte
havadișuri, căci de vomi audi, nu vomit căuta nică vomii cerca pre celii ce
at făcută vorba accea, ce însuși pre cei ce ţinti cahvenelele îi vomit pedepsi
strașnicti. Şi pentru ca să scie de acesta mai dinainte, să le arăţi că avemă
a orendui şpioni întradinsiăi pentru acesta și de vomii găsi că 'totii nu sai
părăsitii şi” iarăși sc urmeză, să scie că noi amii cșitii din păcatul pedepselorii

cu arătarea ce le facemii mai înainte. 'Tolco pis. Gvdm. 1782 Sept

1. (1).

Totă-odată Caragea iea măsuri de a împedica ori ce întruniri de
nopte, prin alti pitacii cu acecași dată, către marele Spătarii şi marele
Aga, ca să vestâscă obştia, că după ce bate toba de straja de scră nimeni să nu .mai ămble prin orașii fără de casti de neurnită novoic și
în

acelit

cas

ori-cino

ar

ămila cu felinară și numal

[i «curtesană

scă

de afară,

să fie

datoriu

«

deca ave nevoie a ămbla și să fie datori

a răspunde strajniculuă și vespântiașului.»
Domnitorulă ordonă să fie arestați toți cci fără felinarii Și în casti
de recidivă, să lie aduși înaintea Domnitorului spre a-și da scmă (2).
Nu numai vorbele prin cahvenele le opria N. Caragea ci şi relaţiunile
(1) Oris. documentii este în proprietatea nâstră. — Nb. Sa serisii asemene şi la Vel
Spătaru.

(2) Cond, Domnescă, No, 9. Arch. Statului.

!
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boerimei cu străinătatea..
Așia el pedepsia grecii pe Toma Călinescu,
și punea să-lu bată în velegii și apoi să-lu esile la /nagovii ca turburători și amestecătorii și mai virtosii dusmanii . , . căci a cutezati a

păși poste hotară.. . .
tă, actele relative:
Cartea de surghiunlăcii a lui Toma

Călinescu,

din

1752 Seplembre

2.

«De vreme ce “Loma Călinescu biv vătalit za Paharnicici, cu nctrebnicie şi
multă obrăznicie îndrăsni de a povâţui și a punc la căi rele cu sfaturi îndeșarte și cu lesnire destvârșirea relelori urmări pe frate-săă celt mai mici
Mihai Călinescu, întâi a sc face lăsătorii de patria sa și a fugi fără scirea Domnică mele la părți străine, mai vertosi că încă poruncitii era de a fi zăticnită,
iar clă cu alo sale netrebnice păreri, îl făcu a fi r&i următorii de se arttă
cu împotrivire la buna orînduială oblăduirei ţărei şi-l făcu a [i cu nesupunore, la ale căruia rele urmări după pravilă, cu totă dreptatea este a se pedepsi cu răspunderea de viaţă, căci cu a lorit rea urmare, se putea da pildă

și la alţi pămînteni. Şi de aceea după drepti, vrednici sunt de a lua îndoită
pedepsă, mai vîrtos că făcându-l la săvârșirea acestei rele urmări, de a
căruia mărturie dete încă mai.'nainte întrebatit liindii numitul "Toma, nu numai că a tăgăduitii acestea tote și n'a vrutii să ne spue în ce chipii și pentru
ce a lăcutii una ca acesta, ci încă cu obrăznicie îndrăsnindu-se a erăitii cu
graiii ricînfrânatii către d-lori orânduiţi veliţi boiări. Drepti acea dar, pentru
tâte ale lui nctrebnice urmări, ca unuli ce se află a fi ună nctrebnicii, furVurălorii și amestecătorii și mai vertosă dușmană și de rii voitorii la liniștita buna
petrecere a obștici, după drepti fostamii hotăritii a-i resplăti cu răxpunderea
de viaţă, dar pentru hatirulii a multori obraze ce mijlociră și pentru mila
Dătrâneţelorii mamei lori, iată, îi micșorămii pedepsa și în loculti r&punerea
vicţei, cu Divanii hotărimi, că bătîndu-se în vileyă, spre a se face pildă de
învețătură tuturorit: celorit asemene lui, să se trimiţă la Zmagovii să șcdă aculo

la închisore în totă vremea vieţei lui. 1782, Septembre 2 (1).
Altă

carte

din

1782.

August 25 către Egumenulă de Znagovi să primâscă în mănăstire sub
pază pe surgunitulii Mincu sin Călinâsea, care fără de scirea şi învoirea Domnici «ii epichirisită faptă de tinorăţie, făcndu-se fugarii şi- lăsătorii patrici lui
(1) La Oct. 12, 1752 Vodă N. Caragea, îi iartă cu resoluţia pusă pe jalba mamei lori
Maria Călinescu. la se acusă că ea e vinovată, că atunci «bietulă copilii, la adusi în
lăuntru, nesocotindiă a fi o greșală.» (Fila 38, cond. No. 9.)
.
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şi cu tote că i sui poruncită.... să nu iusă din patria luă... iur elă cu nesupunere,
fără de Domnesca sloboenie aă fugilă Tăcendă înșelăciune și viclene mijluce,„..» Pedepsa îi cra mai mare «dar noi milostivindu-ne asupra bătrâneţeloră și

rugăciunile

imamci

sale, îlă orinduimă

la osinda surehiunlicului sub

paza

/nazovului.»
Ilă duce la mânăstire zapciuliu spătărescii.

Pentru a opri cşirea din ţeră a celorit nemulțămiţi, cari arii [i putul
duce reclamaţiuni peste hotare, Caragea înființă «pășușulii» și dă circulări la vătașii de fruntarii prin cărţi legate, din 1782 Iulie 31, către
jud. Vâlcea; Gorj și Mehedinţi, să nu lase vătașii de plaiuri a, trece
nimeni fără de r&vaşii și pășuşi, nici în colo nici în coce.
Să dea de știre Domnici ce omi a intrati în țcră.
ELă circulara:
«Tiindă-că nizamulii marginci și ale intrăriloră ferci este o trebă din cele
mari, şi mai dintâiti la datoria nostră, care ne silesce pururea diua și noptea
a îngriji ca să fie bine păzită; de accea multe feluri de poruncă vamii datii
cu ponturi şi povă&ţuiri pe largi, ca pe tote drumurile mari și mici cc trecii
prin plaiii şi la fieşi-care potecă să aveți potecași deplinii, cari să nu lipsescă măcar unii cesi din loculii de pază, ci să se alle gata la piciorii
cu arme qiua și n6ptea, până-i va veni vremea sehimbatului, ca să intre
cei ce sunt de rîndi și pentru ca să puteți împăna tâte drumurile și potecile câte are plaiuli. De aceea sunt rinduiţi acum potecași mai mulţi de.
cât eraii în alte vremi mai inainte. Așijderea amti scrisit și ispravnicilori
judeţului ca să vă cerce de aveți la tote trebuinciosele locuri paznici
orenduiţi, şi de păzescii acci orenduiţi cum se cade scii lipsescii după
alte trebuinţi, măcar că ispravnicii după ră năravulii lori, cari sunt obişnuiţi ori a diafendefsi oră a nu cerceta lucrurile cum se cade, ne-ai răspunsit

că sunteți următori poruncilorii și că păziţi marginea cum se cade, cu numerulti de potecași trebuincioși la fie-care loci, dar Domnia mea ne arstându-ne
nădejdea numai într'acesta, nu ami lipsită precum nică lipsimii, a vă cerceta înşi-ne Domnia mea, oscbită, în totă vremea, prin feluri de alte mijloce
ce avemit și chiar pe la potecile plaiurilori trimiţendi cercători, ami wăsitii câte-va din poteci după la unele plaiuri devenite fără de paznică, lipsind
potecaşii cci rinduiţi după alte trebi şi angariă, pentru care făcendu strânsore
vorii trebui ca să dea sema pentru ce nu sunt paznicii potecași după poruncă, pe la aceste poteci? Ai r&spunsi spre îndreptare, că nu potii ajunge

potecaşii, fiindu trimiși unii după venatii pentru plocone, după păstrăvi, după
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smeură să adune și lu alte ca dalde acestea, lucru care Domnia mea
nu le
aveamit poruncă dată de acestea nici le voimi, ci încă cu totul lc-amiă
rădicati. Deci acesta no-ait adusii la mare turburare, cum să vă cutezaţi
a rădica poteeașii din treba Domnescă, dela paz plaiurilorăi și să-i trimeteţi
să
umble după smeură și după vânaturi pentru plocâne? Pentru ce voi
nu sun:
toţi următori ? Pentru ca să vă faceți ciocoi interesele: v6stre, a trămite
pes-

cheșuri încoce şi încolo, risipiţi omenii din slujba potecilorit să rămâe plaiulti
deschisi. Să sciți dar, că de astăqi înainte de voii mat audi că nu v'aţi
pă-

răsiti .....

şi faceți fărămarea Omeniloră

pentru

vinaturi, zmeură,

păstrăvi

și d'alde astea cu nume de plocâne pentru cutare boeri sâti pentru prietenii

voştri, ori din sineși sei din poruncă că ţi-ai seristi cutare
boerii și temendu-te mai multi de frica acelui obraz decât de urgia
nâstră, te-ai cutezată și rădicândă pe potecași și pe plăiași, ait lipsiti vre-unii
din poteci şi
ai făcutii cât de puţinii cusurii la paza hotarului. .... vomit
trimite de te

va ridica și fără a-ţi mai face altă cercetare mai multi te vomit pedepsi
în-

suși acolo în plaiii, cu repunere de viaţă, și nu te va pute ajuta și
a te scăpa
nimenca. Acestea vi le-amti serisii și întralte rînduri Și Vamti arătat,
că pedepsa la vina păzii marginci este mârtea, dar v&dându-vă că în capuli
vostru
pesemne a intrati că acestea sunt numai înfricoșări, ami hotăritii cu adevăratiă

a face în faptă acâsta ce n'ami voitii până acum

a o face, fiindă-că nu mai

putomii suferi ale vostre cusururi. Și așia atuncea numai vă veţi înv&ţa cum
să slujiţi la porunca Domnului şi ce felii să: păziți nizamulă marginci. Iată
și acum deosebiti de acestea vami mai trimosti de iznovă ponturi pe largă
pentru nizamulă marginci. Acesta! 1783, Genarie 10 (1).

Ca să pâtă trece poste hotară logofeţelulu Lupul, la Augusti 1782,
își labrică însuși ună pasușă falști,
|
Din acâstă causă la 1782 August 13 logofețelulă Imupulă e trămisi la, ocnă ca «plastograjă ală unoră iscălituri pe răvași de drumă» care
laptă este egală cu acea de ccalpuzană». Lupulii voise cu acesti ră-

vașii de drumii să fugă în Ardealii, căci Vodă îl urmăria pentru că
maltratase nisce locuitori.

Nici pe Turci nu-i lăsa voiosit N, Caragea să intre în țâră.
lormi nizamului, N. Caragea serie căpitaniloră dela Dunărea, în
Decembre 9, 20 cărţi legate, prin cari le impută, că nu păzescii
marginea și că pentru mită lasă 'Turci să intre în (eră, contra
(1) Condica No. y.

Con1782
bine
niza-
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«de care sunteți vinovaţi până la morte.» De vorii lăsa

să mai trecă Turci pe interesii
de morte te vomă pedepsi fără
. Cutezarea de a se opune la
ereu pedepsită sub N. Caragea.

ori din bicisnicia lori, «cu pedepese
de nică ună felă, de milostivire.»
ordinele Domnitorului cra în adevării
Etă unii pitacii care dovedesce acesta:

Pitacă cătră Vel drmaşă să porte prin târgii pe Curcea pârcălabulă, cu doi
omeni din satulii Măgura (Vlaşcaj ce sunt la închisâre, căci sai împotrivitii
la porunca domnici și ati sărit de ati Dătutii pe copilulă din casă. Purtându-i prin târgii să le strige vină, ca de obiceiii, și apoi cu zapciit harnici să-i
- ducă la satulit lori unde să-i pedepsescă cu bătaie la tălpi câte una sută de
toegze în faţa copilului de casă bătutii. 1785, Ghenarie 13. (1)

O curidsă catagrafie face N. Caragea cu scopii de a opri
de arme, uniforme şi «caiafete» nelegali şi mărginindu de
„pee oră-cine nu' aparţinea regulatit la o brâslă oștenă. Tema de
și r&smirițe nu este străină și la acestă poruncă domnâscă, în
derea următore :
Carte către

porlulii
la arme
mișcără
cuprin:

Vel Spăl. și Vel Aga. 1753, Pebr. 14.

«Cinstiţi şi credincioşii bocri Domnici mele, Domnia ta Vel Spătarii și Domnia ta Vel agai tuturorii zapeiiloră mari și mici din breslele Domnici mele, ve
lacemii Domnia mea scire, că voinţa Domnici mele pururea și întru tote fiindă
pornită ca să-și găsâscă fic-ce braslă orînduiala sa, care să se și păzâscă nc-

strămutată, fiind trebuinţă de ase face și Catagrafia aici în oraşuli Domnici
mele Bucuresci, amit poruncitii Domnia mea de le-ami dati pecetluiră de la
Visteria Domnici mele pe la tâte breslele Domnici mele cum şi pe la altele
pentru ca să fie cunoscuţi și sciuți cci ce se află în slujba Domnescă şi a
ț&rcă, iar cci-lalţi toți după coprinderea ponturilorii ce vi s'a dati să intro

în orînduclile ce sunt poruncite acolo. Jar pentru neleriă, tufeccil și delii din
curtea Domnici mele amii poruncităi de li sai dată sineturi de la Cămara
Domnici melc, fie-căruia pe chipulă
Spătărici și Agici încă ami poruncitii
spre adeverinţă că se află în slujbă.
țatăt Domnia mea, cum că mulţi din
fapte rele și blăstemăţii, scii a se

a

(1) Condica No. 9.

săi, cum și nelerilorii arnăuţi din bresla
de li s'ati dati asemene sincturi ale D-tre,
Acum dar, de vreme ce ne-ami însciincei ce li-sc adapă gândulă, sei de a face
apăra de dajde cu vicleșugii, se îmbracă

!
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cu portii ca neferii din curte, sii din breslele Domnici vâstre, adecă cu malotele, cu poturi, purtândă și arme, pentru ca să nu fie cunoscuţi că nu se
află întracestă slujbă și cu acâsta pricinuescă, întâiti nccinste ostașilori Domnosci, că se allă asemenea cu dinșii Omeni nctrebnici, ali doilea pricinucescit
și fapte netrebnice și vieleșugui și alte multe nenorociri, cari și nică înt”'unti

chipi nu sunt suferite Domnici mele. Iată de isnovă într 'adinsti și cu mare strășnicie vă poruncimii, ca întâiit să ar&taţi acestă poruncă la tâte breslele Dum-

ne-vostre să o vagă, pentru ca să scie fie-care nelerii, să-și ție sinetulă lângă
dinsulii în tâtă vremea, şi așia să scotoți pristavii, ca să publiciți porunca
Domnici mele în toti oraşulii Bucuresci, să scie fiesce-carele, că avoți strasnică poruncă a face mare cercetare și pre ori-care veți afla fără de acestii
feli de sinetii, care să asemene cu chipuli lui, aveţi și poruncă şi voie, *
veri arnăută, veri pămîntenii, veri slugă boerâscă, veri mănăstirescă, veră
pe cari veţi găsi în sineti a nu [i ostașii Domnescii dintraceste treci bresle

şi a purta căialetii de ostașii, să-i tăiați hainele, să-i luaţi armele şi d-ta Vel
Spătară

pe unulit

ca acela, ca unii nesupusii poruneci

facă surgunii, unde
aștepta altă poruncă
sevârșită a Domnie
iscodiri şi cercetări,

Domnici

melc, să-lii și

vei găsi cu cale, după starea fiesce-căruia, lăr' de a mai
dela noi. Ci dar să sciți hotăritii, că acesta e voința demelo a se urma și avem să facemi în multe chipuri
pentru ca să vedemii de sunteți urmitoză porunceci, și de

vomit dovedi că vaţi purtati,

vomi tulbura lorte asupra-vă
scârbă și pe zapeiii D-tre ce
vederea îi vomii pedepsi forte
să no daţi și însciințare pe totă
sitit dintracestași chipi ? şi cu

ori cu lenevic, oră cu hatirii, să sciți că ne
și ne veţi da pricină de a vE dojăni cu mare
voră mitui pe de aceştia și îi vorii trece cu
strașnieii şi vă poruncimit Domnia mea, ca
(iua ce cerectări aţi făcută ? pre câți aţi wăce mijlocii aţi săvârșită porunca Domnici mele

spre a-i pedepsi ? Căci cu hotărire voimi a se săverși acestă poruncă a Domnici mele.»

NNNIV

Cui dete slujbele :N. Caragea ?
De unde vine sfiâla

și temerea

lui N. Caragea

în domnia

ţerci, incă

din primulă momentă alii urcărei scle pe tronii? Ore boerimea pămîntână era ttă împotriva lui ?
Aronă Floriană dice, ce e dreptulă, că acesti domnitori a adusi

cu sine mulți Greci și că le-a dati slujbele țărei. Ne tememit că este
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şi în Floriană toti vechiuli clișeă ali istoricilorii noștri: ună domni
greci nu putea să nu dea slujbele la Greci.
Adevărul este însă în documente și ele ne arstă slujbele țărci, cele
mai multo dâca nu tâte, pe mânile bocrilorii pămînteni
(1).
In magistratură nu allămă asemene nume strtine, decât prea pu-

ține și acele de împăimâînteniți de câți-va, ani.
(1) Aşa în 1782 nu allămit alte numiri de ispravnică decât cele următore:
La Prahova: Manolache Creţulescu, în loculii clucerului Radu Bărcănescu.
Vlașca:
Gregorie Greceanu în loculi pitarului N. Argintoianu.
Scarlată Câmpineanu biv. Vel Stol. în locului Căpit. Bănică
Saac :
; Greceanu.
Buzău:
Iorgake Rusetii în loculii slug. Greg. IIrisoscoleo (1).

In anulii următorii 1783 €că ce ispravnici allămii:
Duzăii :
Prahova:
Vlașca :
Telcormanii:
Muscel:
Argeșii :
Oltii :
Olt :
lomanaţi:
Vâlcea :
Doljii :
Ciorjă:
.
Liorjiă :

Mehedinţi:

Biv. Vel. Sărdari Matei Fălcoianu, dela Mart.
Pos. Const. Văcărescu, Mart. 17.
Pitară Armagii, Ghen. d.
“
Stoln. Bălăceanu, Mart. 11.
Biv. Vel Pah. Anastasie, Ghen. +.
Pah. Prejbeanu, Ghen. 4.
Slugerii Ioniţă Caia, Ghen. 4.
Medeln. Grigorașco Grecianu, Ghen. 1.
Greg. Ilrisoscolco, Ghen. 4.
|
Pitar Ianache Fareașanu, Uhen. 4.
Medeln. Scarlatii Hiotu, Ghen. 4.
Biv Vel Serd. Antonake, Ghen. 4.
Clucerii Iordache Paiani, Ghen. 4.

17.

Biv. Vel Stoln. Coste și Ioniţă Glogoveanu, biv Vel Stolnici,

Ghen. 4.
In. Aprilie 26 1783 alţi ispravnici:

Buzău:

Dâmboviţa :
Iltovii :
'Pelcormanti:
Argeșii :
Muscel:
Mehedinţi:

Vasilache Armașu, în loculii Slugerului Iordache husetii.

Răducanu Filipescu, în loculii Stolnicului Ilorescu.
Ioniţă Florescu Stoln. în loculii Pah. Varlaamil.
Medeln. Stef. Văcărescu în loculit Medeln. Glivoric.
Alceu Cocorăscu în loculi Barbului Văcărescu.
|
Pitarii Dumitrache Perdicaru în loculit Căminarului Zaharia.
Serdarii Alex.-Farlara

în locul

Stoln.

Coste.

Romanați:
Clucerii Vrusin în loculi Pitarului Farfara.
Oltă :
Clucerii Stan în loculii Medeln. Grigorie.
La Iunie 2 lectii 1783 se schimbari la Doljti,. Vâlcea, Telcormanii, Vlașca,

Iilovii şi Slam-Râmnicii (2).
(1) Condica No. 8.
(2) Condica No. 9, fila 114, ele,

!
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lată boerii

judecători,

la 1 Aprilie

1783,

cu budgetulă

lefilori:

«Catastifii de boierii rinduiți la depertamenturi unulă-de 7 și altul de 8
judecători, şi la Depertamentulti de criminalionii, aice cum și dela Divanul
Craiovei i la criminalioni de acolo, i de boierii epitropi ai cutiei și de ju-

decători ai judeţelor și I6fa în ce chipti li s'a orânduiti pre 1 Aprilie, 1783.
Deperla mentii de şepte.

Le lună

|

l. 120 D-li Biv Vel Clue., Istrati Creţulescu
"GU
Meueln., Ilristea
TU»
Slug. Dumitrake Breazu
60»
»
Grigorie Asanit
GU»
Setrarii Constantinti Tilipescu
50
»
»
George Canale
50»
»
Anutonii Fotino

30_Biv 3 los, Ioniţă Grecianu (1).
51U Totală,
|

Peperlamenli, de oplii.

__Pe lună

4. 100

D-lă Biv Vel Clucerii, Dumitrake Fotake

90»
70
»
80
»

»
» Pah. Mavrodin
Serd., Theodorako Tufi...
Biv Vel Medel., lanake Iliotii

60»

»

o»

Vasilalke

"50
»
Slug. Pantazi
50
»
D. Mehtupciu
»
GO»
AL. 2-lea Vist. Alcazi
30_
»
Biv 3 log. Negoiţă
590 Total
Deperlamentă

„Peg lună
U. 100

D-li Biv Vel Pah. Sefendalke

100
»
60»
60
»

50

de Criminalionii.

»

»
»
Model,
»

Stoln., Dumitrake
Ştelană Văcărescu
Mihai Popescu

Slugerii 'Jigara

(1) In 1782 Octobre 1, fusese

numiti

la acesti «Depertamenti»,

Vel Vist,, cu Icfa de 60 Iei pe lună “cond.

No. 9, fila 29 verso.) .

Constantin Aleazi Piv

-
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lună

60»

Vist., Mihăiţă Greceanu

50»
45U

Div Vel Gramaltieii lordanii.

“Totală,

" Divanuliăi
__Pe lună

Craiovei

|

(. 250 D-lui Biv Vel Banit Ianache Ilrisoscoleo. Caimacamil.
300»
90
»
90
»

“Div Vol Vorn. Prascovenu.
Div Vel Paharnieii Jianu,
»
» Surbei.

50
»
d0
»
50»

Slug. Prăiloiii.
»
Const. Oteteleşeanu.
Slug. Ioniţă Areintoianu.

50»
70»

»
Crăsnaru.
Medeln. Scarlatii

26»
40)»

Ali treilea logofitii cu hârtiă.
4 logoleţi.

"TIUG6

'Fotalti.
Crimânalionă

„Pe lună
1].

Iliotii.

40 D-lui

Clucerii

20»
30
«

Const. Bir. Ispr. za Curte.
Const. Tirnoveanu Div 8 log.

30

»

Biv

10

»

"140

Barbu

de Craiova.

3 vist.

Bănescu.

Sălcianu,

Logol. Pușcăriei.

“fotaltt

Boerii Epilropică obșlesri.
_Pe lună __

ti. 100
100

D-lui
»

Div
»

Vel
»

100

»

»

»

»

Dumitrache

100

»

»

»

»

Nicolae

30»

Pah. Vilara.
Stoln. Fălcoianu.
(1.)

Biv clue. Zah. Burke.

50

»

»

30)

»

»

20
20

»
»

Vel Vameș Ştelani
»

Vist.

Pascal.

Iordache Ceauşi Căipinişteanu.
Anastasie Gărdescu

(1) Aulorulii codicelni

de la 1769—1773

vă:

»51
Pe

29. A. Vitscaă
lună

80

-

D-lui Grigorie Braşoveanu
20»
Post. Matei Berendei
20»

Const.

20»

Dumitrache

20

»

Ianache

50»
710

Post.

Bambere

Longolti

Ciuhuceiu.

4 Log. cu hârtia.

'Totali

Nici chiar ca judecători la ținuturi nu prea vedomii Cireci, oră străini
rîncluiți.
Judecălorii judeţelorii (1).
50.

Râmnici,

Şete. "Toma

50. Buztă. Medeln.
70.

Saac.

Vorn.

Arion

Ă

Const. Ilrisoseolco.

Matei

Cocorescu

50. Prahova. Medeln. Movilă
50. Ialomiţa. Şetr. Matei Ciocârlană
40. Ifovă. Poleovn. Dumitrache

40. Dâmboviţa. Pole. Ciorani
50.
50.
GU.
GO.

Vlașca. Pitarii Drăgănescu
'Lelcormanii. Post. Stamate
Muscelit. Costake Vătavă
Argceși. Clue. Stan Bucșineseu

50. Oltăi. Şerbană Post. Plopenu
50. Domanaţi. 3 Vist. Zetreanu
-50, Vâlcea. Rusii 3-lea Logofttii

.

50. Dolji. Pole. Drăghici Băbeanu
50. Gorjii. Pole. Manolache.
50. Mehedinţi. Mihai Ştiucă.
"570 'Lotalii 4. pe lună.
(1) Unele modificări în 1783, Aprilie 20 afliimii:
Slam-Romnicii.

—

Sate, 'Poma Arionii

inlocuiti prin Pitarului Alexe

Ialomiţa. — Satr. Matei Ciocărlanii
»
»
Dâmboviţa. — Pole. Ciorani
»
»
Vâlcea. — Treti Log. Rusii
»„»
Doljă. — Poleovn. Drăghiceanu
po»
Asemenea unele modificări la Divanulă Craiovei, :
Medelu, Searlată Iliotii.
î-lea Log, Constantinii Tărnoveanu la Depertamentulă

Alexianu
Aga Ilrisoscoleo |
ali doilea Vist. Preda Bujoreanu
Găianulă

de criminalionii.
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Amii vădută, studiindă organisarea țărei sub Alex. Ipsilante, că în
Bucuresci, po lângă tribunalele ordinare, mai judecaii unele procese
mici și Spătarulă şi Aga. Sub N. Caragea, pe lângă Spătarii și Agă
se rinduosce câte uni anumiti: judecătorii. Aceștia fură:
Judecătorii la Spătărie: Stol. Alexandru Greceanu, cu Icfă de 100 lei; și
Pah. Cocorescu judecătorii la Agie, cu 90 Iei lefă pe lună.

In Divanul ţărci, la 1783, aflămi de asemenea mai mulți boeri
pămînteni, ca Logol. Dudesculă, Banuli Pană Pilipesculii, Vel Vorn.
Dumitrache Racoviţă, Vorn. Stefani Prașcoveanu, Logol. Greg. Dălianu,

Biv

Vel

Vist.

Scarlatii

Greceanu,

etc.

Caimacamii Craiovei era până la 8 lunic, 1783 lanake Ilrisoscoleo, iar dela data acesta Vodă rinduesce banii pe Dumitrache Ghica,
ca: «tite trebile părței locului câte după obicciăi se cuvinăi- la dregălovia d-sele, să se caute prin dumne-liă (L).» .
Popetămiă dar, şi aci, că dâcă Domnii Greci ati făcutii mullit râă
(&rilorii române, câdă de toporă în mânile lori a fostii adesea hoicrimea

pămiîntenă.

|

Din numele mai susi aduse nu apare esactă inlormațiunea lui Aron
Florian că N. Carăgoa a adusi cu sineși o mare mulțime deo fanavioți şi că le-a dală slujbele țărci. I posibilii că acci Greci veniţi
cu noulii Domnă erati mai multi întreprindători de îraturi, de dări
indirecte.
|

NNAV.
Administrațiunea.

Țeranulii.

In genere, N. Caragea nu-mi pare să fie fostii unii bărbati neinteligentii. Eli sa preocupati, de” mersulii tutorii instituţiunilori țărci.
In administrațiune n'a întrodusii noutăţi, dar a dati energice circulăvi, prin cari cu ocna și cu bătaia amenințândii, cerea dela logo4

(1) Condica No. 9, fila 125, în roșii.
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leţei, sâi grămăticii:
din judeţe, le recomanda să pue
ce se trămiteait la centru: loculii, judeţului (1).

pe raporturile

Să sciți,y că a căruia scrisore, ori românâscă, oră greeâscă, vomii verde
și
după acesta fără de însemnarea.de judeţii, de loci, jurămîntii ami făcută,
întracelit câsă să trimitem să ridice în here pe logolfătă sci orămătici
i ce
ateți și aducendu-li aici se va bate la scară și să-l trimetemă la ocnă, ca
cu

acesta şă facemii pildă și celorii-lalţi.» 1783. Febr. 28 (2).

De sortea ț&ranului n'a fostii Caragea indiferenti. Avemti câte-va dis-

posițiuni bune de

la, acesti Domni:

1782. Aug. 13. Circulara la 4 judeţe: Ilfovii, Prahova, Secucnii și Buzăti.
«âmit luatit Domnia mea însciinţare, cum că unii din stăpânii moșiiloră, adecă,
Egumenii de pe la mănăstiri, bocri, archierei și alţi hoerinași, după ce s'ait toc-

miti

mai

dinainte vreme

cu

unii din locuitori de le-ati

datit crânguri, păduri

mărăcineturi, prin aședămîntit ca să le curețe, să le facă liveri de fânețe să
și le stăpănâscă acei muncitori, şi ci să ia numai dijma... și după ce s'au
ostenitii şi le-ati destupatii și le-ati curăţitii acele locuri cu multă trudă până
le-ati adusii la stare de le-aii făcută livedi de fenti, ....» estimpii proprietarii

moșiilorii ieaii de la săteni: livedile... Vodă ordonă si se respecte dreptul

sătenilorii, cari ai făcutii curtitura, și mai cere și o statistică, arătând
anume
«ce moșie? stăpânul moșiei? Cu îndreptarea ce veţi face : curăturile
, ce le-ati
luatii ce fânii a fostii?

Pentru mersulii agriculturei și în prevedere mai alesă cu exportulii
grâneloră pentru Constantinopole, Domnul obligă pre săteni a ara,
a

ara la timpu şi multi. (3)

|

(1) Deja anteriormente Vodă ordonase acestă regulă prin 18 cărți legate
la Ispravnici,
ca să însemneze în cărţile ce trămită către M 5. județulă şi loculă
de unde serii.

” Decembre 21. Cond. No. 9, fila 52 verso.

(2) Cond. No. 9, fila 93 verso.
(3) 17 cărți la ispravnici ca să pună pe locuitori să semene mai de timpurii.
Le ordonă
că de la 9—10 Martie viitorii, «cândă eșimii din iarnă, să fie scoși
sttenii cu plugurile
la semânatulă de meiă, îndemnându-i și silindu-I să are din destulii ;
iar pentru cei ce,

nu Yoră av6

s&ufnță,

mal virtosiăi

cari până

fiindii foști învăţaţi numai. cu porumburi,

acum

nu se

ve poruncimii

tori a căuta şi ori cu ce mijlocii și de unde veţi
să nu rămână fără de arătură, 1783, lebr: 18.

Cond, No. 9 fila 82 verso,

Acestă circulară e repeţilă în 1733, Martie

2,

sei să
:

obicinueseti

să fiţi D-tre

a

semâna

meiti

ispravniciloră

Ie găsiţi semință,

newreșită,

daca

Ig
.

i
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In interesulii agriculturei N. Caragea repbți-ined-etepriti
3 disposițiunea că în Aprilie țăranulă să nu fie trasă în judecăți (1).
Asemenea nu crai nici sub Caragea chiămaţi sătenii în judecată în
luna Iulie, ca să-și pâtă căuta de munca câmpului (2).
Vacanţă era și de culesuli viiloră de la 15 Sept—15 Oet.—Nici
la judecată de judecătorie județenă, nici la Divan să nu fie nimeni
aduși. Și să se dea drumulii cu unii ceasti mai înainte chiarii celori
cu

pricine

începule

mai

dinainte,

co

să-și caule

de vii, porumburi

și

arături
. de grâi (5).
Ori câte vexaţiuni sai putulii face ţăranului de agenţii Domnesci,
nu tote craii de siguri cu scirea şi aprobarea lui N. Caragea. Iată
unii casă în care acesta pedepsi cu gropa ocnei doi agenți fiscali abuzivi :
Carte la Caimacamulii

Craiovei Ianale IIrisosholco, din

1783, Aprilie 28.

«Tiindi-că Stoica Logofătul şi Constantin Drăghicioiulii, ce ai fostii cu
slujba lumăritului Bălţilori în judeţulii Doljii, împotriva voinţei Domnici mele
şi cu ncînţelegere la atâtea rînduri de porunci ce deobyte peste totă vremea
dămit pentru slujhași i zapeii, ce ămblă în judeţe cu ori-ce [elit de trebă, a se purta
cu blândeţe către locuitori și a nu-i necăji cu fapte și urmări fără de cale şi fără
de orînduială, sait arătatii aceştia cu nemilostivire și cu vrăjmăşie asupra a două
sărace muieri văduve, una dela satulti Nedeia și alta dela satulii Măceşii, pre
cari văduve pentru căci ait lipsită dela bordeele loră, în caro şedea și nu le-aii
găsită ca să le cecră să plătescă fumăritulii, câte parale 22, îndată sati pusi
de le-ati tăialit cumpăna și dela uniti bordeiii și dela altulii, și le-a stricati licașulit în care locuia, fără de a nu le da vreme nimică a le găsi la întoreerea lori.
sGii a doua 6ră a mai cerea; care acesta re urmare a lorii cerectându-se din
(1) Cacte la tote isprăv niciile, ca în luna lui Aprilie să nu tragă pe Incuitori în jude.
cată

„fiindiă

rremea

arăturiloră.“

(Cond. Ne. 9, fila 102.)
"(2) Carte la ixpravnici, a nu trage pre locuitori în judecată în viitorea lună a lui Iulie,
căci este timpii de strinsuli Ducateloră şi de cositii. Pre cei aduși la judecată, să erăbiţi a

le isprăvi pricina, ori să le pue altii sorocii. 1783, Iunie 92.
Cond. No. 9, fila 139.
NB. Mai apoi Caragea
culturei,

ordonă

.

să fie vacanță și în luna Augustii, totii în interezulti agriE?

(Cond. No. 9, fila 141.)
(3) Cond.

IX, fila 31 verso.

Istoria Românilorii de V, d. Urechiă,

:

17
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porunca nostră, s'aii doveditii: adevărată şi nici înşişi n'a putut'o tăgădui,
muncindă numai cu pricini a se îndrepta ; pentru care măcarit că D-ta ne serii
că ai pusii de atit plătitii 6 lei pentru parale 60 ce s-aii socotitii preţul celori două cumpene, dar neputândii suferi D-nia mea a fi numai atât pedepsa lorii, a trece cu vederea relele urmări ale unora ca acestora, cari fără de
nici o sfială şi temere de poruncile n6stre şi fără de milostivire at ficutii
asupra unorit strace văduve, unii lucru ca acesta; iată, pentru pilda altoră
slujbaşi. și zapeii, amit hotăritii a-l pedepsi cu ocna; pentru care şi oschită
poruncă la mână de zapeiti făcendă, o trimetemi D-le, ca prin marafetulii D-le
să-i ridice și băgându-i în butuce să-i ducă la ocnă, ca să se pedepsescă. Ci

dar să arăţi vina şi hotărîrea

pedepsei

lorii ce amă

hotăritii

D-nia mea a

li-se face citindii chiari la Divană de faţă întru auduli tuturoriă, hotărîrea
ac6sta, ca să audă cu toţii, să se sfiâscă şi alții de urmări rele şi apoi să-lii
trimiţă la ocnă negroșitii. De care să avemii răspunsii dela D- ta de sterşirea poruncei. 1783 Aprilie 28 (1).»

Altă, dată N. Caragea a surghiunitii peste
ghe Deliu căci a jăfuiti ună sati:
Carte la Vel Spăt. din

1782, Decembre

Dunăre

pe unii Ghcor-

8 să facă surghiuni

peste Dună-

re pe unii Gheorghe Deliu, căci trămisit de Vodă în o afacere în judeţe, ati

„jăfuitit prin sate și ai insultatii și pre căpitanulit
căpitanți sălii trecă peste Dunire (1).

dela Olteniţa. Insuși acestii

NXNYVI.

Justiția sub N. Caragea.
N. Caragea a menţinutii organisarea justiţiei cum o lăsase Ipsilante.
Instituţiunea condicarilori de judeţe e cu îngrijire păstrată. Aceștia
ca r&splată aveai câte 3 lude şi vorii preleva taxele următore:
Dela carte pentru moșie mare
»

»

Pentru
»

»
»
(1) Cond,
(2), Cond.

»_

>»

mică

tal. 2.
»

1.

vie mare tal. 2.
»

mică

»

d].

țiganii, de sufletă, bani 60.
împliniri, la tal. 100 tal. 2.
IĂ, fila 31 verso. NB.
No. 9, fila 56 verso.

Inchiderea

le-a fostii dela 28 „Aprilie pe 15 dile.
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Dar decă N. Caragea menţine instituţiunea condicarilorii, 6tă ce
instrucțiuni dă, cu referință la ci și la justiţie în genere, și mai alesă la
alegerea condicarilorii :
«âr fi o pomenire vrednică, deca cci renduiţi la condică . . . arit căuta treba
acesta cum se cade, lăr' de cusuri ..,, iar nu cum ai fostii până acum:
numai nume de condicari, făr' de a face slujba şi treba aceea pentru care

sunt renduiţi : I să serie în condică tote pricinile de judecăţi ale norodului
ce se caută de ispravnici i de judecători, spre
a se afla trecute în tâtă vremea
cu tâtă orânduiala lor, cu hotărîrea și împlinirea ce s'au făcuti, după care dândi
la mâna celui ce ati câștigatii judecata, cartea stii anaforaoa, să dea şi la mână
celul ce naă rimasii odihnitit adeverinţa prin care să arete anume soroculii
ce s'ati pusit acelora de a veni la Divan ; iar celoră ce ati rămasti odihniţi și mulțămiţi de hotăririle de acolea, să li se ica adeverinţă iscălită cu martori, că s'aii .
mulțămitii, să trimiţă și aice la logofeția Divanului Domnici mele, prin d-lorii ispravnică, asemenea condică pe tâte lunile, de câte pricine şi judecăţi s'aii căutatii,
ea, când va veni aice vre unulii de țâră cu jalbă, să aibă adeverinţă drepti dovadă cum că ati fostii la ispravnică, pentru că între jălbile ce dat Domniei.
mele locuitorii de ţeră, vedemii că cei mai mulți și cu pricini mici nici ati
cereatit măcară a merge la ispravnici, scu la judecătoruli județului să o judece şi când n'ari fi rămasit odihnitii de acolo atunci să vie pe aice, ci aii
plecati direptii la divanti să jăluescă, cu cheltuială și cu trepădă, prin Bucurescă, care acesta ne, aduce la multă mirare pentru ce o facă și din co curge?
în vreme co Domnia mea avemii ispravnici şi judecători pe la judeţe într'adinsii
orînduiţi cu lcafă din visteria Domnici mele, pentru o lesnire a locuitorilor
la pricinile judecăților; ci ori că D-tră ispravnici și judecători nu” primiţi
ai judeca fâră a nu aduce poruncă de la noi, care acesta de vomii audi-o că
aţi făcut-o la vre unulit şi nu Laţi primiti, să sciți că cu mare tulburare ne

vomit porni asupra unuiaca aceluia;

ori că pentru alte trebuinţe ale lori,

viindii în Bucuresci, aruncă şi la Divanii câte o jalbă-două și cu strigarea cea.
pe piriţii lori aice silindu-se a înșela Divanul, cu cuvîntii că aii fostii la
ispravnici și n'ati aflatii dreptate, sei pentru ca să apuce și să ia câte unit
sinetit de poruncă domnâscă la mână; și pentru unil ca aceștia, ca să le lipsescă ostininţile și o cheltuială ce faci și nu o cunoscii de sincși, cercândii
Divanulii până a nu merge la, ispravnici i judecători, și ca să aibă şi Divanulii răsullare și Greşi-care uşurare despre unele jălbi ca acestea, cari se potii
isprăvi prin ispravnici şi judecători; iată de acum înainte avemii a face otărire: până nu vorii ar&ta adeverinţa logofătului de județii, că ati fostii la is-

„prâvnicii şi că sati judecatii acolo și aii rămasii a veni

la Divanii,

cererea

loră să nu [ie primilă; iar avândit la mână adeverinţă, se va căuta și pricina
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ce se trimetii pe

luni de la judeţe

şi de se va vede

că este

trebuință a veni la Divanii aceoași pricină şi că n'ati urmatii cea-l-altă parte
a se alla la sorocii, așia se face atunci cu cuvântii dreptii volnicie asupra
aceluia de a'lii ridica și de ali aduce cu mumbașirii şi cu tr&pedă.
«Ali 2-lea, fiindit-eă 'amii vedutii necurmatii gâlcevuri şi pricini pentru zălogină scii vind de venituri din venitulii de moșii și de ori-ce lucru, și pentru alte aședămînturi, că sai făcutii printr'ascunsă și cu altă iconomic şi s'aii
vîndutii la omeni străini, cari sunt opriţi a cumpăra, ca să lipsâscă şi acestea, să aibă a sc trece în condica judeţului tote vînţărilede venituri și moșii
și de ori-ce felii, scii zălogire, sc aședămîntă de va fi cu orenduială făcute
și să so adevereze de logofătii, că este trecută în condică, ca să se eră la

ori-ce judecată de adevărate

acele zapise;

iară fără

arătarea în condică, să

nu aibă stalornicire nici unii felă de aşedămîntii. Pentru unele ca aceste şi
pentru alte trebuinciose povăţuiri ce se va cădea a se da asupra logolttului,
de a le păzi, care se vorii arăta anume prin cărţile cc li-se vorit da la mâni,
“ieemă, că celă co se va rândui la treba acâsta trebue să fic'omii alesii, cu condeiii bună, din Doierinașii judeţului. Și iată D-nia mea pentru binele şi folosulit Jocuitorilorii și lesnirea Divanului, care pote a se pricinui dintr'acestă,
pohtimă a da din visteria nâstră lelă la acești logoleţi câte taleri .... pe lună
osehitit de mila scutelnicilorii ee ati acci logofeţi, ca să se mulțăimescă spre
a căuta treba la care sait orenduitii, cum se cade și a sc Ieri de niscareva
jalnă. Dar fiindii-eă acesta voimii D-nia mea să o punemii în faptă, vă porun-

cimii să aveţi a cerecta între boierinaşii judeţului, ea să căsiţi ipokimene ca a-

cestea, pre carele să aveţi a-lă trimete aice, la D-lui cinstită și eredinciost
hoierulii D-niei mele d-lui Vel logofătii Dudeseu, cu Însciinţarea D-tre călră
d-lii în seristi, și d-lui cerectându-lii și cunoseându-lii vrednieti ni-l va arăta
şi prin d-lul se va aședa la trâba acâsta, cu nume Logofetii ali județului, eu
“I6fa ce arătămii mai susă, dând la mânele lui cartea Domnescă de foga/eţie;
însă

căutaţi

să nu

socotiți,

că dorit

acâsta

o facemi

D-nia nostră numai pen-

tru milă și chivernis€lă și să arttaţi ori-ce felii de omi ca să-lii băaţi la chivernisclă, căci acâsta este treba la care vomii să fie negreşitii omii cum se
cade şi cu slujba lui să se chivernisescă, Aceste, şi fiţi siinătoşi. 1783 lunic 21 (1)..

- In: contra abuzurilori din judeţe, N. Caragea a dată mai multe porunci. Publicămii aci pre una, din Ianuarie 1, anuli 17$3, prin care

(1) Posedămi o circulară originală.

ISTORIA ROMÂNILORU

Domnitoruli manifesta
nulii românii:

6re-care

261

bune-voință neașteptată

pentru

săl6-

Carte deschisă la 17 judeţe cu povățuiră şi ce chipi -să urmeze pentru
ale județului şi ale Visteriei.
«Vă facemă în scire că de când Domnuli Dumnedeii Nica încredinţată
norodulii acestei creştinesci țări sub alii Domnici mele oblăduire, a pururea
ami
numai

serisii şi toti felulii de strașnice porunci
pentru ale visterici trebuineiose cereri,

cu învățături vamii dati, nu
ca după nctăgăduită datorie

în vremea lori să le săvărşiţi, ci şi pentru întregimea judeţelorii, cumpănirea sateloră, ca tâte să [ie înt'o dreptă stare, cum şi pentru cisle, să aveţi
totă felulii de priveghere a şi le face locuitorii între ci şi după stare și putere, cât «le puţin nenăpăstuinilu-se unii de către alţii; asemenca și de jafuri,
năpăstuiri să feriţi pre locuitori; să nu audimii Domnia mea, că sait făculi
cca mai mică luare peste dreptate cui-vași, făgăduindu-vă că cel ce va [i întocmai următorii poruncilor Domnici mele, nelipsitii să fie de milă și să i-se
înmulțescă ipolipsis, iar pe care îlt vomii dovedi impotrivitoriă bunci Dom”
nici mele voinți, nu numai că-li vomit lipsi din mila ce se allă și a pururca dorind'o nu.o va putea dobândi, ci ca pre unii vrăjmașii dreptăței îlii

vomit pedepsi. Acum din ale locuitorilori jălbi și mai alesii de la ai noștri
credincioşi omoni, ce după vremi îi trimitem cu trebi pe la unele: judeţe,
ne adeverimii, că ni doar voiţi a păzi poruncile Domnici mele, co mai sustii
dicemit, ci la tâte sunteţi răit-voitori și împotrivitori; ântâiii, că satele, în cumpănirca ce se cade, nu le aveți, una din multa amelie și nchbăgare de semă,
cu care vă purtaţi, alta din orbirea rușfeturiloră (putemii dice și a mituirilorii)
şi din hatiruriloe vous veghceate; ali douilea, că scutelnicii mănăstiresci și boeresci nu sunt Gmeni după cuprinderea ponturilori Domnici mele,ci fruntaşii sateloră, şi cine are câte 5—6, sâii și mai mulți cu pecetluiturile
Donimici mele, printre aceia mai ţină şi pre alţii, unii fiindu nesupuşi porunciloră şi voi ncascultători și le şi lăsaţi de ţin sate întregi cu totulii
numindu-se scutelnicii cutăruia. Pentru: certe tot-Va-una ne vinti jalbo și sun-.
temi încredinţaţi, că cei mai proşti și mai blândi 6meni sunt năpăstuiți apururea. Ami înţelesi și de oreș-ce jafuri, ce se faci, care rămânii a sc descoperi la cercetarea ce avemit Domnia mea a' face, și atunci [ic-care își-va
lua răsplătirea după fapta sa. lar pentru cumpănirea satelorii și înșelăciunca
ce voi înși-vă o faceți visterici, cu scutelnicii fiindii iruntași, cu sate. a lo ține
ori-cine întregi cu nume de scutelnică, și printre 10 scă 20 ce sunt cu pecetluituri să aibă şi alți atâţia, cum și pentru cisfe de nu și le facii sătenii
pe dreptate, forte nesuteriti fiindă audului Domnici melc, că sinvuri vedeţi
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desghinarea judeţeloră şi sema visteriei la ce stare aţi adus'o din ale vâstre

fapte, cu totă dreptatea ne pornisemi cu turburare fără milostivire asupra-vă
și era ca după ce cu grele trepede vă vomii aduce, să vă lacemii căduta pe-

dâpsă. că întwaltă chipii vedem

că temere nici de

Dumnedei, nici de ali

vostru sulletii nu aveţi, ci pre unii din ticăloșii locuitori i-ați dati în prăpastia
sărăcici, pre alţii i-ați făcută de nu simti nici de cum că sunt sub supunere ;
ci acâstă dată o mai trecemii cu vederea. Și iată-vă sericmii, cu jurământ încredinţându-vă : să părăsiţi acele rele și netrebnice urmări, să cumpăniţi tote
satele, mare și mică, după a lui stare, întru o drâptă cumpănă și afară din
scutelnicii ce vorii av pe a mână pecetluiturile «pd. roșii tipărite, cu numele
și chipul fie-căruia, pre cci-l-alţi să se dea în birii, pe Ia tâte satele de unde
vori fi şedendii, fără numai pe la mânăstiri și Doeriă le veţi lăsa (peste dișii
scutelnici) câte 4—5 Gmeni, însă nu pe la tâte moșiile, ci numai pe unde
le
vorii [i starea caseloră, în căminuri : ună isprăvnicelă, unit chelarii, ună boiără,
ună herghelegiii, unt stuparii, iar nu mai mulți. Toţi cci ce li-s'aii dati osebit cărțile Domnici mele de scutelniciri pe Gmeni străini, de voră fi ţiindă
pămînteni să se ica și să so de la biră cu satele. Jăluitorii câți aă luată cărțile Domnici mele pentru slăbiciunea bătrâneţelorii, de alte betejuni, capetele

lorii să fie apărate,

iar prilejurile

după dreptate să-i intre în cisle. Câţi din

țeraniă Dirnici, cu vicleșugii alcătuindu-se cu vre-unii din mazili, îi vorii Îi trastt
la sincși și vorii fi adaosă la ori-ce ajutori, să dea Diri la satii, satele să-și facă
cislele pe dreptate, să nu ne mai vie jalbă, că coste părtinitii cine-va. De jafuri și de cheltuclpre
i toţi să-i feriţi, păzindu-vă și de înșelătorie, că de nu
- veţi fi nici cum următori, vomii trimite de vă vori ridica pre câte unuli din
voi cu grele trepede și fără milostivire vă vomii pedepsi, de vă va lua urgia
lui Dumnedii, ca pre nisce nemulțămitori milet şi nesupuși poruncilorii Dom-

nici mele. Și ca să nu aveţi la urmă cuvîntă

de îndreptare,

datori să fiți

a publicui porunca acesta întru audulii tuturor. Peste tâte- acestea, după primirea acestorii porunci, vă mai icemi și pentru scădămînturile ce aţi ar&-

tati că aţi făcutit satelorii la dajdiile trecute, să căutaţi să ne trimiteţi catastihi

iscălitii cu
diă, la care
prin osebitii
și cu cât li

satele pe anume, i cu suma ludeloră și numele fiesce căreia diăjle veți fi făcut scădămînturilo. Așijderea și de plata conacelorii,
catastihii să arătaţi dela fie-care satit pe anume? ce natură s'a luati
s'aii plătită și printra cui mână anume, care le așteptămit cu celii

mal d'ântâii trimisi să ne sosâscă împreună cu carte de însciințare către Dom-

nia mea. Poruncimă și vouă pârcălabilorii, duprin sate, i tuturoră locuitori„loră, cine veţi av6 6meni luaţi din sătenii dajnici, să mergeţi săi arătaţi d-lori

boerilori ispravnici, și d-lorii după poruncile ce ati, de nu voră urma și nu

vi-l vorii da, pre cei ce vori fi ţinuţi mai multă peste scutelnici cu pecetluituri și preste acei 4—5 Gmeni ai casei, ce (icemii mai susii, să veniți
unulii
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scă doi de la unii sată, să jăluiţi Domnici mele, și nu numai că vă veți
câștiga dreptatea, ci se vorit pedepsi acci ispravnici. (1783, lunuarie 1.)

E loculă să amintimii

că și de vechea

plagă:

hofiile,

sa

preocu-

palii Caragea (1) dorindii so stârpâscă.
De legile ţărei încă sa

ocupat N. Caragea

prin următorul:

Pitlacă către Voeriă judecători.

=

Ce

«La vremea ce cu mila lui Dumnedeă amiă sosită la domnesculii nostru
scaunit, ne-ati arătatii sfatulit Domnici mele o condică de pravilă și rinduiulă,
care cu destulă luare aminte sai alcătuită, cu statii de obşte, :în domnia
Domnici Sale fratelui nostru Alexandru V. V. și s'a tipăritii pe limba grecescă
şi românescă în orașul Bucuresci, la stii 1780 luna lui Sept. Deci întrebându-ne sfatulii bocrilorii celorii mari ai Divanului Domniei mele, de găsimii
cu cale a se urma și în Domnia nostră tolii acestă orinduială, la care fiindii
și a nâstră bună voință, de vreme ce alcătuirea acesta sati făcutii cu sfati
de obşte, amii poruncit dar așia să se urmeze. Dar fiind-că la numita condică list. 90 titlulii: Pentru judecători, cap. 2 dice: «judecătorii să se artte
cu dulceaţă către cei ce se judecă şi fără de pismă scu făţărnicie, fără de a
nu căuta la obrazii cuivași, sâi să se arcte cu pizmă şi vrăjmășie către cincvași, nici să înjure pe cincvași din cei ce se judecă; așișderea și la cap.
dice: «judecătorii când judecă să șadă toţi cu orinduială forte bună, fără î

(1) Iată în resumatii circularea relativă:
17 Cărţi legate la ispravnicii de județe.

Vodă a aflati că prindendă hoţii, ispravnicii le iai totu ce sc găsosce alii
loră și îi trimetii numai cu examenii (cercetare). «Pe alţii îi slobodiţi luându-le rușfetii, fără a-i trimete aice la Depertamentulii pușcărici, să-și ica pedepsa după pravilă, şi sunteţi pricină unora ca acelora de se apucă iarăși de
hoţie, precum s'a și prinsi unulii acum, hoţ ce ai fosti prinsit mai înainte
și luândă ispravnicii dare de bani ati fostă sloboditii.» Ii mustră de acesta
și ordonă să nu se mai întâmple aşia ceva, sub pedâpsă mare, și să nu se ica
averea hoţilorii borfaşi, afară din ceea ce sii drepti a lua poterașii cândă îi
prindă, din cele ce se găsescii asupra lori, «tâte cele-l-alte intregi să aveţi a
le trămite cu hoţii împreună, cu f6ie anume aici la Depert. puşcărici... . spre
împlinirea pagubei păgubașilorii dintracelea prin mâna d-lui Vel Armașii după
vechiul obiceiii, cum și din cele nemişcâtâre lucruri, case sâii altii ce vorii

ave hoţii ..... Cândiă se va dovedi că aţi luatii dintr'alii hoţilori le veţi întorce

cu mumbașiră
(Cond.

și cu trepădi.»

No. IX, fila 63.)

1783, Februarie

11.
,

In Februarie 21 (1783) iarăşi repetă circularea despre hoţi (cond. No. 9, îila 91 verso.)
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nu face alte vorbe și glume sc să prigonescă la cercetările ce
voră face,
ci cu totul să ia aminte la ascultare și să citescă cu mare luare
aminte cărțile și sincturilo ale acelorii ce se judecă, până la cea mai mică,
şi să nu se
&răbâscă la hotărire, ci să iscodescă mai cu ame&nuntulii pricina, cu
minte
curată și liniștită, și fără de prigonire, să'și cumpănească sândurile fără
de
pizmuire și toți cu unii gândii să hotărască ccea ce li se vor părca că este
drepti. Şi fiind-că de a judeca drepti judecătorii într'aceste punturi spânzură
de a fi fără de pizmuire, fără de mânie, și fără de a căuta la obrazii cuivași,
poruncescii Domnia mea, de a se păzi acestă bună orinduială, cu dulceţă
şi
blândeţe către cei ce se judecă; cure acestea când nu se va păzi, fiind
împotriva gândului Domniei mele, săşi aducă aminte cei ce nu torii păzi
acestea, ori ce obrază va fi din judecători, la ce felii de greșală vori
căde.
Ci dar pentru a [i leriţi de cele ce se vori pute întâmpla, iată printr'ac
estii
domnesci pitacă, întărindă acestă orinduială, poruncimiă să aibă a se purta
cu orinduiala și cinstea ce se cade la judecătorie, fiind-că judecitoruli închipucsce pe însuși Dumnedceii: să nu necinstescă pe nimenc și să se socotâsc
ă

întoemal ca când amtt fi însuși noi de faţă peste dinșii în fruntea lori. Acesta
este voia Domnici

mele și fie-cine pentru binele sâii să se ferâscă de Împo-

trivire. Acesta poruncimi —

1782, Oct. 25 (1).

Unii din boeri luaseră r&ulă obiceiti de a, apela în afacerile loriă la,
Portă..N. Caragea, îndâmnă pte boerii Divanului să proteste la Constantinopole contra, unei asemenea deprinderi; deci: prin Arzulă țărei
Românesci și alu Domnului către Portă se ceru să nu mai slobodă
Pârta tirmane la cei nemulțămiţi cu judecata Divanului ţârci, că n'are
Porta a se amesteca în aceata și amesteculu aduce scădere ipolipsu-.
lui Domnului şi ali dreptăţei ţărei. In așia casă a lostii unii neguţătorii, Gheorghe, care a dobândit firmani, să [ie din noii judecată pricina lui de Cadiulă din Giurgiu, după ce Divanulii fârci nu a găsitit

că avea cl dreptate (2).

(1) Condica 9, fila 16 verso,
(2) Cod. IA, [lila 17 verso.
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NANVII.

Biserica. —

Scola.

De biserică (1) şi scolă na căutatii multi, dar nici le-a ncglijatii.
In Septembre 22, anulu 1182, Domnitoruli dă importante instrucțiuni (circulăui) către ispravnică, relative la protopopi şi biserici, și
opresee ahuzivele taxe prelevate de ci de la creștini. In unele punele
sc potrivescit cu cele ordonate de Al. Ipsilante (2).
«PD,

S, Mitropolitulti prin anaforaua dela 13 ale lui Augustii ne-ati arătatii

obiceiulă şi datoria ce ai protopopii, mai virtosti cci de pe afară, întru care
scrie, cum că după ce sunt datori mai întâiit a griji șia cerceta de podeba
sfintelorii Diserici, de sfintele taine, cum să le ţie preoţii, de botezulii pruncului, de orenduiala slujbei bisericesci, cu ce taxă si se săvărșescăşi cu ce
chipă să petrecă obştia preoţiei, după cinstea darului, și cum să îndemne pe
creştini, la paza bisericilor, la ispovedanii și la precestuitii celii ce va [i vrednică, și de alte învățături ca aceste folositâre, apoi ati și acstă slujbă: a cerceta trebile hisericesci, adecă de curvii, de hrăpirea foteloră, de posatnice, de
amestecarea sângelui, de paraonia nunţei a patra, de fermecător, de vrăjbi
întru bărbatii cu soția lui; unde va dovedi vre-una dintraceste necuvidse

fapte, să facă judecată după înveţătura ce ai dela P. Sa,, şi de nu le pote
face îndreptare, adecă numai cu închisârea de femei la protopopi, iarii pre băr- .
batii la închis6rea politicescă, înseiințâză pe P. Sa Părintele Mitropolitii şi le
face cc după pravilă hotăriră și după pedepsă și după isbăvirea pricinci ce
vor face, aii obicei ai lua dela partea cea vinovată tl. 2 pol treapădii pen-

tru ostendla lori, iarii mai multă nu, după cum pentru acâsta ati protopopii
și cărți domnesci. Dar ca nu care cum-va, peste aceste porunci şi învățături
ce ai 'dela P. S. sa, să facă protopopii vre-o urmare împotrivă, ori a lua peste
orenduitulii treaptdă mai multi altă globă deosebită, ori a pune năpăști cu
AV
In anexă vomii aduce diverse hţisove cu donaţiuni și scutiri pentru mânăstiri şi
biserică. Aci vomit cita numai actulii relativă la monăstirea Sinaia, din 1753, Martie 31:
«Fiind-că pentru S-la mănăstire Sinaia ot sud Prahova ne-amii adeveritii Domnia mea

cum că se allă sub munte, la loci forte strimtă, în pustie, depărtată de sate, unde
multă frică pătimescă părinţii călugări despre hoţi şi ficători de răi» Vodă N. C. Caraseca ii dă 10 lude scutelnică,

Cond. IX, fila 100 Ce deosebire intre Sinaia de la! 1783 şi cea de astădi!
(2) Veqi în urmă,

la pagina

62,

266

V. A. URECULĂ

propunere
mea,

ca să

globeseă,

ca să luaţi aminte

ncfiindi

pentru

vina dovedită,

acesta,

și de

vorit

iată vă poruncimi

D-nia

căuta peste aceste porunci

și de învăţăturile ce ai asemenea și dela P. Sa Păr Mitropo
lită, i dela slin- .
ţiile lori părinții Episcopi, ori a lua trepădii mai multă,
ori a globi deosebiti pre
cinevași, oră a face prepuneri și năpăsti ca să globesc
ă fără de a nu fi vina
dovedită, nu numai să nu îngăduiţi nici de cum, ci încă
să însciinţaţi D-nici
mele negreșitii,; pentru că de nu veţi purta grijă şi
vomă audi, că ait făcută
mai imultă peste ce ati poruncă şi D-tre nu ne-aţi însciinț
atii și i-ați lăsată,

să sciți că veţi căd6 în urgia D-nici mele, Acâsta. 1782, Septembrie
22 (1).»
Prin o proclamaţiune către locuitori Caragea, îiay îndemnă
directii să
fie buni creștini, după ce a făcută și din protopopi
agenți de priveghere a, locuitoriloră, din respectul religiunii.
Ac6stă proclamare o comunică țârci prin 17 cărți deschis
e în care
so amintesce câte ai pătimitii țâra în 7 ani:
«Când locuste, când secelă, când peatră, când Wolă în cite»
că

aste sunt do-

vadă că creștinii acestei țări s'aii abătutii din calea eca buni.
Deci să-și facă

toţi datoria creștinâscă păzindă biserica. Pe lângă lucrului
pămîntului, nu uitaţi biseriea, iubiți pre D-deă din totii sulletulă și din
toti cugetuli vostru
Şi-i arctați dragostea vostră, să fiţi curaţi de fapte rele,
păziţi biserica ; însă
în dilele de sărbători cum și în dilele lucrătâre ântciii
vă faceți închinăciunea și luândă numele lui Dumneqeii într'ajutoriă, apucaţi
-vă de muncă, iar nu

vă purtaţi dobitocesce ;- postiţi, și spovăduiţi-vă, crijiţi-vă, voi
și soțiile vostre și

"copiii voştri, nu faceţi de sila poruncilori vâstre datoria
acesta, și înși-vă [iţi
cu fierbinţelă.» 1783, Febr. 22 (2).
Asemene a scrisii Caragea la ispravnici, să oblige pre
locuitori a păzi datoriile creștinesci... Le ordonă «să înfricoșeze pre locuitor
ii ce nu-și facă datoriu
de creștini, acum în postii alesă, cu jugă și alte pedepse.»
Numai să bage de semă, ca nu cum-va zapciii, și din
astă afacere să nu capete ocasiune de jafă, sâii supărare a locuitorilori.
(1783, Febr. 92.)

Observarea dilelori de sărbători prin închiderea prăvăliilori,
se ordonă de

Caragea, prin Pitacii către Vel aa, prin care îi spune,
tori dimpreună cu totă brâsla ati însciințată, că cra
neguțătorii prăvăliași: Jipscani, țaregrădeni, Dogasieri,
vali, crai popriţi a deschide prăvăliile loră și a face
(1) Vedi in anexa și actulă din 1733, Aprilă
(2) Cond. IX, fila 22.

26, cond.

No,

că starostele de neguţăobicciult vechii, ca toţi
mărgelari, postăvari, caalișverișii Duminicile şi
9, fila 1,
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praznicile cele mari, alară numai de lucrurile de mâncare. Acum acestă rewulă s'a schimbată și nu respeetii dilele de sărbători. Domnitorulii ordonă
lui Vel aga să însciinţeze cu pristavii pe toți neguțătorii creștini, ovrei, sti arment, să sut deschidă prăcălia în dile de sărbători, dar nu în serbătorile mici în
cari cei leneşi şi netrebnici petrecă numai în becişnicii. 1783, Ghenaric 15 (1).
.

Secolele înființate, ori rcorganisate sub Alex. Ipsilante, continuă a
funcționă.
«Doeriă epitropi» se ocupă cu administrarea scdlelorii. Lorii le adresa
Domnulii pitacele relative la secole:
«Pilacă, călre Voerii cpilropi, din 1792 Decembre:
«D-tre boeriloră epitropi, primind porunca Domnici mele, să aveţi a aşeda
acestă copilti anume Constantinii sin Vasile Barbicrit Başa, la școla ot St. Sava
pentru învăţătură, unde să aibă şi orinduiala de îmbrăcăminte şi de ale mâncărci, 'Tolico pisah svdm (2).

Sub N. Caragea sa întemplatii episodulii încercării unorii școlari din
St Sava de a otrăvi cu eșoricidică» pe alți ucenici ori pâte și dascăli.
lată ce dice despre acâsta pitaculu lui Vodă către Spătarii și Aga,
dispunândă ca pe. viitoră să nu mai vindă băcanii asemenea otrăvuri
și nică 6rbă de pușcă:
«Luândii

însciințare

cum

unii. din ucenicii ot Sedla St.

că de. la unulii din băcani s'a cumpăratii

Suza şoricidică

și cra ca să o dea la alți iar

din ucenicii de la sedlă, să se întemple primejdie de morte;
pliroforisimii, că mai "nainte nu cra slobodi
acestă. şoricidică, nici cei ce av6 voie a
deati la ori-ce omiă așia fic:cum, ci numai
bună încredințându'li, așia îi vindea. Deci

de către

pentru care ne

toți prăvăliaşii de obşte a vinde
ţine acest felii de marlă, nu vin-..
la omii cunoscutii, și cu chezăşie
D-tre ca zăbiţi al târgului, să daţi

nizamit la acâstă trâbă, ca să nu fie toți prăvăliaşii volnici a ţine șoricidică de
vândare, ci numai cul sc va. cade, cărora să le porunciţi strașnicit, ca de acum

înainte să nu cuteze a vinde la ovi-cinc, ci numai la acelii ce va da chezaşit
şi își va arăta trebuinţa aceluia să vînqă. Pentru că de nu va urma, va căde
în grea pedepsă la întemplare de vre-o asemenea pricină. Așijderea să cercetaţi

să dovediţi, care a vîndutii acum aceloră ucenici șoricicică și de ce, sciindii
!

(1) Cond. No. 9, fila 69,
(2) Cod. No. 9, pag.

57.
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acestii ohiceiii, să se cuteze a vinde și ridicându-lii să ne însciințaţi.
Asemenea

și Grba de pușcă și alte de asomenea câte sunt lucruri primejdiose să nu vindă

fiesce-care și la ori-cine fără de chezășio,

ocna.»

Mâsura

so aplică mai

că se voriă pedepsi

cu rigore prin unii noi

cu tergulă i cu

acti următori:

Pilacii către Vel Spăt. şi Vel Aga a nu îngădui pe prărăliaşi
să vină
şoricidică şi iarbă de puşcă. 1782 Sept. 1.
«Fiindcă esto lucru de stricăciune a se vinde ficş-unde și la veri-ear
e prăvăliași, afară din spiţerii, lucruri de doltorii ; așijderea nu este
cu cale a fi
slobodii fieș-care prăvăliașii a ţine de vîndare șoricidică și iarbă
de pușcă și

altele asemenea vătămătâre, căci se pote întempla, dupre cum

s'a şi întem-

platii și într'aceste dile, a se face primejdie de viaţă cu unele
ca aceste; iată
v& poruncimi dumneavâstră mai întâi: nimeni dintre hăcani
ori alţi prăvăliași, doltorii și Icacuri să n'aibă voie a in€ de vindare, făr
de numai spiţeriile. De care să cercetaţi, şi unde veţi alla la alții afară. din
spițeri, să”
opriţi şi să-i rinduiți dumneavostră în serisii anume câţi numai
se cuvinii a
inc acest-felit de lucru, prăvăliași aleși, sciuţi, Omeni de înțelege
re, cărora să
le daţi povăţuiri și strașnice porunci a nu se lăcomi pentru preţii
și pentru
ca să-și trecă maria, a vinde la ori-cinc, ce să scie pe cumperătoriă
şi trehuinţa pentru care cumpără, să se încredințeze întâiă cumpărătorului
sci de
nu i se va încredința lui să-i ceră negreșilă chezășie și așia să vîndă,
iar
într'altă chipi să nu se cuteze, căci la întâmplare de vre-o pricină
acelti
vindă&torii va [i vinovată și se va pedepsi cu târgă şi cu ocnă.
Dumneavostră
încă ca zabiți ai orașului, acestă ircbă, după ce o veţi pune
la cale acum
cu nizamulii ce se cade, apoi să şi cercetaţi în urmă peste î6tă
vremea de
a se păzi cum poruncimi » 1782 Sept. 1.
|

In casulii speciali ală tentativei de otrăvire dela St. Sava Domnul
ii
adresâză unii pitacii către Veliţii boieri, în Sept. 1 anuli 1782,
să cercoteze pe băcanulit adusi, din prăvălia căruia uceniculii dela
St. Sava
a cumpâraliă șoricidică, cine i-a vânduto ? și pre vindătorti să-lă
pedeps6scă cu baterea la talpe înaintea prăvălici, pentru pilda altora.
Și să
respundă lui Vodă că sait împlinitii porunca.
In 1783 aflămu ună frumoși. document
relativii la o școlă român6scă înființată întrunti satu, cu contribuțiune de la locuitori.
Pe moșia
sa, Ilagiulit Stan Jianu Biv Vel Pachn,, a clădită biserică de piatrăE
și chilii
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pentru călugări «şi alți omeni săraci neputincioşi, cari să-și aibă hrana.
şi chivernisâla lori.» Lângă acâstă biserică Jianu a lăculii și «șc6la românâscă pentru a se înv&ţa copiii de pomană » Locuitorii dupre moșiă,
cari ai buni câştigi din meseria ce esorcită cu tăbăcirea peiloră de
capră, v&dendii acestă bună faptă a Paharnicului Sati îndomnalii și
că, pentru pomenirea lori, şi ai dată zapisă, în 15 Oct, 1785, prin
care se îndatorescii, ca din câștigul meserici lorii să dea ajutori câle
10 parale de lio-care sulă de pici ce voră lucra. Domnitorulă întăresce în 12 Martie, 1784, acestă învoială şi mai adauge în favorea
hisericci şi a scolei și alle venilură, precum: «din vama bâlciului ce
se va ţine pe acea moșie să aibă a da vameșuliă din Craiova taleri
100, din ori câtii venilă se va strînge din aceli bâlciii, ca să fie acestă
milă pentru chivernisela, bisericei, de lăclii, tămâio, unti de lemnii și
pentru plala dascălului ce va învăţa copiii și pentru hrana săracilorii
ce se vorii ocroti în chiliile bisericei și ivei preoți și unii diaconi să
fic la Diserică.»
Sulzer lipărea la - Viena cele treci volume ale sale «Geschichte “des

Transalpinischen

Daciens»

și dicea că

«ton

einen: cusgehingerlen ver-

driisslichen Alinche oder Naluger.... hann man nichis besseres eritavlen»,
adecă, că de la sedle cu direcțiune cclesiaslică, nu cra nimicit de așteplati pentru cultura Românilorii, de 6re-ce, puţinii mai apoi, și Daicevici ardtă pre acești călugări ienoranți şi depravaţi. Nu mai puţinii
însă, secolele reorganisate de Ipsilante, cari nai de locit. direcțiunea
unilaterală ceclesiastică, facă pasi înainte. 'Tipografiile cari sunt Organele cele mai importante ale culture, sc îmbunătățescii alăturea cu
secolele. La Bucuresci Vameşulii Nicoli Lazării, carele a înființali faprice de hârtie, în interesulii și ali înlesnirci sedlelorii cu cărți, și
carele spre a i-se protege industria, a isbulilii a dobândi proibițiunea cărţilorii ce de allă dată se aduceaii din Ardealii, — este prote-

gialii de N. Caragea (1).

.

(1) Pitacă către Loerii epitropă.
«iindit-că tipografia de aice, prin scirea şi cu voința nâstră s'a pusii la
orînduială cu multă silinţă şi cheltuială a Vamesului Nicoli Lazării, care-le
este spre podâha şi folosulii 4trei, unde s'a și făcutii începere de lueru, ti-
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XXĂVIII.

Olarele țăvei. — Zaherelele.
„Două alte cestiuni importante sc agită sub N. Caragea:
acoa a alegerei hotarelori țărci despre Ardâlti Și acea a zaherel
elorii cu care:
Turcia, îngreuia țra și în urma păcei dela 1774.

Condica domnâscă No. 9 (filele 11, 13, 14, 15, 25, 26 şi
21) cu-

prinde importante acte relative la hotarele țârei Române
sci despre
Ardeali. Cărţile boierilorii rînduiți pentru hotare și ale
lui Stană Jianulii
relative la cestiune, le dămi în anexă la acestă pagină
. Asemene ale
Șetrarului Dumitrache pentru încălcările unori munţi
de unii nemeșii
ardelânii, încălcare tâmplată la 1779 și de atunci încă
nerespinsă (1).
In afacerea zaherelelori, Sultanulă trămite la 1183
lui N. Caragea,

acesti

firmani,

«Lauda

stabilindă

Domnilori

nizamă:

neamului ereștinescii,

alesule dintre cci mai mari

din

părindu-se acum de o cam-dată o sumă de filadre spre
înveţătura copiiloră,
atâtii pentru deschiderea lori câti Şi pentru sciința
și cetania închinăciunci
după datoria creștinâscă, care sunt mai împodobite şi
mai Vogate.de cât altele
vechi ce se aduceaă mai înainte din alte feri străine
și acum sunt oprite. lar
pentru îndemnarea a se sili de a seste și alte trebuinci6se
cărți și pentru că
tipografia are trehuință de cheltuială, poruncimi D-vâst
ră bocriloră cpitropi
din banii cutiei să daţi t. 250 la Vameșulii Nicoli Lazărit
și să primiţi D-tre
din acele filadre care după ce le veţi primi la D-vost
ră să ne însciințaţi și
veţi ave poruncă cum să urmaţi cu dinsele.»—'T'oleo pisah
Godmi. 1783 Mai 3.
Origina

lul. la nor.
(1) Vedi anexele coprindendii :
|
|
" Răspunsulă boerilorii rinduiii pentru indreptarea hotarul
ui ţărei. Actulă este în limba
grâcă. (Condic
a No. IX, fila 11, 1782.)

Fila 13, Asemene în românesce, vaportulă din 1782 Maiă
2 alui Dumitrache Satraru,
pentru încălcările unoră munţi de ună nemeşii Ardeleni
i. Incălearea e de sub Alex. Ipsi-

lante 1779, şi aii urmaătti cerceiări fără de resultat
iă,
La fila 14 mal urmeză „Copie“ scrisorel din 1779
Augustă

dem

cea dela 1779, Decembre 29,

Fila 15, Idem cea din 1781 Maiă 5,

13,

Fila 15 verso. Idem cea din 1781 Aprilie 16.
- Filele 25, 26 şi 27 cu diverse acte; și
Cărţile lui Stană Jianulii relative la hotarulă despre
Ardeală.
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tagma lui Isusii, celii de acum Domnii alit ţărei Românesci Caragea Nicolae
Vodă, bune să-ți fie sfârşiturile; şi vouă aleșiloră aiani din nemulii croștinescii, boieri ai ţărei, înmulţescă-se supunerea vâstră. Sosindi acâstă înaltă
a nostră împărătescă poruncă, cunoscutii vă fie, că tu numitului Domnii fiind
din str&moși crescuti şi hrănitii sub umbra pr6 puternicei împărăției mele
și adâncitii în noianulii bunătăţilorii, după cea desăverșitii dreptate și întocmai credință care din tînără vîrstă o ai elironomicosă dela strămoșii tăi, și

după cea în lăuntru sădită și încuibată în curata inima sa plămadă a vrednicici și iscusinţei și după ceea des&verşitii înţelepciunea ta, cu care to-ai purtatii la tote împărătescele
mele slujbe, și mai alesti la cea dintâi și ali doilea
slujbă a Drăgomănici împărătescului mei Divani, purtându-te cu înţelepeiune
și întocmindu-ţi tote ale tale urmări la voinţa împărăției mele și la calea dreptăţei, cu câtă priveghere și înţelepciune ai slujitii [ăcându-te cunoscută și
adeveritii împărăției mele şi vrendu împărăția mea ca să-ți r&splătimii cele
trecute ale tele credincidse slujbe, te-ai miluitii cu Domnia ţerci Valachici,
care este ca o cămară a pr6 puternicei mele împărăţii, și luminândi lumina

nădejdelorii tâle te-ai făcutii râvniti la cel deopotrivă ţie. Şi din iua ce ai
intrati în ţera Românescă, fiindii-că Ni-amă pliroforisitii împărăţia mea, de
vîvna ta ce ai întru a întâmpina bună paza nizamului ce sati dati în eră,
după cea prin împărătesculi hatișerifii dată înaltă împărătâscă poruncă, în
care pe largii se cuprindă tote ponturile, cât și pentru a ocroti de nedreptăță cea încredințată ţie săraca raia, sirguindu-te a întemeia nizamulii serhatu-

vilorii, cât și a mângâia pre boieri, metahirisindii pe fieș-care la slujba ce. se
cuvine, câtă și la cea desăverșită sirguială ce ai arătatii de a fi tote alo tale urmări și slujbe unite cu voinţa împărăției mele. Către acestea fiind-că s'aii lăcutii
cunoscutii, cum și boierii țări, după bună mărturie ce pentru dinșii de multe
orTai dati, în cele trămise ale tale scrisori, cum că sunt la tâte trebile uniţi
cu gândulii și cu voinţa ta, și arătând fie-care prothimicși rivnă, și cheltuindii și tâtă virtutea lori la săvârşirea împărătesciloră mele trebuinciose
slujbe, şi făcendu-se cu multit mai făr' de pregetii decâtii în vremea celui
mai

de'nainte

de tine Domni,

aii adeveriti

este în adevăr, cum că și de
de către numiții boieri, mișcările
meterii zaherelci şi a celor-l-alte
voință vori fi primite și plăcute,

bună

mărturia

ta, şi

pentru

că

acum înainte, atâtti de către tine, câtii şi
cari vorii face la trebuinci6sa slujbă a tritrebuinci6se madele, după împtrătesea mea
să te vădii dar și de acum înainte, să nu

ostenesci, ci cu otărire fiindi pliroforisiti la bunti diatesisii şi pornirea ce
avemii împtrăția mea la tine, să te porţi la fie-care trebă cu înţelepciune și
credinţă, bine priveghiândii

totii-d'a-una și în tâte părţile, să fii milostivii asu-

„pra accea ce de Dumneţeii ţi s'aii încredințații săraca raia, sîrguindu-te a
odihni ori câte urmări vorit fi spre stricăciunea ci. Si de vori: îndrăsni ci-
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nevași la acâsta, veri care ari fi, pe unii ca aceia
să-l arăţi anume la Inalta
mea Imperătescă Portă, ca să se pedepsescă ;
să pui silință ca să'și aibă re.
paosulit și odihna lori, sub umbra cea lati a
împărăției mele, atâti s&raca
raiaoa, cât și Doierii. Deci cari boieri veri câți
voră [i uniţi cu gândulă și
voinţa ta, să-i mângâr după cât li se voră căd6.
Câţi dar iarăși dintre aceştia, scii prin taină, scă de faţă, vorii eși din
socotâla ta, și se vorii porni
împotriva voinţei tale, pre unii ca aceia, ca unii
plirezuşios ce ești, pedepsindu-i după faptele lorii, să pui totă felulă de
silințe, ca să aduci la st
vârşire tote cele trebuincidse mijloce pentru buna
starea pămîntului ; și de
vrome

-ce acum «lă unile întâmplări este lipsă de zaherea
la împărătescă nostră

celate, cunoscutii este că nu vorii cerea stenahoria
locuitorii cetăţei până
la luna lui Martie, când afară de orânduita zahere
a co este să se pogâre
după Marea Neură şi alte locuri, se va proltacsi
mai cu îndemânare și de
la Valahia și Bogdania la schelele Brăilei și Galaţi
lorii,
7—8. coșuri, adecă
7—800 de mii de stambâie. Ce dar la acâstă mare
trebuință să aveţi totii
felulă de rivnă și prothimie şi după cca în inima
ta sădită dreptă credinţă,
si pui tote ostenelele cele prin putință spre
a posori la schela Brăilei acestă zaherea de icrnă, până a nu trece cutiinciosa
vreme a âmblărei corăbiilorii. Şi pentru că este voinţa împărăției mele
a te purta lorte cu privighere spre a-ţi arăta totă prothimia și rivna co
împărăţia mea aşteptă şi nădăjdluesce de la tine, pentru acesta-și numai
sa dat acestă înaltă poruncă a
împărăției mele şi s'a trămisti cu cinstitulti Osman
Silictar Amac al mei Sadirit Alamem ; așia dar pentru că este taltologia
în zadară, de a ţi-se mai
areta și a te mai povăţui de fies-ce închă, fii
cu bună priviehere spre a duce
la s&vârșire mijlocele ce se cuvinti la repaosulii
și odihna boierilori ţărci şi a
stracci raia şi spre a sc păzi ponturile nizamului,
și ccle cuviinciose la serhatură pentru buna stare a țărci. Și când de
la serhatuni și cele-l-alte locuri.
de prin prejurii, va îndrăsni cinc-va a face vre-o
urmare împotriva nizamului,

pe unii ca aceștia însuţi să-i arăţi Ja Inalta Pârtă
a împărăţici mele și. să în&rijesci

pentru a nu se supăra cinovași din locuitorii ţărei
și arătândă totii
felul de rîvnă și prothimie la trâba zaherelci,
care este din cele mat trebuinci6se trebi ale împărăției mele, fără de a areta
cea mai mică lencvire şi
prelungire de vreme, să-ţi pui t6tă virtutea și
mijlocele prin putință, să prof:
laesesci întracestă vreme îndestulată sumă
de zaherea la schela Brăilei. ȘI
după cele de către tine nădăjduite cuviinei6se
mijlâce și lăudate slujbe, să te
arăţi fără de pregetii Ia fies-co madea și mai
alesii la treba zaherelci, ca să
r&mâe întru tine buna diathesis împărăției mele
şi să te feresci a nu face cusurii numai cât unii firă de pără, ca să nu
te mustreză. ȘI voi boerilorii

țărei, după bună mărturie ce de multe-ori a făcută
pentru voi numitulă Dom-

nulii vostru, să vă purtați

și de acum

înainte

întoemai uniţi cu

gândulă

şi
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voința sa, avândă toti felulii de supunere și plecăciune la voile și poruncile
lui; să fiţi cu priveghere spre a se arăta şi acum îndestulatii credinciosele
vostre slujbe, mai multi decât cele mai dinainte, fiindi îneredinţaţi căci
când vă veţi purta după voia Domnului vostru și veţi av6 prothimia la
săvărșirea împărătescilorii mele trelă, nu vorii lipsi de la voi milele și milostivirea împărăției mele; cunoscând că altii nu este la voi trebuinciosii
decât eredinţa prothimici și cea către Domnul vostru grabnică supunere
şi plecăciune, să puneţi totă virtutea întro unire spre a porni şi să v& purtaţi după mai susti isultt mijlocii la săvârșirea împărătescilorii mele trebi și mai
alesă la cea mai de trebuinţă decât altele, treba zahereă şi pentru ca să fiți
cu mai bună priveghere şi să vă păziți desăvârşită să nu cădeţi la împărătesca urgie din amelia vostră și din întârzierea la cca mai mică tr6hă ce vi
se poruncesee, sa dati acestă a nostră împerătâscă poruncă și poruncimii
că sosind, după cum mai sustii se cuprinde, să puneţi în lucrare noima slatului înaltului şi de supunere vrednicii împărătesei alii Nostru fivmanti, ferindu-vă să nu faceţi cât de puţinii cele împotrivă. Așia să sciți, dândii credință.
Sântului săi semnii, ce s'a seristi către slirșitulii lunci lui Şeval alti anului 1196.»

Cuprinsul firmanului acestuia documenteză minunati situațiunea în
care se află N. Caragea în ţâra: Muntenâscă. — La Porta otomană se
sciă că boerimea Muntenă a fostii 6re-cum neplăcută surprinsă de trămitevea ca Domni â lui Caragea. Nemulţămirea bocrimei vădurămi
a provocatii

cum

poliţie şi de siguranță
manii,

unele

chiar

de cai

că la Constantinopole

resistențe

cari ai necesitatii m&surile de

deja ne-amii ocupatii.
lucrul e cunoscuti,

de

Se vede

din fir-

ore-ce

a propo-" -

sitti de cerere de zacherea, Sultanulii face o adevărată remonstranţă boc:
rimei Muntene și o îndâmnă la supunere către Domnitori pe care îlii
laudă spre a-i da deplină autoritate. — Se pare că Caragea dădea vina
pe boeri de întârdierile ori lipsurile întâmplate în deplinirea cererilorii
Porţei, ca astii-feli să capete de la Constantinopole poruncă amenin(ătore pentu boerii cari nu voriă fi întrunit gândit: şi înt'o coință cu
Domnitorul. «Deci cari boeră veri câți veri fi uniți cu gândulă și
voința ta, să-i mângâi după câtă li se vorii căd6. Câţi iarăși dintracești boeri, sait prin taină, sau de față vorii eşi din socotâla ta
şi se vorii porni în protiva voinței tale, pre unii ca acei, ca unii pliyezusios (adică înzestrată cu totă puterea) ce eşti, pedepsindu-i după
faptele lorii, să pui toti feluli de silință,» ete.
Istoria Românilorii de V, A. Urechid.
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Ameninţări

penlru 'cei

plătire

celoră

tări

Caragea, pentru

pe

cente cu husia,
pole; iată totă
Ameninţările
dată nai avută
vea, miserie

cu

neosupuși

capulii

și câte-va

plecati,
ca

chiar

și
în

promisiuni

tote aceste

contra

de bună răs-

cu scopă

tratateloră

celoră

de a inmai

re-

să storcă cât mai multă zaherea pentru Const
antinoţinta urmărită de firmanulti mai susii adusă.
la adresa boerilorii trebue să recunoscemit că de
astă
toti efectul ce-l spera Porta şi Caragea. Spăimiîntăto-

în care se alla țera, împinge pe Divană să trimită
Porţei unt

arz-magzar, prin care după ce cu spirită aduce imput
ări lui Vodă, căci
n'a arătati Porţei situațiunea reală a ț&rei şi cugetuli adevă
ratii alti bocrimeă, enumeră tote sarcinele grele ce țera a avută
de suferită și pe
caro le-a împlinită fără împotrivire, enumerare care
de siguri esto
îngrozitore și astăci, ținându semă de situațiunea în care
se afla (Gra
pe timpul lui Caragea. Bocrii constată, că nici odini
oră saveinele
(&rei către Constantinopole naă fostă mai grele și mai
alesii pe
timpii de uerodire. Boerii arstă că a mai impune țărei asem
enea sarcini este a o pustii cu desăvârşire de locuitori. Apoi
mai arâtă că
«de multe oră ami rugati pe Domnulă nostru și în scrisi
i și cu gura
ca să, voiască să arăte (Porței) ale nâstre adevărate și de
robi aducere aminte și rugăciuni...» Și, dândi a ințelege că Domn
itoruli nu
şi-a lăcută acestă datorie, hoerii adaugii: «deci îndră
znimii acum

+ înși-ne

Dar

printracestă

plecată

Magzar.....»

iată însuși acestii act, care este în onârea
Arz-magzcr

dela

Divanului țârci: |

Vulachia
din 185 Aprilie,

«Cu genuchii piceaţi arătămii că credinciosă Și cucernică slugă
a prea puternicei. împerăţii, Domnulit nostru sireuindu-ne noptea şi (iua spre
săvârșirea
celorii adesea împărătesc poruncă, ne-ati arătată şi acum îrcă
vrednice de
închinaţiune împărătescă porunci, ce ati veniti acum mai de curendii
, una
pentru facerea a 50 de acicuri de Dunăre, alti doilea pentru ca
să se dea
din ţâră 300.000 stamboli chile “de orz şi S0.000 chile stamboli de făină.
Și a treia, ca să se trimită 1.000 de Oment cu 100 care cu boi la cetatea
de
la Ozun, afară de ogeacurile meşterilorii de feră, cărămidarilorii şi vărnice.
rilorii şi din cuie şi cărbuni ; poruncindu-ne cum că tâte aceste, după
oliceiulă
locului nostru, să se facă tertipă după la judeţe și să ne sireuimii dimpre
ună cu
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dinsulti spre lucrarea și urmarea acestori de curândii porunci, eum mai în grabă,
după înalta cuprindere a celorii vrednici de închinăciune (irmanuri, alegendii
pe unulii dintre noi, bătrânii și cu pracsisii, carele ati mai stătuti și alte ori
la acestii felii de huzmeturi, să sc trămiţă ca unii felii de serdarii şi purtătorit de
grijă la meremetulii cetăţei Ozun. Loculii nostru este alti prea puternicei împărăţii
și not'toţi eredineiose și supuse slugi ale puternicii scle și tot-deauna amii
arătalii și arătiună, după datoria supunere nostre, sîrguiala spre săvârșirea
tutuvorii eelorii dupe putere poruncă, după cum nădăjduimii că o va fi înțelesti
şi Domnulii nostru întruni anit acum de când se află aicea și ne va fi Lăcutii
şi acestă facere de bine pe lângă celelalte, ca să artte la prea puternica împerăţie, credinţa şi supunerea nostră, ce amii împlinită la pricinile ce s'aii
întâmplatii. Si cătră acesta să se fie pliroforisitii și prea puternica împărăție,
atâtă din cele de mai înainte și din cele mai din urmă, credinţa, supunerea
şi osîrdia nâstră ce avemii către dinsa. Deci, precum ami arătatii, tâtă graba

spre săvârşirea celor vrednice de închinăciune porunci ce sait trimesit mai

dinainte, aşijlerea vomii urma cu sirguială împreună cu Domnulii nostru și
spre săvârșirea acestorii de curândă date poruncă pre cât za pute răbda ticea
căloşic locului nostru și nepulința ticălosului norodiă, care le-aă venitii la
din
asuprăi
veniti
ai
ce
lorii
des&vârşiti slăbiciune din pricina întemplări
făami
îndată
voia lut Dumnedei. Şi pentru cele 50 acicură de Dunire,

cutit tertipă să se taie cheresteoa

şi cele-lalte trebuineivse, ad. kinapuri şi

Şi nădăjduimi
funii, să se facă tedarie și să se trămiţă unde este porunca.
cele-lalte două .
că acestă poruncă va lua sfivșităi în grabit. Aşijderea și pentru
ceca ce este
zaherelei,
porunci, pentru dregerea cotăţei Ozun și a daricului
Impărăţii, să
prin putinţă se face. Ne rugămii numai cu lacrimi prea puternicii
robi şi cu
facă milă și să dea milostivnică ascultare la acestea, care ca nișce
josti.
smerenie îndrăznimi a aduce aminte și a le arta mai
la loculi nostru
nostru
In vreme de 2 luni sati poruncită prin Domnul

și 500 care
celii cu multe patimi pentru unii tertipii greii cu 1000 salahori

cetăţei Ismailului.
cu boi şi alte multe şi deosebite trebuinţe pentru dregerca
tunurile Nicopolii,
Altă tertipă sciutii pentru cetatea Giurgiului, altele pentru

altul pentru tunurile “Turnului ; altul pentru cetatea

Adacalei, tertipă

de

dintr'acostă zaherea, zaherea pentru 'Țarigradii, altă cerere, de orzii, deosebită
şi muhimatucumpărătârea cailorii, cumpărăterea oilori, trecerea tunurilori
metahirisoscit mii
viloră și alte tertipuri. La sevărşirea tuturorii acestora se
aceste să silimii să
de săraci racle flimândindit și. ci și vitele lori. Apoi după

salahoti și luducă orzii peste dou& memlecheturi încă 1.000 de sărace raele

este. depărtată de
crători şi cari eu neputinciosele vitele lorii, la cotate care
rii noştri
140 de câsură de patria lori, cea desăvărșită înţelepciunea stăpânirilo
nepultinciosii
să socotescă, de nu este acesta cu anevoie de suferită la uni
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norodii, după ce Pami lipsiti
de zaherâua

lui, cum este sciutii de toţi, dup
ce are și atâte greutăţi de
ă
supărări, adecă de biruri ;
să socotescă înțelepciunea lorii de iaste cu puti
nță să nască pricini, cari
potă să pricinuiască risipire _raelci și ticăloșie a
chelerului împărătesei și cca
mai desăvârșită să
socotescă cum că aceștia tri
mițendu-se cu sila la atâta
depărtare și trecând
peste dout memlecheturi, nu
-este cu putinţă să se păzescă,
ca să nu se risipescă și pentru ca să mai
împlinimii, totă-d'a-una face
treh
uinţ
ă să scâtemiă
din ţ6ră mit de omeni adesea
și când trimițendu-se la cele
mai de aprope cetăţi
li se plătesce câte ti. 60 Vara
pentru ca să primescă să mer
gă, după cum este
sciutii de toți, deosebiti de plat
a dilei de lucru, care și acesta
se
adună câte 10 lei
pe lună pentru fic-eare omiă
, cu cât mai vârtosti tri
miţ
end
u-s
e la atâta dePărtatii locti de casele și patr
ia loră după analoghia ce
trebue să li so dea ?
Deci pentru acâsta noi cci
plecaţi credincioși şi sîrguito
re slugi ale prea puternicci împărăţii,. orânduindu-n
e să gătimii după poruncă
cuiele și cărbuni şi
şi să le dămiă la orenduitulii
Docriuli robulă împărăției,
ogeacurile meșterilorii de herii, ogeacurile căr
ămidarilori, ogeacurile varnicer
iloră, tuturorii lucrătoriloră, aducemă aminte
pentru cele-lalte adevărului la
picidrele scaunului
prea puternicului nostru împ
ărată şi fimdă-că locul nost
ru este cămara Împărăţici sele şi nor credinci
oși supuși af săi și suntem
ii încredințaţi cum că
n voesce derăpiinarea, risi
pirea și prăpădenia n6stră
și a cămărei s6le, nădăjduimii dela mila sa, că
va binevoi, cu hlândețe și
va face musaale, ca
să S'arete aice cci-lalţi salahori
și lucrători, şi cară ce se
ceri pentru Ozu,
va porunci să înceteze hava
lelile și de va fi cu putinţă
să
cum
penâscă Și celelalte forte grele și cu anovoi
e suferite havalele, cum și
pen
tru
cea de iznâvă
zaherea ce ni se poruncesce,
îndrăzniră să aducemă aminte
după totii adevârulă, cum că pentru orză
, cu tote cole de Îaţă și într
'ascunsti cercetări ce
sai făcută și cu bani pe a
mână, ai putută să iasă o
sumă forte puţină din
(eră, și cea-laltă până la 40.0
09 chile stambâle sai împlin
it cumpărându-se
de pe la locurile dimprejură,
cu greii preţii; pentru ca să
săverșescă acea poruncă scimi cum că Domnul
ă are Omeni ai săi trimiși
afară din memlechetulii nostru și de o parte le
trimite și bani, ca doră vori
i pute găsi și altii
orzii, dar cea desevârșitii suntem
ii la îndoială, iar în feră ind
răznimă să încredințămii la prea puternica
vâstră împărăție, cum că
deo
cam
-dată grăunte
de orzii nu este, dar până
la vremea secerei ai rămasti
puţină vreme și nădăjduimii la mila lui D-deii
să ne dea estimpi Oreşi-care
bună rodire, socotind
timpulii de estimpă cu celti
din anulti trecut
și isă ne mângâie puţinii și noro
celă flămândă, Așijdlerea
dulti
și orâulă cât a lostă Va stri
nsti Domnul nostru şi
miăcarii că cât sa găsită în
locul nostru fiindă forte
puţinii n'a putută să împlinescă tertipulă Ţarigradu
lui, cu tote acestea ni-at
i
disăi cum că se silesce
să împlinescă din altă Part
e suma ce s'a poruncit
să trimiţă la "Țarigradiă şi

ISTORIA ROMÂNILORU

27

Deci cu smevedemit cum că nu încetâză căutândii și trimiţendi în alte părţi.
sti cursti, până
venie ne rugămii milci şi prea puternicei împărăţii, ca întrace
vescă asumilosti
se
să
era,
cu
și
va veni vremea secerci, să facă milă cu noi
area
cumpăr
ă
fiindă-c
pra ticăloșilorii s&racilorii raele, să lipsescă acestă cerere,
și
izvodită
şi tedăriculii de afară de prin prejurii, măcarii că este de curând
mai vertosii acum, |
ncobicinuită, dar ai prăpăditii și prăpădesce ţcra nostră, și
a-și vinde zaheliindă-că cei dimprejuri ai găsită lursanii şi împrilejire de
ide trebuința
rugaţ
fiindă
pi»
reaoa cu lârte grei preţit și cu mii de cezierS
, că din
voinţa-i
cu
fi
va
nostră. Socotindu-se dar prea puternica împirăţie de
puterprea
ali
vremea care a venitii acesti noii Domni ali nostru şi ciracii
adecă optii
nicei împărăţii până acum a datii loculii ţărei lRomânesci 800.000
„...

zaherea,

numai

cât scimă

noi, lucru care pici odată ma stătutii, și mai

Dumnedeii, să se
virtosti în vreme de nerodire, ne rugămi pentru mila lui
nitaneri 210.598
l
facă milă! Cea adevărată dare a zaherelei este acesta : Stambu
; 40.000, care
în primăvera a velâtului 1782 — 453.6-12 în tâmna acestui veletii
care sa măcinatit
Sati ficutii acum la i&na velâtului 1783; 50.000 la grâii
i 1783: ce
velctulu
ra
primăve
în
acum în primăvera veltului 17153; 50.000
de la magaa
zaherco
din
sati trămist în "Ţarigradii, afară din ce ami luati
datului zaherelei,
siile Brăilei, din zahercoa de unit: care se face totă suma
orz şi 80.000 kile
Slambol kile 812.150. Când se vorit da încă 260.000 kile

ei împtrăţii
fină ce se ceri acum, faci kile 1.182.150. —.Robii prea puternic

15 ani, sai făculii
nu tăgăduimii cum că la l6tulti 1768, de sunt trecuţi
e atunci, dar
zaherel
vele havalele în țâra nâstră și Sau dati și sume de
multe zaherele și nu
întâi era fârte multă rodire într'acele timpuri și se giăsia
şi cu multe osteneli;
[ăcea trebuinţă să strîngemii după afară zahereaua cu bani
ită cu ţera nostră
milostiv
Sat
ali doilea prea puternica împărăție atuncea
puţină vreme,
peste
şi ati trimistio dată 850 pungi ajutorii, şi altă dată iarăși,
escele huzmealte 300; şi așia s'a iconomisitii lucrulii, sait” săverşitii împerăt
ui.
norodule
anir
turi și poruncile s'aii energhisitii cu Oreși care repaosti și les
lucru
greii
forte
este
care
ui,
Şi cu tote aceste nu era atunci grija Ismailul
imi, ca nisce creşi de o potrivă cu cele de atunci huzmeturi. Aceste îndrăsn
; liindii-că grija
dincioși robi ai prea puterniecă împărăţii, să le aducemii aminte
o socotimii cu
pentru paza, ocrotirea și bună starea chelerului împărătesei,
cum iarăși a tăce prieio datorie netăgăduită a credinţei ce suntemii datori;
nostră. Deci de multe
vina
şi
nile pusticrei şi a harupietuluă săi iaste cusurii
ca să voiască să
ori ami rugată pe Domnuli nostru și în scrisă și cu gura,
aminte şi rugăavâte ale nâstre adevărate plecate şi cele de robi aducere
buna nădejde, cum
ciuni la așternutuli pici6relorii prea înaltei puteri, avendi
adevtrulă stănoștri,
i
'stăpâni
că pliroforisindu-se prin cl iubitorii de Gmeni
i de milă
re nostre, vomă vede în grabi bunele săvârşiri de la isvoruli
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celit ne deșertati, ală prea puternici
împărăţii. Deci îndrăsnimi acum și
înși-ne printr'acestă plecati magzari,
să ne rugămii și să ceremă milă
si
milostivire și să ne rugămi să vadă
cu ochit blândă și să binevoiască cu
blândeţe la plecatele nâstre rugăciuni,
mângâindi și pe "noi şi pe ticălosa
„Taia, cu milostiva înaltă musaadea
la cele mai susii arătate ale nostre
rugăminte.» (1)
R&posatulă

despre marea

N. Caragea (2).

Aron

Iloriani amintesce însuși, fără docu
mentare însă,

greutatea zahereleloră,

co avu de întempinată țâra sub

|

|

Lipsa de pâne ce fu în Valachia la 1782,
sili pe Caragea să oprescă,
în 3 Decembre 1782, esporțulit spre Arde
ală alt vitelorii (3) și să
permită importulă, fără de vamă de cerea
le din Moldova (2). Cum însă
vămile erau arendate, visteria se oblig
a să, despăgubescă pre vameşii
de vama importului din Moldova, (4).
(1) Pe lângă zaherea, oi, vite cornute,
pentru Constantinapole.

untii, miere, iată și șoimil ceruți in 1783,
Maiu 1

Plaiul Dâmboviţa judeţulii Dâmboviţa
»
»
"»

»
Nucşora
Ialomiţa

»
Aref
» : Loviștea
»
Prahova
»
Teleajăniă
»
»
»
ridicati anul

1

»
»
»

Muscelii
»
Dâmboviţă

»

1
>
1

Argeș ,
»
Prahova
Saacti

J
i
Ei
1

»
Duzăi
»

2
1
1

»
»
»

Despre Buzău »
Priscovi
»
Slănicului
n

!
acesta de nu sai cerulă şoimi.

"15

Iar la plaiul Slam-Romnică s'a

(2) Pag. 165. opulă citatii,
(3) Cond. No. 9, fila 55 verso,
:

Pilacă

din

1752,

Decembrie

3.

Circularea la 10 judeţe mărginașe oprin
du esportulă de vite «fiiudă:că
ci6se pentru indestularea țărci și pentr
u zahercou Țarigradului.»

(1) Cond. No. 9, fila 6.

,

sunt

(rebuiu-

Carte la ispravn. sud Slam-Romnică,
Duzăi, Saacă, a nu lua vameşii vamă
la zahereava
ce vine de la Moldova, la locuitorii
ce sunt lipsiţi. 7782 7ulie 29. Cum
să se ţină statistică de numele importatorelui?

Din ce sată şi judeţă ali Moldover?
Cată zaherea? Ce
felu? Apoi visteria va despăgubide vama
neluată,. după acestă foic, afară de
ce se va
vinde in Focșani, nu se va da despă
gubire, cari și la ponturile cu
cari ai cumpărată
vama, zaherele ce intră în Focsani, sunt
scutite de vamă,
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Ardeal, ca să mai vină
Si pe când din ţ6ră nu cşia pânca spre
ngulii întregei zono a
în ț6ră Dani, orait oprite și bâlciurile mai dealu
iloră să vină în ţcră,
Dunărci, cu scopă de a nu da ocasiune TPurc

'

călcândii Nizamaulă opritorii (1).

|

i visterici ci si parInchiderea bâlciurilorii era o pagubă nu numa
ea. de târguri ori” bâlciuri
ticularilorii, căci amii arbtatii deja, că lacer
i boerilori. Așia în 1755
la moșii era o favore ce se acorda, de Domn

adecă bâleiulă de la 21 Maiii
il) Cartea Domnescă să nu se ţie «sloruli»
Slatina, ca să nu mai vic
de
e
aprop
Oltii,
(St. Constantinii) dela judeţulă
nizamului făcându-se pricini
“Purci de se pricinuesce stricăciune la orinduiala
î
de gâlcevuri, 1783 Maiu 5.
din Oltă și din Vlașca şi TeIn 1783, Mai 7 s'aă opritii din noii pâlciurile
ore (vedi anexele).
Jeormanii până la depărtare de Dunăre de 10
eşirea din țeră, în 1782
loră
O panubă mare aduse visterici și bocri
taxele. Ciobanii Dirsani,
că
plătes
să-și
fără
(tomna) a birsanilorii cu oile lori,
ati cşitii din ţeră fară să plătescă.
- În xremea oeritului şi a cercăturci oeritului
lori oieri să apuce pe ciobani
Domnitorulii dă în S Febr. 1783, dreptii poieri
ii.
trecut
lui
oeritu
când se vorti reîntoree, de plata

“axele oeritului

din

1782,

se poti

vede în anexă după

condica

Neo. 9,

lila 4 verso cu titlu:
Carte de shyjba oeritului pe 1782 (Oct. 10).
Cei scutiţi vorii plăti toIntre scutiţii de oerităi este şi fabrice de postară.
lăcutii prin hrisovul
sai
ce
rea
hotărî
după
192
tuşi oerită, de die po bani
bani nulă şi de: lu
po
10
la
Domniei mele şi poelonuli după obicei până
tură i se va ţine
ridică
face
va
se
cui
10 în susti po bani 80 de nume. lar
cu hrisove înnoite ce se cuprinde
în sâmă la s&ma ridicăturei. Așijderea acei
vorii scuti suma hrisoveloră.
de oeritii făcându-li-se pecetluită gospodii,
veri ale cui vorii (i, să plătâscă
ţâră
în
oi
20 “Poţi cer-lalți locuitori şi străini cu
pocloni, şi străinii ungureni
itii
obicimu
i
12
ocrită deplină, de die po bani
e, măcară că ai hrisovii a
ce sunt ședători în ţâră, cu ruptore de la visteri vremea când plătea că ocrilii
în
era
li se ţine în semă la 10oi două, dar acesta
este oeritulii câte bani 12
de cie po bani 16 și jumătate; iar acum fiindă-cănică unii scădEmîntii; Ja care
de
de die, ai a plăti și ei pe tote oile lori fără
mal înainte, pentru că atunci
era
cum
decât
-felă
acestii
sunt
i
folosiţ
şi mai
pe 10 oi tl. unul. 3) Toţi
dai
acum
12;
da pentru oi 8, tl. unulii şi bani
bivoli, să plătâscă văcăritulti
stetinii ce voră ave vite în ţeră, cai, boi, vaci,
din ţera Birsei din Transilcci
străinilorii, ce este obicinuitii, însă birsanil
iar cei-lalți străini să plăai;
ce
cartea.
vania, de vită câte bani 33, după
iar tunșiă și mânzaţii să plătâscă
tescă toți de vită câte bani 66 după obicei,

doi unulti, dupe vechiulii obicciti.
(Condica 9, fila 119).

|
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Caragia a acordati acesti
privilegii lui Vel Vist. N.
Brâncoveanu, pe
moşia Obilescii, jud. Ito
vă (de dioa Adormirei
o
săptămână târg)
și asemenea la moșia Găg
enii în Saaci (la Înălţarea
Domnului, 6 ile).
Totă asemenca Caragea
a acordală tergi lui Vor
n. Moruzi pe moșia
Ploesci, o dată

pe ană (1),

NANIN,
PBresle.

Industria.

Caragia a acordati unele
sculiri și la unele bresle. Fab
rici de postavă i-a scutiti oile de
oerită

. Locuitoriloră din plaiul
ă Romniculă-Sărafii, le-ai creati debușe v
i pentru fabricatele lor
i de buţi, vase de
lemnă, la homna, 2 ore
departe de Focșani. Locuit
orii din plaiulă
Romniculti-Sărată, a 177
9, ai cerută să sc lacă ună
târg mai aprâpe
unde să-şi vîngă buţile,
vasele, doge și scânduri
fabricate de ci Și cari
sunt siliți, plătindă două văm
i (una muntână și alta, mol
dovână) a le duce
la tergă tocmai la Odobes
că. Caragea le-a dată să
fie
(Ergti la Romna,
cum diserămiă, lingă l'ocșa
ni. Acum se întăresce din
not
acestă lârgă
la moșia Romna, de la
14 Septembre la finele
lui
„Oc
tob
re (afară de
sărbători «ca să nu se sca
pe locuitorii de biserică.» Ase
menea, vorii av
lergii și în tote Joile peste
ani.
Sub domnia lui N. Carage
a, breslele continuă cu
vechile lori statute. Totuși aflămă o
abatere, în actulă numiro
i directe a unui Bacalii
Başa :

«Datamii cartea Domnici
mele lui

Ilagi Daniil, pre carele
Domnia mea Bacalii- Başa
Tanti ficutii
peste toți hăcanii din Buc
uresci, ca să aibă a [i
purtătorii de grijă și ocă
rmuitorii breslei acesteia
și atât pentru dinșii să
cu privighere și cu luare
[ie
aminte pururea, ca să li
se Păzâscă orinduielele ce
ai, cât și pentru dinsuli
să urmeze după vechiultă
ohicciti ; iar mai vertosti
ÎI poruncimă Domnia mea
, să orijască cu mare sili
nță, ca să urmeze băcani
cu vîndarea la tote după
i
nartulii ce saă orinduită,
pentru că de se va găsi
"vre-un bicană că ait
vîndută mai scumpii, pes
te narti, împreună cu
0
III
acelți
1) Fila 129 verso, cond. No,
9 actului din 1783 Aprilie
14,
1

ISTORIA

ROMÂNILORU

|

251

hăcanii se va pedepsi și elii. Şi pentru slujba lui, am făcută Domnia
mea
mila sa să aibă a-și găsi lude 2 [urmâză formula de scutiri). Așijderca
să aibă
a ţine și o prăvălie aice în Bucuresci scutită și apărată de fumăritii și
de ori-ce
angarii vorii da ot prăvălii, 1783, Iunie 10 (1).»

O nouă brâslă se organiseză din butari, adecă din cei cari posorii
buţile în pivnițe, prin Pitaculii lui Iâ Const, Caragea VV., cătră Epi-

tropia obștescă din 1782 Ausustii, ordonândi să se facă rindudlă pentru ca brâsla butariloră

să se facă rufetii «ea să lipsesc necazurile ce

pătimescit cel cu trebuinţa încărcatului și descărcatului Duţiloră. Să-i adune

pre toți Ipitropii și fiindă față și d-lui Vel Aga și să-i lacă ruletii,
otărîndă și plata butăritului de încăreatii și descărcată, de vasulii mare
și de cel micii, sc după starea și adâncimea, pivniței (2).»
Toti asemenea ca pentru bacani, N. Caragea rinduesce unii « CuiunmgiBaşa» peste argintarii din Bucuresci, în modii directă şi nu prin alesere, ca să judice: «pe cei din brâsla lui, pentru ale meșteșugului
i pentru ucenici și pentru călti, cum și pre cei ce vorii căd6 în vină
de schimbatulu aurului i alii argintului, sti ale altori juvaeruri» (5).
Altorii bresle N. Caragea na lăcutii decât să le reînoiască vechile
chris6ve, Așia reînoi în 13 August 1782 pre ali croitoriloră din Craiova,
sub cuvîntii că și-au perduti chrisovulti ce aveati de la Alox. Ipsilante (4).
Totă protecțiunea ce N. Caragea acordă comerciului cra inelicace

a-lit rădică,

în situaţiunea

ce făcură acestui comerciti, scutirile totii mai

mari acordate neguţitorilori supuși Austriacă, în orașe și la vama de
Iruntarie.
|
Uni altă râii ce isbiă comereiulii era facilitatea, cu care Domnitorul acorda boeriloră, Da și li cine nu cra boeri, păsuirile de plală
a datoriilor, «moratorium». Dămii în anexă câte-va de asemenea acte.
(1) Condica

No. IX, fila 128 verso,

(2) Condica No. IX, fila s.
(3) Cond.

IX, fila 21 verso.

(1) a4cum li se inoesce cartea după condica Divanului :» 1, Newuţătorii prăvălia
și-să
aibă voie după vechiulti obiceii a croi şi a lucra haiuc de viudare numai de cele mici,
iar alte haine mat de credinţă cu cheltucir rele să nu fie slobodi a lucra ci, ci să le dea

la croitori să le facă.

4

2. Să nu fie luaţi la lucru de beiliciă, în vremea lucrului meşteşugului, ci să dea
numal
doi croitori la lucru de beilieă la Caimacamii, după obiceiă.» (Cond. IX, fila 21, verso)
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Aci vomă
govişte

cita numai

care

e datori

moratorium
și nare

prin care «Constantini»

cu

de la Târ-

ce plăti, capătă soroci de aşteptare

de 2 ani, în 1 Februarie 1783 (1).
Să se adaoge supărările ce zapciii causaii neguţătorilorii pe la bălciuri.... Ce-i drepti aceste șicane și suptrări nu le autorisa Vodă, dar
nici le putea, pare-se, împedica. In 6 Decembre 1782, Vodă scrie carte
legată Banului Craiovei, Ianake Ilrisoscoleo, să nu tolere «ea zapoiii
să supere pe neguțători pe la bâlciuii, «căci ci se plânseră de ascmenea fapte ale lori.»
!
Apoi nu erai numai zapciii, cari supăra pe neguțătorii păminteni,
ci acum începură a-i neodihni, în relațiunile lori cu neguțătorii supuși străini, și intervenirea consulilori (2), cari impuncait Domnului
hotăriri de judecăți adese nedrepte pentru comercianții păminteni.

AL.

Pinancele țerei și domnesci.
Aplicarea în Principate a tratatelorit de comerciti ale Turciei cu Austria și Rusia, ai produsi considerabile scăderi în venitul vămiloriă,
deci în alu Domnului (3).
(1) Cond. IX, fila 79 verso.
.
(2) Despre rinduirea consuliloră Austriacă și Muscali vedi ce serie şi Atanasie Comnen Îp-

silante în op. citată, pagina 656, la anulă 1783. «In luna Decembrie
Cousulii ali împăratului

nemţescă

in Valahia

şi Moldova

1185,

sa numiti şi

și s'a invoitii acestui statii (ală

Austriei) liberulii comerciă și navigaţiunea pe Dunăre, Marea-Nâgră și Mediterană. Iar
consulii Muscaliloriă erait numiţi de mai multe luni la Smirna, Salonică, Marea Eee,
Creta, Candia, Cipru, Valachia și Moldova.»

(3) Ca să mai împuţineze acesti deficită ali vămiloriă, Caragea stărui enervicit asupra unora din articolele de esportii, pe cari nu le cuprindea convenţia austro-turcă. Așia se pare că cra esportuli peilorit de iepure.
Venitulă din acestii exportii era alti Domnului, și pe 1783, Caragea îl
vinde, dândă cumptrătorului în 18 Ianuarie 1753, următorea carte cu care
să aibă voie a aduna în ţeră peile de iepure şi apoi a le și esporta, plătindu

câte 2 parale de pele:

«Davai Gpd.... carele pe anulă acesta 1783 ai cumpeărati vama peilori de
iepure ce csii din țcră și mergă lu alte părți, ca să aibă a âmbla și a stringe
ucestii felii de pei și dela cine va vre a le scote din țeră, să ica dela pele, câte pa-
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Dămi în anexă ponturile diverselorii venituri directe şi indirecte,
sub N. Caragea. Cetirea lori nu ne arâtă sporiri preste cea ce cra
înainte de Caragea (1).
|
|
Deficitul produsi. de împrejurări în veniturile Domnici şi ale țărei
cra măritu și prin banii co Caragea era silită să cheltuiască la Constantinopole, ca să împedice alergăturile fostului Domni Alex. Ipsilante
de a recăpăta tronuli Valachiei. Nu fără cheltuială și încă mare, Caragea isbuti dela vizirulu, ca, la 21 Sept. 1782, să exileze la Rodos
pre Alex. Ipsilante cu cei doi fii ai lui, Constantin și Dumitru; ba
încă toti în aceeași qi fu exilatii la Tenedos și Dragomanulii M Sutzu.
Acesta cădu în disgrație, dice Atanasie Comnen Ipsilante, «pentru că
nu scia limbi curopene.» Adevtrulu e că alacerile lui Caragea contribuiră la acestă exilii. Şi că Caragea vedea bine lucrulii, se documentă,
nu târdiii, prin înlocuirea lui la Domnie de către chiar acesti M. Sutu.
Mai se documenteză acesti faptă și din aceea, că la dragomanatii urmă
îndată Beizadea Ioanii Alex. Mavrocordatii, pe care în Novembre 1782
il făcu ginere N. Caragea, dându-i pe fiica sa Zamfira (2).
ale 2, după

hotărirea

ee este făcută prin

hrisovit

și luândă

acestă veniti

să aibă a da răvași la mâna neguţătorului -de câte pei va plăti și aşia cu răvaşii de plată ali orinduitului slujbaşă să aibă voie a trece, iar lară de răvașii
de plată să nu aibă voie a ridica nimeni peile până va plăti. Pentru care poruncimit Domnia mea d-lorii ispravnicilorii i voue căpitaniloră de margine,
i vătășeilorii de plai, i vameșiloră de la schele, nici de cum să nu îngăduiți
să trecă fără de răvaşșulii orinduitului,
cari în urmă de se va dovedi că i-aţi

lăsatii de ait trecuti niscai-va pei lără de răvașă de plată, să sciți că de la voi
va împlini Domnia mea toți banii îndoiți.» 1783, Gh. 18. “(Cond. IX, fila 13.)

11) Vegi în anexă: ponturile vinăriciului pe 1782 (după Cond. IX, fila 30),
slujba cântarului la târguri (Cod. IX, fila 10) totii pe 1782 etc.
(2) Vedi Atan. Comnen Ipsilante, pag. 629.
SE
[tă alaiulii ce N. Caragea oidonă la eşirea postelnicului ducendă la Constantinopole pe Domnița Zanfira, mirâsa Dragomanului loană Alex. Mavrocordatii.
«dlaiulit ce sai orinduiti la cșirea D. Vel Post. cu Măria sa Domnița
Miresa :
Toţi venătorii asesci
Asemenea iar venătorii
pedestri cu zapciii lori cei mici.
pedeștri cu cci mici zapcii.
Trâmbiţaşii agiescă
Toţi seimenii
Polcovnicesci,

|
|

1 spătăresci

ș

Toţi scimenii
Buluchiăşesci.

V.

Ca să lacă bani,

A.

N. Caragea

URECIILĂ

se

otări

să facă însuși

ca boierimea și țărănimea. In tâmna anului

1782, nu totă-d'a-una pe

=

"opatp 1
Ul 3 uysun
1 1d 2

paezp no

lar 3 postelnici
Ceauși spătărescii
Polcovnică de
Seimeni
Ali 2-lea Comisii
Vel Căpit. de Miziluri
cu vel Căp. za dorobanţi
Vătalii za păhărnicei
Vătafă de Divanii
Ali 2-lea Postelnicii
2 39

Izbaşa

IS BISDAŢ

murodrţ

3 Postelnicei
Ceauşi agescii
Polcovniculii de
Ciocli
Pasșbuluchaşii
Polcov. de târg
Vel Căpit. za letegii
Vătafi za visterie
Alu 2-lea Postel.
Vătalii de aprodi

Ze

-z
Ze

Om

—

d: Alat Ceauși

Beizadea mici
cu ciolhodarii.

Mehter

D-lă Vel Postelnici
cu 5 ciohodari.

Beizadea mare cu
Ciohodari i unt saracii.

Başa cu (6tă taifaoa loră cântândii.
Trâmbiţașii domnesti
i muzicanţii nemți.

Z

5

XE
= =

= e7
=

agricultură, -

= S

Trei, Posteln.
.
.
vtori pilar

lar e.trei posteln.-

LD
sd

-

Ze

Vornicii de haremi u

=

|

ZE

3
Za

=

G

23=
Zu

Ei

Patru ciohodară

lar - ciohodari

-3z=_

=

=i

Duinnică

Utd

Careta

toţi lăutarii cântândi

1250 ads

[Bso5Y

LURO

F

& si

opaep no

Vel Pitariă

după obieciti.

Iâ; Nicolae

Const.

Curagea

VV.

«Vătaşe za Divanii, să rînduescă zapeiii ca să ătescă alaiul acesta; mâne
la 6 cesuri din di să [ie toţi strinși în Domnâsea Nostră curte și puși la

orinduială, Caută însă, cusurii să nu se facă. Tolico pisah spdm. 1782 Nocm- .
brie 13.» (Cond. No. IX, fila 53
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bani, ci mai adese-ori cu beiliculii, arâ câmpii imense și le semenă
cu grâii, de o valâre numai în sămînță de 20 punai.
Caragea nu avu parte să recolteze unde semenâ, căci precum vtdurămii, nu ajunse cu domnia la epoca recoltei din 1783. Noult Domni
voi să-și aproprieze recolta. De aci se născu unii procesii la Constantinopole. Caragea reclamă recolta sâi preţulă, la 'Terfterdarii, prin IKapuchihaelile ce a avuli. Terfterdarulti otări ca lui Caragea să nu i se
dea de M. Sutzu decât 20 pungi, prețul seminței iar restulă banilovit ce se vorii prinde pe recoltă să se dea t&ranilorii cari munciseră,
Caragea protestă, și dice, că nu se cade a se da struciloră nici o
hobă măcarii de grâii, că este propria sa avere. Vizirulti la care reclamă

Caragea,

trămite

afacerea

în

cercetarea,

în

modă

contradieto-

rii cu hapuchehaiclele noului Domnii, înaintea fostului Domnii ali Moldovei Const. Moruzi. Acesta propuse a se acorda lui Caragea o despăgubire
de 80 de pungi pe grâulă recoltat. De sivuri pesche șulii dati Vizirului de Caragea, din acestă sumă, îndemnă pre acesti mare slujbașii
să

aprobe

anaforaoa

lui C. Moruzi (1).

!

NLI.

Lui.

— Sârbări

la

Curte.

Caragea ca și atâţi alți Domni fanarioți anteriori, iubia fastulti și
luxulii. În scurta lui Domnie numerose sunt serbările despre cară
avem documente, Dămă în notă pitacele Domnescă pentru unele alaiuri și între aceste și alaiuri pentru aducerea la Curtea Domnâscă a
noului Consul rusescă la 14 Februarie 1783 (2). Acesti pitacii Domnescii fiindă secunda recepțiune la Curtea Domnâscă a unui representanti străină (3),

merită

din elit darea de semă
la acestă ocasiunec.

tâtă atențiunea lectorului

de celâ co sai petrecută

(1) Alanasie Comnen Ipsilante, la anul
(2) Primulă fu ali lui Alex. Lasearof,:

şi deci extragemii

în lăunteuli

Curţoi

1783,
.

(3) «Orenduiala alaiuluicu eare s'a adusă cinstiti consulul ruseseit dela conaculit d-sele la Domnâsea Curte, spre întempinare
cu M. Sa Vodă în 1: (ile
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.

Cu alaiul arttati în notă fu adusi până la Curtea Domnâscă consululii muscălescii. La Porta Curţai sau aflată câte 4 Alaii-Ceauși și
Ici-Oglan-Ceaușii, de ah eșitit înainte-i. — In lăuntrulă Curţei erai puși
la orînduială totă brâsla d-lui Vel Spătarii: seimenii, nelerii, arnăuţii,
căpitanii, bulucbaşiide o parte, două rînduri, dela portă până la capulii
scării, de altă, parte asemene tolă brâsla agescă, puși la orinduială iarăși 2 rînduri, ca şi cei spătăresci.
De la capulă scărci în susă, până la uşa Divanului, de o parte fufeccii, de altă parle delii ai curţei Gspd.
In Divanul celii mare, susi, dela o ușă până la altă uşă a Spătărici,
puși la orînduială, de o parte ciohodarii, satirii cu zapciii lorii, iar de
altă parte, zapciii cci mari spătăresci şi agescă și scaunul Domnescii

deschisi.

|

Ala

cu zapeiii Divanului,

doilea post

|
cu postelniccii, cu semnele în

mâni sati coboriti înaintea consulului până josii la binectașii. D-lui Vel
Post. Tati întâmpinată pe consululă la capuli scărei, sus, atâtii la venire
făcându-i acâstă cinste, câtii şi la eșire iarăși până acolo.
M. Sa Vodă sa aflată la spătărie în Domnesculi Mărici sale scaunii,
ale lui Februarie, let 1753, de care din poruncă făcendu-se fie sai datii
în mâna de zapeiii alti Divanului nepecetluită de Tai gătitii, cum se vede
mai josti:
Polcovnicii de târgii cu 50 cazaci ai lui după orinduială.
Vel căpit. de dorobanţi cu 50 de dorobanţi af lui cu chivere i cu zapeiulii luă 2 Postelnicei
iar 2 postelnieci
Rahtivanulti
alii 2-lea pitarii
Alu 2-lea comisii
ali 3-lea postelnicii
Ciauşi de aprodi
i
Ă
vătavulii «le aprodi
Cu &menii lori.
Vel portarii cu
toți portărcii.
unii

salahorii

unii

3 căpitani
agesci

saraciu

jar încă căpiani agesci
iar5 ciohodari

5 ciohodari
Caretă

,
(Cond. 1Ă, fila 84).

cu f; telegari

Altă caretă cu
doi telegari pentru Drawomanii.
i
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cu Măria lori Beizadelele, cu părintele Mitropolitulii, cu părinţii Episcopi
și cu toți d-lori veliţii boieri, halia și mazili, în loculi d-lori celă
obicinuitii
Intrândă consulului în lăutru i sat sculati Măria Sa Vodă în piciore și așia primindu-lă ai ședutii Măria Sa iarăși în scaunulii Mărici Sale. Așijderea i sati pusti și consulului scauni în drepta M. Sale,
de ait ședuti, şi lângă d-lui sceretaruli s&ă alăturea ati şedutit.
Și îndată ai începută consululii a-i face Măriei Sale lui Vodă proimină ce ati avulii şi după aceea și M. Sa Vodă cătră d-lui.
Apoi dulecță și cafea numai la M. Sa Vodă și la consuli.
După acesta sai chiămatii d-lui Divan Efendi dimpreună şi cu d- lui
hadi

Efendi

ală

Georgiovului,

întemplându-se

a fi aice,

căruia

i sai

datii de aă cetită beratuli împirătescii și cu unti firmanti ce ati avulii
consulul, stândă toți în piciore ; iar după s&verşitulă citanici făcândii
ceaușii dovada cea obicinuită și stându Măria Sa în scaunii, cum și consululii și toți la locurile lori, sai 'cetitii de alt 2-lea logot. tâlmăcirea
beratului în limba românâscă, care mai josii este trecută ; apoi atunci
de

isnâvă

sai

adusă

dulecță, cahvea

la M.

Sa,

la d- lui Consulă,

la

„.. Beizadele, la Cadii, la Divanu Elendi, la Archierei și la toți d-lorii
boierii, de rîndă; mai ședendă cât-vași sai adusti șerbetii și afumătâre, şi apoi ântâii Cadiulă și Divani Efendi eșindu, sati ridicati și
Consululii ca să iasă, căruia iarăși i sai sculati Măria Sa Vodă

picidrc, și așia cu același alai dintâiă sat dusă.
O altă recepțiune

solemnă făcută de Caragea a fosti pentru Patriar-

chuli Ierusalimului, Alaiulii de recepțiune este din Iuni6 8 1783
Ii) Alaiulă ce sa orînduită
triarhului Ierusalimului.

Seimenii poleovnicesci
2 Postelnicei

Ceauşii agesci

de

Caragea

Poleovnicii

za târg

Căpitanii

za Seimeni

la intrarea

în Bucuresci

Seimenii buluchașesci
Preoții due Bucuresci cu doi
Protopopi călări
lar 3 postelnicei

a Pa”

Ceauşii Spătăreseti

Ali 2-lea Pitar
Polcovnică de seimeni

Vel

N.

(1).

Polcovnieui

e

A

de cioeli

Bașbuluchaşii

Ve) Căpitan

Careta Gospod. «cu telezart Vel

Căpitanit

za lelegii
za Dorobanţi
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Fit Domnitorului,
mare alai compusi

necum acesta, nu
astă-felii :

Poterași .

Ei

Seimenii Polcov.
3 postelnieci

E;
3

Ceauşulii Agesci
.
tahtivanii
Polcovnieii de ciocli
Bașhulucbașa
:

eșiaii prin Bucurosci

decât

cu

Iar poteraşi

Seimeni buluchășesci
„8 Postelnicei
Ceauşulii Spătăreseii
Alu 2-lea Pitarit
Polcovnicit de seimeni
_»
de târgul

|

Vel căpit. za lefegii

Vel căpit. do mizilii

Vel căpit. de Păhărnicei
Ali 2-lea Comisii

-

Ali 3-lea Postelnieii
Vătafi de Divanii
Ali

2-lea

Postelnicii

Doi ceauşi
az

Ș
Du
m
£&
2zi
=

“

—

"3
A

|
S

.
-.
Deizade
Cu Ciohodari

,

.

Beizadea
Cu Ciohodai
,

Ici-Ciohodarii

O

e —
=
&" E:
Z
£ =3
'Z,
ial
EI

3

"3.

O

La

tote sărbătorile

mari

Curtea

esia cu mare

Ali 3-lea Post.
Ală 2-lea Postelnicii
ȘI alţi diaconi şi Omeni ai prea fericitului.
Iă Nicolae

Cousl.

alaiă. Dămii

aci a-

Ali treilea lowofătii
Ali 2-lea logolătii
-

Caragea

VV.

«Poruncimii Domnia mea tuturorit orînduiţiloră mai susă pâne la... c&suri din
di să vă aflaţi toţi la D-lui Vel logolătii spre a merge întru întâmpinarea şi
aducerea Prea lericitului Patriarehii alti Ierusalimului, urmăndi după povtţuivea d-sale Vel Logolătului; și pentru ca să nu lipsescă vre-unulă din cei
vînduiți și ca să se alle la vreme toți, să nu se lacă vre o greşală, orînduimă
zapeiit pe vătaluli de Păhărnicei. 1753, Iunie 8.» (Cod. No. IN, fila 122)
(1) Cond.

IN, fila 149 verso.
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alcătuită Caragea

prin

pitaculii

Obiceiulă în diua de Vogaiavlenie.
«Săvârșindu-se tote cele obicinuite ţârmonii ale soborului după botezi,
atuncă să începă a trece pe loculă celii orinduiti prin mijloculii: soborului,
însă: trâmbiţașii domnesci împreună cu muzicanții nemți, rând cântândiă toți potrivă și la spatele lorit tobhoșarii și sirmaciulă, cari ati a merge până în dreptulti chioşeului, unde acolo să stea și să cânte la trecerea celorii mai jost
numiţi, când vori face obicinuita închinăciune :
Iuruc .Bairactar cu-iurue Dairac, călări, după trâmbiţe.
Sacalele câte una.
'Telegarii domnesci câte 2 potriviţi.

|

Cei rînduiţi ce sunt mai josii numiţi călări, însă câte unulii unulii să trecă
încctii cu bună orînduială, și rară, atâta cât când unulii va ajunge în dreptulti
chioşcului, altuli să se ivâscă, a trece fic-carele, numai în caltane curate, cu
polele slobode, numai cu fesurile și cu meșii, ncfiindă alte slugi pe lângă
dinșii fă numai câte unit comișelii cu haine roşii și îmbrăcată curatii, din
deepta și fieșcarele la trecerea prin soborii, să-și facă obicinuita închinăciune
la Domni, la beizadele și la Mitropolită :
ă Ciohodari
Mabecciu

Solfragibașa
Saedagibașa
Peşchergibașa
1brietart

Buhurdagibaşa
Perdegibhașa
Credinecrulii
'Tutungibașa
Rachtivanii
Recanuli

Vel cafepiil
Ali 2-lea Pitarii
Muhurdarit

„Divictari

|

.

-

Ici ciohodarii

Ală 2-lea Spătarii Maze
>»
Istoria

;

Comisii
Bomiuiloră

de 7, A,

Prerhiă,

.

19

A

URECHIĂ

«2 Salahori pe josti, cu beţele în mână
2 Alaitt-ceaușlari

|

2 Satiri

Saracci-bașa cu saraceiit-iamaeii

o
cu calulti tablahaşa

16 Ciohodari jurii împrejuri
cr
Vel comisti între ciohodari călare pe tablabașa, cu obicin
uita pod6bă.
Mehterhașa

după vel comisă,

dleseăleca la grajdi.

cu tâtă

:

talfaoa lui” cântândii -până unde

va

-

Lă

I& N.

Caragea VV.
«Povuncimii Domnia mea, vătașe de păhărnieci,
să. [ii mumbașirit cu pu:
lare de grijă ca să nu se facă vre-o smintâlă atoxtorii
rindueli, că nu te vei
pute îndrepta. 1783, Ianuarie [1).»

ALI.

Aședavea

reședinței Domnesci

la Cotroceni.

.

N. Caragea, în urma încercărei lui Alex. Ipsilante,
a luati curțile
dela mânăstirea Cotroceni pentru reședință domnâscă
de veră. Iacă pitaculit domnescii către Egumenă, din 14 Maii 1183,
relativă la acâstă
stabilire de reședință :
Ne
«Cuvi6se Egumene dela mânăstirea Cotroceni, fiindii-că
suntemii însciinţaţi

cum d-nia sa fratele nostru Domnul Alex. Vodă
Ipsilante, tote odăile din
lăuntrulă mânăstirei cum 'şi amândout chioșcurile
le avea gătite cu tate cele
trebuinci6se așternuturi și g&munri la ferestre, unele
făcute cu cheltuiala Domnici, altele cu dela _mânăstire şi fiindi-eă ami hotărit
i ca mâne să facemii
Caacaanae 2)» acolea la mânăstire, iată iţi scriemii și
poruncimit: tote odăile și
chioșcurile amândouă să aibi a le găti pe mâne cu
tâte cele trebuineiose, *dimpreună cu ispravniculii de curte, pre care îl și orendu
imti mumbașiriiși purtătoră de grijă, împreună cu cuvioșia ta, ca până
mâne să [ie sătite, 1783,

Maiti 14.»

E

In: urma înfiinţărei acestei nouc reședințe
domnesci, Domnitoruli,
considerândii, că Cotrocenii era pe atunci cu
totul depărtați de orașii, (1) Cod. IX, fila 75 verso.
(2) Vorbă nedeseifeabilă,

ISTORIA nomâniLonii |

|

se vede silita a da Divanului anume speciale instrucţiuni; de modul
sc vorii put. ţine şedinţele aceluia.
lată, aceste instrucțiuni: =

29|.

cum

«Ginstiţilorii şi credincioșii boeriloră Divanului D-nică mele, d-ta Vel Banc
Pană Filipescule, i d-ta Vel Vorn., Dumitrache Racoviţă, i d-ta Biv Vel Vor.
Stefanti Praşcovene, i d-ta Vel Vorn., lanache Mosuzi, i d-ta Vel logolătii
Gregorie Bălene, şi: d-lui Biv Xel Vist, Searlatii Grecene, facemă d-tre în scire, că ami hotăritii Dnia nostră mâne cu ajutorulă lui D-deii să mutămii
șederea nostră la mâniistirea Cotroceni în câtă-va vreme, și în «ilele cele ce
se cuvint, adecă Lunea și Mercurea, care sunt vinduite de Div ână, cum și Vinerea pentru judecăţi şi pentru -împreunarea de musafiri, avemii a veni la
Divanit și iar să ne întârcemii. Deci măcarit că D-nia mea facemii acestă mutare a șederei, cum icemii, pentru câtă-va.xreme, dar d-tră după datorie

și după obicei, să nu părăsiţi venirea cu pricina acesta la Domnesca curte,
pentru trebile judecăţiloră norodului, care sunt rânduite și care vomi orendui, ci afară de Joi, care este tatir, să vă adunaţi cu toţii, ca să căutaţi judecăţile norodului nelipsitii, ca să-nu se zăbovâscă cci cu pricine. Iar d-ta Vel
logofătii Brâncovene, în ilele cele ce va [i venirea nâstră aice, să aibia păzi aice
„și a găti mai înainte Divanul 'D-nici mele. Iar în cele-lalte dile peste săptemână să aibi a ne urma la "Cotroceni şi a păzi la treba logoleţici. Poruncimit și vouă tuturoră zapeiilorii Divanului, să aveţi pe cci cu pricinile de
judecăţi gata tot-deauna a-i scâte înaintea d-lorii Bocrilorii ; iar vătafului de
aprodi deosebită poruncă dămi, ca să aibă a arăta pitaculii acesta ali Domnici nostre d-lorii Boerilorii, ca să fie însciințaţi.» 1783, Maiă 5 (1).

NLIII.

i

kdilitate

Organisaţiunca Obșteştei "Tipitropii persistă sub N.. Caragea, după
cum o cundscemii de la Alex. Ipsilante. O ramură a ci este Vornicia
de poduri, care are sub ca unit polcovnică de poduri, uni felii
de

inspectoră ali pavelelori.
In favârea acestei
Ia

(1) Cond.

. :

|

Pornicii, N. Caragea

iata

IA, fila 120 verso...

dispune în Ianuarie
4

1783,

202
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veniturile următâre,

cele deja cunoscute:

Ş

«

cari se varsă în cutia Epitropiei obștești, pe lângă

Ă

|

|

rpa

ote vitele de pripasă să le facă zaptă de la
veri-cine se vori afla. «Să.
se dea stăpânului contra unci Plăţi disă colacă
și anume : de cală po îl. 1:/, şi
bani' 20, și de bivoli, de boi, de vacă po
bani 100; de rîmătorii po bani
50,

de die, de capră po bani 10.»

|

|

Dela stricăciuni făcute de vită în sem&nături
, peste cea ce se va cuveni proprictăţei semenăturei, va plăti gl6bă: de calii
po bani 40, de bivoli bani -10,

de boi, de vacă bani 20, de ic, de capră po Dani
10 (1).

Nu numai

cu banii strînși din venituri se întreţină podurile
adecă

pavelele,ci și din

beilicuri.

Așia în 7 Aprilie

1783,

aflămii

o rope-

lițiune a ordinului din Oct. 1782: Pitacă către Vel
Spătară, să ordone
la zapcii de la capului podurilor,ca să :oprâ
scă ori-ce care
Ducuresci și cu de asila să le încarce câte
o dală pămînt
din
se.scote din șanțulă podului ce se lucr&ză,
în Bucuresci, altă
şoci «și. eșindii încărcaţi o dată vor fi slobod
i (2).»
|
Curăţirea stradeloră continuă a'se face tot
prin proprietarii

'ăliașiă din fie-co stradă.
[tă ună

bre 1782:

|

esti din
cela ce
MogoȘI pră-

-

ordinii de acâstă natură, către Vel Spătară din
12 Novem-

|

|

Pitacă la Vel Spăl. a răni şi a curăți podur
ile cei cu prăcălii şi cu case.
«iindă-că din necurăţirea și ncrănitulă
podurilorii, nu numai tină și noroiă
se face prin uliţe de nu pote ămbla norod
ulii, 'ci și poduriloră, cari se facă
eu atâta cheltuială și trudă, li se pricinuesc
e putregiune și se strică în scurtă
vreme, stândit asupră-le noroiulti și tina. Care
acestă lucru fiind multit (re»uinciosăi, iată după orînduiala ce vălumii Domn
ia mea din condicele Divanului
că ai fostii și mai "nainte, poruncimti d-le,
să dai în scire tuturorii de obște
(1) Cond. IX, fila 50.
A
(2) Cond. IX, fila 104, Iată ordinulă primă
din 12 Oct. 1732;
«Pitacă la Spătară ca să silescă ori-ce eare
voescii a eși din Bucurestă, prin zapcii de
la marginea podului şi a drumurilori de
prin mahalale, să încarce o dată ună cară,
din pămintulă ce sc sete de prin șanțurile
poduriloră ce se lucreză în Bucuresci, şi eşindi
câte o dată cu pămintii, voră fi slobod
i, iar acesti pămintii să aibă afară
din Pucurescl
a-lă lepăda, insă numal până se va săverşi
poduli Mogosoci, și să daţi poruncă zapeiilori,
ca să nu cumva să ica parale, după obice
iul loriă, 1752, Cel. 120

|

N

y
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din ținutul peirțeă spătăresei, ca lic-care, dinaintea cască, prăvălici sâii a curţei
sale, să aibă a răni şi a curăţi tina totit-d'a-una nelipsitii, cca să fie poduli pururea curățată și după acâsta a da strașnică poruncă zapciilorii să porte de
grijă peste tâtă vremea, ca să. silescă pre fie-care și pre toţi deobștea curăţi
podulii cât ţine. faţa cască, a curței și a prăvălici lui, pentru că de vomit vede
iarăși podurile nerănite, tâtă vina vomii da- -o asupra d-tale, pentru nepurtare

de grijă » 1782. Noembric

12.

-

NB. Asemenea către Vel Aga lpentru grija podului târgului de' afară, i la
alte poduri cu zapeii de Divanii).

Polcovniculii de podură avea uni deosebilit rol în asemenea afaceri.
lată unii Pitacii către Epitropi, să pue pe polcovniculii de podi să
astupe găurile din. strado:
«D-tre Dboerilori Epitropi, vă însciințămit pentru polcovniculii de podii, că
„fără de nică o silinţă fiindi la lucrulă podurilorii, nu numai a obştici putimă
nu o socotesce, că se facit atâtea și atâtea hatale la Gmeni și la vite, de care
avemit și pecatii de la. Dumnedeii, ci încă nică pe unde ai sciută că este trecerea nâstră wait pregetatii a face unit felă. de meremcti, și însuși “la noi:
ati lăsatii loci de primejdie întâmplătore, no- temându-se de urgia, care. i-se

cade şi cu pedepsa ce cu dreptate trebuia
atâtea

o

acum

și până

i-ami

să-i facemii,

cu.vedere

trecută

vina lui,

Deci după cum de
pentru

ncurmarea

şi nesilinţa la atâtea rînduri: de porunci ce ami dată, iată şi acum după [iresca nostră milostivire orînduimii și acesta și poruncimii d-tre, să- li aduceţi
pe Polcovniculă și după ce-i veţi citi pitaculii nostru, să-i arttaţi că cu hotăriîre dicemiti : de poimaine, Marţi, până în cea-lultă AMarţi să fie podulă terguluă de afară «dresăi și podurile tote strînse și întemeiate, să sut use nicături gitură
stii - podinele r:ri, că de primejdie și de urgie nu cu scăpu. Pentru care orinduimii asupră-i, si zapciit alti. Divanului, pre vătafulii do copii de Divanii să-i
„stea mumbaşiră, ca întacestii -sorocii să se săverșescă ncgreșitii.»: 1782. Noeni-

be 20 (1.

-

Cu ce să astupe nenorocitulii polcovnicii găurile de pe steade, în
cari se primejduiait omeni și vite? Ne respunde unii altu pitacii cătră
Vel Spătară, prin care, în 2s' Octobre 11782, Caragea: ordonă să fie
obligaţi mahalagii, prin zapcii, «să aducă tute, paic, cenușă și. alte
sfăvâmături, ca să, astupe băltacurile de pe strade (2).»
/

(1) Cond. IX, “fila 52.
(2) Condica IA, fila 47,

o

-

E,
!

,
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Puteai,

nu-i vorbă,

,
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să fie ulilisate la asemene aslupări de găuri şi

> Podinele vechi, cari. se păstrat (1).

|

a

Aci vomit constata.unii obicei vechii, care sa perpetuatii la noi: mai
adese acele stradese pavaii ori podeaii, pe cari locuia vre unii personagiii
importanti. Se documentză acâsta, și prin pitaculă domnescii cătră
boierii epitropi, din 13 Maii 1783, ordonându-le să facă cele 3 po-

"dură. sciute, „iar mai

vârtosii podulă: ce merge

la d-lui

Divană .

fendi, ca cu unii câsii mai înainte să se :s&verșâscă.» Sa mai or
donati acesta și pare că nu sa lost făcutii: Vodă impută „Amelia“.
Epitropiloră, qicendă că de nu se va săvârşi va căde urgia nu numai
pe polcovniculit de poduri, ci și pe Epitropi (2).»
|
|
Posedemit o. poruncă din 7 Aprilie 1783 conţinând diverse mt-

suri de edilitate, ca: curățirea stradelori, ne starea pe ele a carelorii
cu lemne,

cu cherestea,

cu: fân, ci la anumite patru părți ale podu-

viloră mari.In aceste 4 părți numai ati voie țăranii să-și vină ce aii
în care, «iar de vori âmbla pe podurile orașului, se va certa, cu bătaie şi i se va lua cherestea, fenulă sâii lemnele, fără de bani (3).
(1)
(2)

Vedi condica IX, fila 57 verso, pitaculă către Epitropia obstâscă din 9 Noembre 1782,
Cod, IX, fila 119 verso.
DE
a
-

(3) Pitacii către d: Vel Spătarii a pune pre cci cu casele să curețe podulti de
tină, i pre ccă ce aducii lemne.să nu-i lase pe ulițe, ci.să mârgă la locul

-

celii orinduitii.

ae

Repetă ordinul dela Noembre 1782. .... «vedemii că nici o urmare.nu
se face; pentru care tă și cu ali 2-lea pitacă scriem d-tale .....
-,
Apoi adaoge : «Așijderea mai însciințămi dumi-tale,că pentru carele ce vinii
în Bucuresci cu cherestele, cu lemne de foci, cu fină și cu altele de vîndare,
“scimii că sunt întradinsii locuri rinduite, maidanuni, la 4 părți ale poduriloriă
mari, pentru a se stringe acele care, să stea până ce va găsi mușterii. ș'acolo tocmindu-le apoi să tragă dreptii la casa cuniptrătorului, iar să nu âmble pe poduri stândă și așteptândă muşterii de înțepeneseti ulițele neputendii
uneori po alocurea a trece: norodulă până abia se destupă, lăsândi și tină,
gunoiulii de la careși de la vite, care. întru zadari este măturat şi. curăiti...
să dai strașnică poruncă răspântiaşilorii pe unde vinu de intră
carele de alară în oraşii, să le artte că este hotărire domnescă : pre celit ce se
va găsi de acum inainte stândă pe uliţe se va certa cu bătaie.și se va lua
cheresteoa, linulii, -sci, lemnele, făr' de bani și pre fie-care să-lă facă a merge
dreptii Ja loculă -celă rinduită, afară numai din darvari și celti. ce va fi aducândit la curţile bhoeresci, scii la alte case, lemne stii cherestele tocmite, aceia ati a trage drepti, fără de a se opri undevași și pre unii ca aceia ţărani ce
vorii fi ncinţelegători, să ţi-l arăte d-tale și dumne-ta să-i desheri negreșitii de
acestii năravii răi.» 1758, Aprilie 1. NB. „Asemenea şi către Vel Aga.
(Cod. IX, fila 103 verse.) -

.
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învegislrămă. aci următârele. acte cu „veferință la, edilitatea pu

blică a Bucurescilorii :
+

1. Pitaci din 1782 Aug. 22 către slya și Spăt. ca să dea învăţătură cu zapcil tuturorit să-și măture coșurile și fieși-care să aibă putină cu apă dinaintea
prăvălici scă a casel. Să se măture coșurile și să fie apă și fără de voia pro-

prietariloră (1)!
—

.

-

|

,

2. Pitacii către Vel Spăt. repetă ordinea de a obliga mahalagiii şi prăvăliaşii
să aibă putină cu apă înaintea casci și prăvăliiloră; să-și măture coșurile.
Aşijderea la tote casele hocrescă mari şi mică, ori neguţătoresci, se cuvine a
se afla 10, 20 şi câte 30 cote gata totii-l'a-unu (2).
|
3. Pitacii către Vel Spătară. Pentru a evita foculii, cum şi pentu că nu.
este lucru cuviinciosit a se afla clăi de fânit în Bucuresci, pe lângă case și

pe lângă prăvălii, ai fostii porunci să nu îngăduiasciă pe nimeni a aduce în
lăuntru lenuri, «dar vedemiă că porunca acesta nu se urmeză şi d-ta ești în vină.»
Ordonă să. nu se.mai tolere fenulii în Bucuresei, ci să-lă ţie afară la magazie și de acolo să aducă câte' 2—3 care, decă se va dovedi că. are loci

unde să le ţină, deosebi de casă și
Aug. 31 (3).
Podurile
so

râcă.

peste Dâmboviță
Aşia

sunt

unele

unde nu va fi temere

se facă mai

adese

de

foci. 1782

de cci cară ati nevoie

mânăstiri.

Aia podulii ce până doună-qi se (icea din Go “gană, hotăriso îîncă
Alex. Ipsilante să se facă cu spesele mahalagiilori în unire cu mânăstirile Mihaii-Vodă şi Radu-Vodă, mai alesi că aceste aveaii mori înacolo. In 26 Aprilie 1783 Vodă ordonă Spătarului ca pre cei 4 morari ai mânăstiriloră și alți omeni să-i dea pe mâna Stoln. Fălcoianu,
care -este numiti mumbașiră la lucrarea podului, iar Egumenii să pla“ tescă dilele de lucru la Gmeni câte bani 90 pe qi (adecă 30 parale).
Lemnulii, cherestâoa necesară se luati din pădurile. Statului (4). -

: Din respeetuli igienci nici o măsură deosebită sub N. Caragea. M&sura de oprire ca otrăvile să sc mai
(1) Coud. IX, fila 16 verso.

,

--

7

LX, fila 22 verso.

(1, Coud. IX, fila 110,

„.

:

.

,

(2) Cond. IX, fila 22; 21 Aug, 1752.
(3) Cond.

vîndă aiurea decât la spiţerii, și o

i

!

ii

pu

-.

-
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altă măsură relativă la venitul spitalului Sf. Panteleimoni, sunt
singurele
ce lo luă—la cunoscința nostră, până, astă (1), —din respectului
igienci.
Spitalulă Colţei și celii do la Pantelimonii continuă a ajutora omenir
ea
sulerindă, Caragea dă ca venitii la Pantelimoni fumăritulă a
5 judeţe
de peste Oltiă. Acostii fumărită constă din plata pe prăvălie ori
cârciumă

doua

mare

tal.

tal. 2 bani

bani 48

5 1/; bani

6,

de

la prăvălie ori cârciumă

90, și de la cele de mâna

a 3-a (mai

(2).

Sa

de mâna a

mici) taleră 1

ALI,
“ Mtinaiă” Sua, „Domnă

Precum

mal

îndărătă amă

ali

duntenici..

arbtatiă, după pacea dela

Kuciue- Kai-

nardji se înteţescti Fanarioţii la Domniile române. Dâcă până la acestă
pace familia, Mavrocordat singură dispută tronurile cu familiile
române
scii românisate: Ghica, Racoviţă și Calimachu, după pacea dela
1774
aceste tronuri devină ținta stăruințeloru și a intriselort a numer0
se.
familii nouă de fanarioți. Incependă cu Alexandru Ipsilante
la 1774
până la 1801, singură Țâra Românâscă numără în 26 ani familii
nouă
domnitâre nu mai puţinii de șâse : Ipsilante, Caragea, Suţu, Mavrogheni,
Moruzi și A ngerliu. In Moldova dela 1774, cu Grigorie Ghica ocupă tronulii
domni din familiile: Moruzi, Mavrocordatii, Ipsilante, Suţu și Calimachiă.
Pentru ântâiași dală M. C. Suţu își face aparițiunea sa ca Domni ali
P&rei Muntenescă (3).
() La Maiă 1891, când tipărimit acesti seriere,
(2) Spilalulă de la Pantelimonă era datorii cu din acesti venită, să ţină uni
farma-

cistii și în Târgoviște,
”
(3) Despre familia Suţu avemăă informaţiuni în cauzeze Romero Vad
Ezzhrpaza) eat sobietzay Toy ss îrdzaa Eifhtoy IP Oz
LI “Ta ie Maer za ahozty (1193 11859),
editată de Arh. Ghermanii Aftonide Sinaiotulti (Const. 1870). După
Atanasie Comnen

familia Suţu începe a se face cunoscută după mortea Dragomanului Porţei
Spătarulă
George Caragea. Patriachulă Samoilă numesce mare Logofită ală Bisericel
pe ună Nicolae Suţu. Bunuli despre tată ală lui N. Suţu fusese Diamantale Dracu, unt
sărmani
neguţitoră,

care avea

o prăvălioră

în

Fanară.

Diamantake

era

fiulă

unul

(&ranti care

vindea lapte la casele agalelori 'Purci. De accea: era numiti pe turcesee Suţi adecă
lăptarulă, Constantină Deacu fiulă lui Diamantale, taţălă lui Neculae: Suţu, se
și qise Suţu.

i
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Pe calea dragomanatului ajunge M. C. Suţu și acesta în qile în care
- Principatele erai în' celt mai mare pericol politică, atunci când Rusia amenința cu noi răsboiii pe Turcia.
a
Avonit Floriană și Lauriani explică mazilirea lui Caragea, Domnutii
Munteniei, care domnise abia ună anii și O lună prin estorsiunile mari
ce făcu în ţeră (1).
:
Intr'o corespondenţă a, ambasadorului” francezii de St. Priost către
Ministrul afacerilori străine din Paris se confirmă acestă aserțiune a
istoriciloră noștri despre motivuli mazilirei lui Caragea, dicândă că:
«Il est vrai

que

ce

Prince

faisait crier

ses

sujets

ct

se

conduisait

comme un imbecil. Cest ancien drogman”de la Porte, Mikalaki Draco qui la remplace. II est homme desprit et de. resolution.»
Adevârulit este, amintimi acâsta, că nu atâta deprădările țârei de către Caragea” provocă mazilirea lui, cât intrigile Austrici. Împotrivivea Jui
Caragea la instalarea consulului austriacii deschide dragomanului M.
Suțu calea la tronulă Muntenesciă. Intro altă corespondență a vestitului Carra către de Vergennes, din 23 Augustii' 1783, prin care îi
arctă planurile Rusiei și ale Austrici de împărţelă între ci a 'Turcici
(planuri la data acâsta forte la ordinea dilci). spune că «deposițiunca
recentă a Domriitorului Caragea este opera Curţei de Viena, după cum
acca a predecesorului stii, Alex.-Ipsilante, a fostă opera curței dela Petersburg;: «Ces deux cours se disputent ă «pui mettra ces pctits princes
dans ses interâts, non paree -«uelles les craignent, mais 'parco quis.
leu» servent d'espions.» (2). Carra arctă cari eraii planurile ascunse
(1) Vedi Manualii de Istoria Principatului românii de E. Aronii, Bucuresci, 1539, par. 164,

Istoria Românilorii de A. 'freb, Laurianii (Bucuresci, 1873, pag. 351) dice: «storsiunile
lui Nicolae Caragea în România îl făcură să piarqă domnia în luna lui Octombre. In
loculă lut se trimise dragomanulii Mihale Constantină Suţu.» In proclamaţiunca lui M.
Suţu către ţâră încă se dă molivă mazilirei lui Caragea: «icastasia și reaua purtare
erijă a economică ce a cursii la totă țera intrună anii și jumătate.»

de

(2) Documente Iurmuzali, volumii II, suplimentii |, iată întregii acesti dlocumentit de la pag. 29.
Carra către de Vergennes despre împărțirea TI ureici europene.
..

«iAu moment

!

|

ot Catherine IL. medite IInilependanee

“Paris,

23 Aout,

1783,

de la Crimec, c'est-ă-

dire Pentitre possession de cette presqu'ile, elle s'assure par des pienfaits les

298
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A

ale Rusiei, dar adaogă a dice, ca Impăratulă: Austrici «ne souffira
point qu'ils (Rușii) mettent le pied en Bulgarie, en Romelic et &: Con-

stantinople.»
De
.
o
«Decă Rusia va, lua însă Basarabia, Bugiaculii, Moldova şi pute Şi Valachia, Austria nu se va supăra 1.»
A
E
o
|

Rolul Franciei “faţă
cu
deja analisată de noi mai
și din acel de la papina
colecţiunea Hurmuzache
-so

proectele acestea ale Nusici și Austrici este
în urmă, și din documentulă aci adusă, cât
27 și 28 a volumului
II, Suplementiă 1, din pste reaminti.
!

De o-cam-dată să urmărimiă pre noulii Domni ali țărei Muntenesci
în faptele sele de Domni (1).
o
a
Intrarea oficială.în Bucuresci

a. lui M. Suţu se întâmplă

„Iospodars de. Valaquie et de Moldavie,
- Princes de Georgi dans ses interâts,

„=

numaila

elle -engage par des. promesses
,
--

les

La Cour de Petersbourg, exaltee par l'espârance de voir un jour ses Czars sur
le trOne. des Sultans, mais trop €loienâe des feontitres de la Grece pour aller
Yite en besogne, commence par s'assurer de la Crimâeet du Cuban, comme
dune: conqucte, des hospodars: de Valaquie et de Moldavie comme 'devant appartenir un jour â sa domination, puis demande Dezakow, puis le Budziac.
entier, puis la Bessarabie, puis enfin, maftresse absolue de la mer Noire
et
de Tembouchure du Danube, elle se trouvera dune part en Gtat denvoye
r
- toute scule des escadres â Constantinople cet de Tautre, â portce de
faire
marcher ses troupes “de terre du mâme point (ou partiront celles de VEmpereur.
,
e
_
Voilă certainement les sp6eulations qui ont dă passer en « purte par los
tâtes

ministerielles

des

sairement sur quclues

deux

Cours.

Mais ces speculations

articles, il se trouvera:

1. Que

se eroisant

VEmpereur

nâces-

prolitera

bien des efforts que les Russes et leurs alli&s feront contre les Tures, mais

qu'il n'attendra point leur commodit& pour operer la con(uste de Constantinople. 2. Que Plimpereur verra sans peine les lusses. se rendre maitres
de la Bessarabie, du Budziac, ds la Moldavie ct peut-ttre de la Vulaquie. (Je
dis pzut:ftre, paree que cette province- est singulicrement ă la convenance
de
la Cour de Vienne et que la-deposition toute fraiche de Yhospodar
Caradja
„est Vouerage de cette Cour, comme celle de son predecesseur, „llexrundr
e Ipsilauti
a ct€ celui de lă Cour de Pitersbourg. Ces deux Cours se disputent ă qui mettra
7
ces petits princes dans ses: intârâts, non paree quw'elles les craicnent, mais
“parce qu'ils leur servent M'espions), mais qu'il ne soullrira point qu'ils
mettent
le pied en Buloarie, en Romelie et â Constantinople.»
(1) Dămi portretulii lui în alăturare, după o ieonă din bibl. Academiei, Originalulii
este
minunati colorati, dar lipsa de mijloce ne împedică d'a reproduce icâni
în color;
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August, dar'elu este deja Domni de la finca lui Iuliii, precum
acâsta se constată din proclamaţiunea lui de-la 1 ulii 1755 în cu|
|
prinderea următâre: (1:
21

Io Mihai

Conslentină

Suțu

VV.

î gpd. Zei. -

Vă facemii Domnia mea în scire la toți cei de obște, adecă sfinţiilorii vostre, Esumeni, Proegumeniloră, şi Protopopilori, Preoţiloră, Diaconilorii, Bocriloră,
Boerinașilorii, Mazililori, Nuptașilorii şi tuturorii locuitorilor şi altorii șerdetoră de fie-care taemă, cari sunteţi supuși Domniei mele la acesti judeţii....

3

cum că prea puternica Impărăţie, pre -caree milostivulă Dumnedeii să o

întărescă și să o înleiască cu totă întărimea de a [i nehiruită de cătră nimenea, numai a [i mai puternică, și mai strașnică decât tâte alte omenesci
puternici de. biruinţă,—pliroforisindu-se Împărăţia şa pentru acastasia . şi rea

purtarea de grijă a economici ce ai curs la tâtă țâra întrun ană şi jumătate, milostivindu-se ca după cugetuli și iubirea dreptăţei ce o are asupra tuturorii supuşiloră raelcă împărăției sale, m'aii orânduitii Domnii țrei Rumânesci,
pentru ca să cautii tote cele bune ale odihnci şi ale așederii, întru care nici întrunit
chipti să nu fiți la îndoială, fiindă-că acesta însuşi cugetulit și pohta inimil Dom:
nici

mele

o ceremii 'necontenitii

spre tote cele bune

fapte și taceri

de bine,

care acesta este mirturisită şi cunoscută de toți, pentru cele bune așădări care

ați câștigată îndată după facerea păiecă, adecă-în vreme de șâpte ani şi jumătate, -

la care acâstă facere de bine a aședărei şi a toemirii, s'a făcutit: și s'a ispră_xvitit cu multă muncire şi strădanie a Domnici mele, și din mila prea puter-

nicet Impărăţii, sai întărită şi s'ați întemciatii cu multe şi strașnice... Impărătescă, și s'au diafendisită cu totii feliulii de apărare... cât
este șciutii de cătră

toți

cinstiţi...

credincioşii

Bocrii

şi cci mică după cun

mele, pentru

Domniei

acestă strădanic.... făcută, și ami arttatii cătră totă țera în vremea .., arctati
_atunci atâta silinţă şi sireuință.......... ţera, dară acum ia vă socotiți, cu cât mai
odihnă și mulţămirea a tuturorii de obşte, pentru că sunt rinduitii din mila lui
Dumnedeii şi de la prea puternica împărăție Domnulii țărăă Rumânesci și acesta
ce arătii mai sus este cerută de împărăţia

sa de la fie-care Domni

întocmai ca

o datorie pentru bună și aşedarea oblăduirii dreptăţei de odihnă a tuturorii ședătoriloră ţărei, încă vă

mai

adeverimii

cu acestă carte

a Domnici

cum este sciutii și adevăritii de prea milostivulii Dumnedeii,

mele, după

care cunosce ini-

mele tuturoriă, pentru acea ami hotăritii Domnia mea să mă arăt întocmai
ca unii tată şi Părinte ală. tuturoră, cu mare și multă strășnicie de apărare pă“)

Condica

Domnscă

de la Constantinopolii.

No. 12, fila 1. LE probabili. că proclamaţiunea

acesta

e trimisă |

|

,
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zindu-ve de răpivile și „zulumirile, a celorii de prin
prejurit și a. celoră-lalţi
ale fieșce-căruia, pedepsindu-i- pre acei cari îndrăsnescă
de a se atinse de
cinstea celor mal mici, și să nu supere întru nimicii
la acei cari este cu nc“putinţă, și voimă să ne silimi Domnia mea, ca
să se păzescă totă aşedarea a
legii şi aședării a dreptăţii, lipsindă și curățindă totii
felulă de apucături, și de
mâncătoriile a rușteturiloră ce se faci la fic-car
e hotărire a judecăţilorii, şi
după cum artă Domnia mea, silindu-mă în totii chipul
, cât voi pute, la tâte .

aeclea, care aduce ajutorii și folosinţă la tâtă aședarea
şi folosinţa, la totă așe(arca

și odihna aședărilorit țârci; așia este hotărirea Domni
ci mele, că în frica.
și groza. celui din înălţimea cerului, adecă a prea
puternicului, milostivului
Dumnedei, nădăjduescii ca după curata inimă a
sufletuluice o ave Domnia
mca, iarăși la mila lui Dumnedei năzuescii, la
vre-o întâmplare a vremilorii,
acestă hotărire și făgăduială care amă făcut'o către
Dumnedeii, să nu se schimbe;
pentru acestea nu sunt la îndoială, cum că toţi,
mari și mici, veţi să staţi
dândă laudă și mulțămită, rugândă pre prea puter
nicul și cc este în Troiță
proslăviti unulii Dumnedeii Cerului Și ală pămîntului
pentru scumpa și ncprețuita starea vicţei şi a fericirilori, îndelungaţi ani...
Împărăției sale ca să

sc artte

tot-Va-una

cu

durere

și cu

iubire

asupra

raclci

împărăției

sale, asc-

menea și pentru îmmulţirea.... lungirea tăriei fericiţilori
anilorit ai luminatului și prea înălțatului...... puterniculi și stătători în fericiti
i seaunulti lumina ..-.
grija raclei împărăției.i Așijderea să fiți rugători
ferieitei vieţi și a sănătăței

Domnici mele și iubiţilori (îi ai Domnici mele, amii dată poruncă
Dumne-loră

cinstiţiloră Caimacami, pentru ca să aibă totă silinţa
și durerea de: inimă să
caute și să păzâscă toti felul de odihnă, lipsindă acele
pricini cari aducă

„Ssmintelă

vouă ; dar şi voi

n6-loră Caimacamii

la tote poruncile

ce sc vori trimite de către Dum-

să v& arătaţi cu supunere,

fiindit-că la câte poruncă vi se

vorii trămite, aceste sunt tăte după învățătura şi porunca Domnici mele,
până

când” Dumnedeii

să ne învrednicescă de a vă câştiga

pe toţi de obşte și să

ne lumineze la tote cele bune dându-ne putere să facemii
bine ţărci, după legea

creştinescă; acesta poruncimii și însciințăriti Domnia mea.» 1783. Iulie
1. (1)
Dămi în notă actele pentru rinduirea alaiului de intrare în Ducuvesci a Domnului și a Dâmnei Mihai Suțu (2).
(1) Actulii. este fârte lacunară,

hârtia

findă

putredită

și ruptă.

(2) Orânduiala alaiuluă prea iubitei Domnei năstre la intrarea în
Bucuresci.
100. Seimeni polcovnicesci toţi călări, cu haina roșie curată, înarmaţi.
și cu moţuri galhbine.
Doi postelnicei cu capoturi roşii şi (acămi curati,

Doi postelnicei asemenea cu tacămii curati.
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Incă până a nu face intrarea în Bucurescă dela 27 Augustii 1783
noulii Domnitori primi unt r&spunsă ali boerilorii din Craiova cu
Ceauşulit Agescii
a
Polcovnicii de venătorii
”
Polcovnicii de tergii
Vel căpitani za Dorobanţii

Vel Spătarii
Vel Aga

.
"
|

|

-

Ceaușuli Spătăroscii
Polcovnicii za Scimeni
Başă Bulucii-Başa Dvornicii de haremii

Vel Postelnici
Com. lacoviţă

Vel Grămăticit
Vel Comisii
|
Vel Pahar. Neeri
Vel Căminarii Const. Suciulit
50. Nemţi de Portă pe josii toţi cu haine curate fistichii.
12. Fustaşi cu darde în mâni, și luz-DBașa între dinșii.
3. Căpitani, patru ai Scimenilorii Spătărescă și patru Agesci urmaţi cu «ece
|
|
Davale în capii, pe jostii.
|
10. Ciohodari lângă careta Domnescă.
6. Giohodari lângă careta iubitelorii nâstre Domniţe. Dumne-lorii jupinesele
cele mari pămiîntenece după obiceiii în caretele loră după Domniţe.
Io Mihaii Const. Suţu

VV. Boj. milos. î gpsd. Zen.

Vlas.

«Poruncimii Domnia mea Başii-Bulucă-Bașa să aibi a însciinţa atâtii mat susit
arttaţilorii boieri, zapcii, cât și dumne-lorii jupăneselorii, ca să scie că.... cu
ajutorulii lui Dumnedeii la .... ciasurile din .... este să fie intrarea prea iubitei
Domnei Domniei mele înăutru DBucurescilori, să fie strânşi toți la Văcăresci,
spre'a nu se face vre-unii cusuril.»
lată şi pitaculă de intrare a lui M. Suţu în Lucuresci la 27 Augustii 1783:

Iă Alihaiă

Constan. Suțu

VY. Boj. milos. i gpsd. Zen

Vlas.

- «Poruncimi Domnia-mea Vătaşe de Aproqi, să aibi a însciinţa dumne-lorit boerilorii i zapeiilorii mari şi mici, și tuturorii mai sustii arttaţilorit că .... la 27
Augustii ciasurile ... cu ajutorul.
lui Dumnedeii este.să [ie intrarea Domnici
nostre înăuntru Bucurescilorii la Domnesculii scaunii, şi“să fie toți strinși mai
dinainte la Văcăresci și puși la rînduială, ca la rădicarea nostră să se allo toţi
gata la piciorii spre a să porni, însă să căutaţi a nu se face vre-unii cusurii,
seii vre-o ataesie la pornire, că vei fi în vină ; așijderea să aibi a arăta fieșcăreia brâslă la mergere, să n'aibă a striga și a face sgomotii și amestecătură,
ci ficșcare cu tăcere să urmeze mișcarea alaiului, iar unit Alaiii-Ceaușii să aibă

a âmbla neeontenitii înainte îndreptândi și întocmindii mișcarea
mergere, ca să curgă cu orînduială bună »
[tă și alte diverse alaiuri ale membriloră

.

„Poterași pre josti
Seimeni polcovnicescă

Mărică lori Deizadeleloră.

1In99p:u » I

Alaiuli

alaiului la

:
familici lui M. Suţu:

laripoteraşi

asemenea”

4 Seimeni bulucbași

00

2 VW. A.
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data din 20 Iuliu, prin care Divanuli Craiovânii îlă felicita de venive la troni. Craiovenii ceruseră Domnitorului voie să trimită o «dle“ “Trei postelnicei
Ceaușii' Agescii
Rahtivaniă
Polcovnică de ciocli
Polcovnici de poteră
Bașhuluchașa
Vel Căpit. za lefegii
Vel Căpit. de dorobanţi
Ali

Di

£

doilea

Alti

Postelnieii

3-lea Postelnieii
—

Salahori pre josă

Za
=

3

lar trei postelnieci
Ceaușşii spătărescu
2-lea Pitari
:
Polcovnică de Seimeni
2-lea Comisii
Polcovnicit de terei
Vel Căpit. de mizil

2

Alaiulă
,

9

Ciaușit

,

.

Pufeecii și delii

:

£ 3

|

"Z2
DZ

Beizadea cu ciohodari. Asemenea

3 3

i unit Saraciu

=

>

Vătavii

Alaiulii prea îubilei
50

Scimeni

ală Mărici

lori

Domnei Domniei

5 E

Z%
2

Beizadeleloriă

mele afară la

Iscorulă

tâmăduirei.

Poleovnicesci

50 Seimeni Buluchaşesci
„| Ş Călări si Inarmaţi
6 Postelnicci toţi eu capoturi și tacâmii curatii
Ceaușii spătăresci
cu Ceaușii Agescii Dașbuluehașa
„cu Poleovnicii de Scimeni
Ali 2-lea Pitară
cu Polcovnici de Târgă
Vornicit de Ilaremi
cu Vel Căpitanti de Dorobanţi
- 50 Nemţi din Portă, pe josă..
12 Fustași cu Darde și cu Iuz-bașa lori.
8 Căpitani, patru ar. seimenilori s pătăresci şi patru agesci înarmaţi
, cu zardavele în capti.
10 Ciohodari pe lângă careta gospod. și cele-lalte care următore.
.
«Poruncimii Domnia mea, Ceâu: și spătărescii, să fil Zapeiti ca să
gălosci
acestii alai Joi până în diuă.»

Du...

,
.
“Etă și ciudatuliiy alaiti1 ali cailort
i domnesciy : - i
Orinduiala alaiuluă la scoterea domnescilorii

uruc-Bairactară -

Trâmbiţașii

Sacagii

,

i,

Vatavă de grajlii și de pitărie

ca) la ceaivii.
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putațiune ca să-lii salute și să-i arăte dorințele Olteniei. Domnitorulii
răspunde la 11: Augusti,
'Telegari
îdecuni

Magi

ci petrece
a

Ie

|

£. Câte doi comişăi ţiindii câte unulii, iar de nu ajungit și Seimeni.

Sa

|

îns

a

Câţi Căpitani agesci sunt în rîndii cu toţi slujitorii cu- tobe.
d
Doi alai-ceauși
lăhtivană cu ali 3-lea comisii
Ali 2-lea comisii cu alti 2-lea Pitară
.
.
.
salahori
„
12 Ciohodari
2 Satări
4 Saraccii
4 Vel Comiși
Mehter-Paşa cu totă taifaoa.
«Poruncimii Vătaşe de aprodi și te orînduimii ca să episteseşci și să se pue
orînduială alaiul după acestă fdie:»
>

>

!

că încă na intratii în Bucuresci,

Orenduiala. claiuluă la eşirea Domniei afară la Dinișăi.
Catanele de ţâră cu căpitanulii lori, toţi călări și înarmaţi.
Bresla

agescă..

Călăreţii poleovnicesci toți călări și înarmați.
Vel Căpitană de'cazaci cu sărmaciulii și tobosulii stii.
'Talpoşii dorobănţesci pedestrii cu tobe şi cu cimpoile lori.
Vel Căpitanii de dorobanţi cu zapeiii sti înainte i cu toba după dinsulii.
Cazacii agesci pedestri cu cimpoiii i tobele lori.
”
- .
Vânătorii asemenea.
Căpitanii agesci înarmaţi; cu tacâmă curati.
Ceauşului agescii cu polcovniculit de ciocli.
Polcovniculii de vânători .cu Logolttulii agescil.

Vel Aga, cu podoba după obiceiii.

-

cu
suciuculii, i călăreţii cu praporile, i trâmbiţite
dumne-lui.

Ia

toba și sarmaciulii după
,

_Bresla spătărescă.
Lefegii călăi.
i
Vel Căpitană de lefegii cu zapciii să i buciuculii toboșii î sărmaciulii după
dinsulii.
Scutelnicii spătăresci înarmaţi.

Poterașii toţi înarmaţi.

1

|
Deliii toți eălări înarmaţi cu sulițe în mână, cu odobașii lori.
Seimenii bulucbăşesci înarmați, toți cu haine roșii şi cu moțuri galbene, cu
“
toba și sărmaciulii.
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“la Cotroceni,
.

«lără de nici unt aședămîntă și supărată, fără de vreme
Ă
Li
.

N

Căpitani spătăresei înarmaţi, cu tacâmi curati,
Polcovniculi de poteră
|
"cu ceauşii. spătăroscii.
Polcovniculii de seimeni.
.:
cu Bași-bulucii- Başa.
Vel Căpitani de mazili
cu Logolătuli spătărescii.
.
Vel Spătarii cu dobă după obicciit
Buciuculi, letegii cu praporei trâmbiţe, tobă și sarmaciă după dumne-lui.
Copiii din casă
cu păhărnicei .
E
Vătașii de Visterie
,
cu Vătaşii de păhărnicei
Aproidii vălășesci
|
cu Aprofii ceauşesci
Vătașii de aprodi
cu Ceaușit de aprodi

Dresla - Porlărescă
.

Portăreii rândă pe josă
2-lea Portariti

cu semnele în mâni |
cu alii 3-lea Postenicii.

Vel Portari
Presla Armășască

.

Armăşăi
2-lea Armașii

ă

cu Pușcașii
cu 3-lea Armașii

Vel Armașit cu "podobă după obicciii.
râmbițaşii Domnescă și muzicanţii Nemi.
Sacagiii după orânduială, cu sacale.
Salahorii călări cu beţile în mâni.

Caii Domnesci împodobiţi trăându-i Comișeii câte. unulii,

2 =

2-lea Comisti

-£

6 Postelnieci

Za
Z =
=
=2—c

Se

O

3

Q

“6 Postelnieci

.

Vel

-

:

.

asemenea

Comisii

o

-

„_Beizadea cu Ciohodarii

Beizadea cu ciohodarii

.

.

..

cu toţi Ciohodarii

=

=
-

a

=

3

za

Beizadea cu ciohodarii

ă

Unit Satări
Unii Satări
Uni Satări
Mataraţi-emacit
Saraceiii
Uni Gavazii
Deli:Başa
cu chehaiaua

,
8 3

o=
=
IS
Zii5,

3-lea Postelnicti
2-lca Logof.
2-lea
Postelnic
ii
7
a

Vel' Postelnicu

=

m

tahtivanuli

cu capoturi

și tacâmi curati
3-lea Logol.
*
* 2-lea Loyol.
Vel
Pitarii PI
71-19

ze

CEA

:

|

„Altă Satări,
Altii Satări
N
Altii Satără
Alait Ciaușii
Mataraţi-Bașii
Icioglani Ciauşii
Saraceiui, Dașa *
—
Unii Gavază
!
„.. Başit Ciohodară, Tufecei Bașa

cutoţi Ciohodarii

Q
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Ciohodari

Ciohodari

[tepouo)

LIEPOWOT,)

cuviinci6să,» și că dar Craiovenii să trimiță mai lârdiii deputaţiunea
lori, după ce Donnulii se va fi asedatii în Pucuresci (1).

de

Div

înarmali

2-lea Spătariit, sabia
i topuzii

Domnici

Vătavă

Semnul

cu saidacuri

2
2,
=

Vel Ispravnieii za curte

Z

d-lea Visternicii

2-lea Visternicii

2-lea Ciohodari
2-lea (rămătieti:

Vel Cupariit
2-lea Cămărași

Z
5
Z

Muhurdarii

a

Calegi Başa
Tutungi Başa.

Z

" Vălavii za curte

<

O
=
>
z

Divictariii

|

Cattaneiu Pasa
Serbecii Dașa

E
:Z

cintândii.

=

Şi alţi Edcelii

Dașa cu totit Tacâmulii

Mehter

5

Ș
5

Vel (irămătică

Vel Câmirașii

=

Casrtta Gpod.

NB. Asemenea după acestii alaiti, sa făcutii și acum lu let, 1785, Aprilie 95
în diua de Duminica 'lomii, când ati eşitii MăriaSa Vodă la Măreuţa ; ssati
vândluitii zapeiti vătavulit za aproii.
SE
a,
(1) Etă: Respunsulii
«Cinstiţilorii

cărții Boerilorăi «lin Oraiora.

şi credincioșiloră

Craiovei, şi cci-lalți boeri
la dou&- deci
Istoria

ale trecutului

Romnânilorii

de

V, „d. Urechiă.

Boerii

Domnij mele, Judecători a i Divanului”

pămînteni de acolo,
Iulie amii

primito,
.

sinătate;
şi ami

cartea
vălul

d-vostră

de

Domnia - mea
20
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Din primele acte semnate de Domnitorulă M. Şuţu din reședința
lui provisorie de la Cotroceni, apare, că tocmai mulțămită nu cra întrâga țeră cu noulii Domnii. Negreșitii Divanulă, după intrarea lui
M. Şuţu în Bucuresci va trimite la Porta otomană unii arză de mulțămire pentru orinduirea noului Domni (1). Divanul amintesce serviciile
cele ce ne sericţi, cum că de obște aţi avutii bucuriă pentru vestirea de a
nostră Domnie la acâstă creștineseă eră, cum și închinăciunile ec ne faceți
pentru acesta; milostivulit D-deii să ne învrednieescă ca să ne arătămii şi să
ne cunoşteţi precum dorimi, întocmai ca unii părinte patrică acesteia, fiindii
că totii seoposulii și cugetulit inimii Domnici mele este, ca să căutămii cele
ce sunt de lolosulii, de odihnă, şi mulțămirea supușilorii și celorit eredincioși ai “Țării Domnici mele, atâtii celorăi mari, cât şi eci-lalţi de obşte, după
cum pentru acâsta nu suntemii la îndoială, că din Domneștile nostre cărţi,
care încă din farigradii ami serisii pe largă la toți d-eostră de împreună cu însciințarea Domniei şi din alte, vă veţi [i pliroforisitii destulii, de a nâstră bună
voire ce avemii spre oblăduirea acestei creştinesei "Țări. Ne mai sericţi ca să
dămă voie a trimete unulă din d-vostră despre partea obșlică aică spre închinăeiunea nostră şi spre a arăta cele ce aveţi, pentru acesta fiindii-că nu suntemii
la îndoială, că venirea d-vostră urmâză a fi pentru a ne arăta cele ce sunt
de îndreptarea şi buna orenduială la ale părţii locului, spre binele şi odihna
obştici şi a locuitorilorii tuturoră ; iată dămii d-vâstră voie, ea 'unulii din d-vâsiră, care veți socoti, «lespre partea tuturorii, să aibă voie a veni, însă fiindii-că
Domnia nostră încă până det nu ami intrată la Domneseulă nostru scaun înăun-

tra DBueuveșci,

ci me a/lămii la

Cotroceni fir de nică unit aşedămtnti, și superați,

Jără de vreme curiineiisă, după ce «dar cu ajutorulii lui D-deii vomii intra la
Domnesculii nostru scaunii, şi după ce ne vomii aşeda în vrome cuviinciosă,
atunci voi aveţi a trimite unuli dintre d-vâstră pe care veţi alege despre
partea tuturori, fiindlă după cum dicemit mat susit fi” de îndoială, că venirea și arătarea (l-vâstră va fi pentru ale părţii locului cele de trebuinţă și cu
cale spre bună orenduială și de lolosulii și binele obştici. 1733, Augustă 11.»
(1) iită acesti primii arză către Impărăţie :
«Noi toţi prea pleeaţi și supuși și credineioşii prea puternicii Impărăţii, Mitropolitulă, Episcopii, Erumenii, Poeriă, căpitanii și (6tă săvaca Baia, cu genuche plecate printracesti ali nostru Arz-magzar, arătimii la prea luminatuliă
și slăvitulit pragulă Împărăției, că Ja 27 de dile ale lunci li Augustă, intrând

Domnuli

nostru

de acum Mihail 'Voerodă în politia Bucureseilorii

și şedendiă

în scaunulii țărci dela Curtea. Inaltei stăpânirei lui, s'aii “citită întru audulă
tuturorit cele vrednice de slavă și de. închinăciune Impărătesci Firmanuri,
prin care se orînduesee de prea puternica Imperaţie, spre a li nouă tuturorii
Domnit şi stăpânitorii, la care după a nostră obicinuită datorie şi supunere
cu mare bucurie și cu multă cucernicie amii arătată cca desăvârşită smerenie şi închinăciune la vrednica, de slavă poruncă a nebiruitei Impărăţii, cum
şi pre susii numitulă Oblăduitorulii nostru Domnă lami primiti cu mare
bucurie și cu multă plecăciune, ci după cum prea slăvita și prea Inalta Impărăţie
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aduse de M. Şuţu ca Capuchehaia la Constantinopole, servicii pe cară
şi Domnitorul le amintea în proclamaţiunea lui către țâră, trimisă din
Constantinopole; dar în același timpii când Divanulit mulțămea Por-

că prin acesti arz-magzariă, prin unii ali doilea, de care se face men-

țiune în celii de mulțămire, Divanul cerea Porţei otomane paza vem
chiloră privilegii ale țărei şi diverse scutiri. (1) Din acestă ali doilea
zrz-magzarii lranspiră comprimata de frică nemulțămire a ţerei:de
nvua Domnie. Dar acestă nemulţămire se manifesta seomotosii prin
locurile publice din Bucurescă, precum apare din pitaculii Domnesci
de la 9 Augustii 1783, oprind vorba de politică prin 'caleneleşi pria
vighiăndă poliţienesce hanurile. Tată acesti pitacii :
Pilucii a unu mai face torbă prin cahvenele şi pentru hanuri să nt se mă
”
primescă. fără de răvașii de la Spălărie i Agie.

«Fiindă-că dela o vreme încoce înmulţinlu se cahvenelele în Pucuresci se faci
felii de felii de adunături.de menit întrinsele, ce vorheseăi de celea ce nu
li se cade şi spunii feluri de halturi, pentru care poruncimii D-lui Vechilului
Pitaculii acesta, numai decât să chiami pe. toţi acel
ali Agică, primind
cari ținii cahvenele în Bucuresti şi să lu arăţi, că este strașnică porunca Dom-

nici mele, să nu sc cuteze a primi de astădi înainte a mai face vorbe de ce
nu se cade şi să spue haltură și feluri de. seorniri de cuvinte prin cahvenele,
şi Lui
Vaă cunoscutii plină de înţelpciune, credinciosii şi ocrotitorii de săracă,
de a
vrednicii
şi
ii
practicos
unii
ca
nostre,
“Ţirei
alesii de bunit oblăduitoră
adeîlii
toții
cu
noi
şi
felii
acesti
întru
"Ţări,
acestei
ori
ocârmuit
şi
fi Domniă
urisai
Jostă
aă
cât
ani
loră
verimii pentru că ântăiă capuehehaiu loculă curgători
aşi
țări,
acestei
le
trebuințe
tote
lu
sîrguință
şi
tată cu multă vârnă, strădanie
lă
desărârși
o
de
și
bine
de
fucere
mare
o
de
socotit'o
ami
alegere
cestă bună
unit 0milă a prea puternicei Imperăţii către toţi locuitorii acestei țiri pentru
puterprea
ali
sii
eredincio
tii
desăvârși
și
brazii ea acesta vrednici de laudă
tote
la
fiptă
în
ii
cunoscut
Vamii
,
câștigată
Tamii
ce
îndată
şi
,
nicei împărăţii
ale
daruri
laudă
de
cum mai susii sati arătatii, care acestea bune şi vrednice
lui să cunoscii

de a fi mai

multi

decât

fieșcare

altul,

atâtiă. la

vrednicie,

lu

scă trebi
oblăduirea bunei stări a țărei, cât şi la împlinirea a tuturorii Impirăto
voici
supuşi
tâte
la
şi poruncă, și după înalta Impărătâsră poruncă, suntemii
următori
fi
.
vomit
ci
stii,
l
cuvîntu
din
lui, şi nici de cum nu vomi eşi
i :mânile
la învățăturile şi povăţuirile lui; deci cu genuche plecate înălțândi
, neclinnorocirii
vicţei,
area
îndelung
pentru
ii,
Dumnede
cătră
rugătâre
nâstre
ei Imputernic
prea
a
stare
i
ncbiruite
şi
tirii, strălucirii, bunci sporiri a vrednicei
(1) Vedi anexa.
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că nu numai cahvenelele se voii închide, ci se vorii şi pedepsi [orte râu; care să
aibă după darea poruncii aceștia în urmă a le rinduiși zapcii print'ascunsti
ca să cerce prin cahvenele, şi pe care va afla poruncii aceștia ce : dămi ne
următorii, să ridice . ... și să ne însciințiimă ca să dămii poruncă a.i-se închide. ... pedepsiti ; osebitit de acesta, fiindii-că vomă Domnia mea să fie sciuți
și cunoscuți cel ce vint de conăcescii prin Ianuri, poruncimi d-lui Vel Spătarii

i Dumnslui Vechiluli Agici, să daţi poruncă la toți hangiii de pe la hanui,

atât cele din tergă, cât și cele ce cadii în mahala, fără de răvașii de la Dumne-tre
să nu primescă în hanii pe nimenea. 'Tolico pisah evmd. 1783, Augustă 9.»

„Sub cuvinti de a asigura liniștea locuitorilorii din Bucurescişi încotarea hoțiilorii, Domnitorulă, în Augustii 4 1783, mai dă unii lungii
Nizami către noulă spălari Grigorașcu. Balasache, prin care se icati
măsuri rigurose de privighiare a tuturorii celorii ce intru și esti din
Bucuresci, ba și din ţâră, să înmulțescii și se întăresci străjile de di
și de n6pte și se încinge capitala cu cordonii de străji. Se mai icait
prin acestași nizami și unele măsuri de edilitate, de curăţire a stradelorii, ete., dar aceste sunt mai multi pe planul ultimă, căci principalulii scopit ali nizamului apare evidentii, ca; măsură de precauţiune
în legătură cu pitaculii despre cafenele și hanuri (1).
[9
ptrăţii, ne rugămii
cu prea plecată și nemărginită supunere la mare milostivirea
ci, ca mai susă numitului nostru Domnu să fie ascultate cererile ce ar face,
pentru cea mai cu lesnire săverșire a împărăteștiloră porunci, şi pentru bună
starea și oblăduirea acestei ţări, a căruia păsuri și trebuinţe îndrăznimă a le
artta cu deosebită prea plecatii alit nostru Arzii-magzară, care şi cu totulii.ne
cucerimii să fie ascultati, şi la tote cele ce în lăuntru se arctă, să se reverse
noianulii milostivirii Impărăţici și acum precum s'aii revărsatii totii-d'a-una....
o.

sc...

.

.

.)

1) Carte ccttre dum ne-lui Vel Spălari, i către vechilulăt Agică pentru Nizeamnlă
străjilorit de paza oraşului Bucuvesci, cuprinulctore şi de altele.
Zem.. Vlascoi. Cinstită şi eredinciosi bocrule Domnici mele d-ta Grisoraşeo
Balașache :Vel Spătaru, i dumnâ-ta Vechilule Agiei, sănătate, fiindă-că SCOpOsulă și voința nâstră este a petrece fieșce-eare locuitorii alti ţărei Domnici

mele în odihnă, nu numai: despre alte nedreptăţi și supărări, ci şi despre ho-

ţii și făcstorii de râu a fi fără de nici o grijă, şi a nu se bântui nIMERI, cu
cât mal virtosii orășenii Bucuresceni,cari fiind locuitori aprope lângă scaunul Domnici mele, se cade a fi fără de nici o temere despre Gmenii rii,
de aceca dară nici de cum nu vomă suferi a'audi cum că în mijlocul Bucureseiloră, aici lângă noi, întratâtea și atâtea străji și zapcil xaă căleată de
hoţi case cutăruia, ori s'aii jăluitii şi sati (urati lucru cuivași și nu sai prinsi,
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Introducerea în 1784 Iulie pentru prima oră în țeră a cesare, încă stă
în raporti cu situațiunea nouci Domnii. faţă cu țera Aducemi la capisă alte atacsil sati făcută ; decă întralte folositore obştiei, care
celt vinovatii,
gândimii cu ajutorul marelui Dumnedeii a le pune în faptă, socotindă și de
penacesta: a pune la orenduiala ce trebue străjuirea orașului Bucurescilorii
ă)
orașii...(lips
din
fure
să
căuta
ară
cari
furi,
de
felii
ori-ce
de
tru odihna obştică
vinti sâii ori-ce să iasă afară, pentru fugari, i slugi, i Ţiwani de pe la stăpâni, i
pentru alţi omeni ri sei vinovaţi ce arii căuta să scape cu cșirea din Bucuresci, i pentru gălcevuri şi pentru buna orânduială și paza ce se cuvine a
ave oraşulii acesta, ca o stare de Domnie ce este; allămii din condicile Divanului că și mai dinainte ati fostii orenduială făcută și porunci Domnesci date
prin Pitacuri, ca să fie străji aşedate în tote trehuincisele locuri, pe margine
și înlăuntru, dar din amelia zapeiilori sati urmati forte prosti acestă străjuire, ne orânduindii Omeni harnici și de plini, nică cercare făcendu-li-se vreodată ca să vagă de sunt pre de plinti la străji şi do păzescii precum trebue,
şi de ai orânduitii la unele locui dintr'înşii, dar acei străjuitori după năravulii
lori ce sunt obişnuiţi a se purta cu nehiunicie la slujba ce se renduescii,
că se alla cu numele de striiji acolo, iar nici

numai

doră

pentru

care ne suferindi

acestă

Domnia mea în vremea

o străjuire nu făcea,

nostră să fic străjuirea cu

acastasie ; iată seriemii Dumne-vostră, să îndreptați, să întăriți, să puneţi

în faptă cum trebue 'orenduiala străjilorii pentru paza Bucurescilorii, cum poruncimii

mai josii.

,

,

1-ii Dumne-ta Vel Spătarii, la tâte străjile câte sunt orânduite în locurile
trebuinciose pe margine să aședaţi „slujitori după orenduiala ce este făcută
mai dinainte, cu Gmeni vrednici și harnici de pază, pentru care să și porți
Dumnâ-ta grijă ca în-totă vremea a [i nelipsiţi orenduiţii slujitori pe. deplinii,
cari să stea napristanti în loculă străjei cu sope în mâni și deştepţi preste totă
noptea, iar să nu se risipescă încâce şi încolo după năravulă loră celui răi,
nică să fie niseal-va mişcă; pe cari și însuși Dumnâ-ta să-i încerci în vreme fără
veste de sunt la strajă toţi și de păzeseii la strajă toți cum se cade, . şi pe
care vei găsi, că ori lipsesce, ori nu străjuesce, ci dârme, ori;se îmbală, pe,
acela acolo să-lii pui să-l pedepsescă cum va: fi mai răi, pentru pilda coelorit-.
lalţi, ca asia să se înveţe cum să-și porte slujba lorit; cari acești slujitori să
aibă a cerceta și a întreba pe cei ce intră şi esit din DBucuresci, cine este
anume? ori DBocriti mare ori mică, ori lgumeni, sâii veri-cine ară fi, din veri
. când vomii [i
ce treptă, cum şi pe înși-ne Domnia mea are să ne întrebe
tiptili, și dela ficș-care trecătorii de obște să aibă a lua răspunsi: cine este.
anume? Care cu acesta nu scade cinstea nimenul, a răspunde străjărului că,
este cutare

Boeri, scii este

cutare

Eoumenii, seti cutare omii,

în vreme „că și.

înşi-ne ne dămii la cercetarea sirăjărului ; iar care va face tăcere a nu da rtspunsulii străjărului și ală doilea și alti treilea rindă întrebându-lii, totii asemenca va trece cu tăcerea, şi va fi calabalicii pe care să nul potă straja,
opri, să. se iac după urmă, să-i sămuiască și să dovedescă negreşitit cine,
sunt, să arăte. Dumi-talo şi d-ta să aibi datoria să însciinţeză Domnici: mele
îndată. “Toti feliuli de &meni: negustori, Isnali, străini scit pământeni, care atit...
(lipsă)...tori, orl. ca să iasă afară din "Țera Domnică mele, scii numai afară prin

Y. A. URECIIIĂ

310

pitaculii prin care M. Şuţu opri titolulii «Cullurei-publice» mai la vale,
prealabilă autorisare cu decretii domnescii.

părirea a ori-ce « Vivlion» tără
O:

ca să ica Teșcherea do dreptate dela DomȚâraDomnici mele, să fie datori a veni,
i
cu 'Teşchere vorii fi slobodi atrece, dând
nia ta, după cum așia a fostii obiceiti şi
...
afară
Teră
din
vorii fi ca să iasă
de 'Peşchere iar nu de nume, adecă ccă
i aice în 'Ţeră câte parale dous....
numa
ori
călăt
a
ati
iar cei ce
parale patru,
acelea părale să dea, adecă de 'Teşchere,
ori puţini de vorit fi la numării totii
î
Teşcherele, care aceste parale destule
iar nu de numele lorit care serie acele
vomi
de
că
,
lua
a
e
multii să nu se culez
sunt, pentru puţine slove..... şi mai
aprâpe cine va fi po aică în prejma
...
dar...
răi,
forte
psi
dovedi se va pede
rile ce ai, cum și viile în prejma LârBucuresciloriă, ori pentru a-și vede aședă
i...... 6meni fără T eşchere sunt slobodi,
ului, sâii pentru plimbare care obișnuesci
.. “Peschera la altă călătorie, Dumne-ta
dară ca nu care cumvaș cu acestii inijlocit.
căpitanii ce sunt pe afară la drumuri
la
Vel Spătarii să dai strașniee porunci
și n6ptea pentru trecători să-i întrebe,
ca să fie asemenea cu străjuire diua
du-lit să-l întâreă înapoi, trimiţindu-lii
și pe care nu va av6 'Tescherea, oprin
ani acesta nu o luce-o : a păzi bineşi
drepti la Dumnâ-ta ; iar care din căpit
va
u ca acela cu Târgu şi cu Ocna să
a prinde pe celii fără "Teşcherea, unul
năde
felu.
nii
vre-u
faci
nu
Spăt, ca să
pedepsi ; însă poruncimi D-tale Vel spre
a-i zăbovi, că nu este acum vremea,
ii,
răvaș
la
veni
a
ait
ce
cazi celorii
şi
serisele acelora să fie vre-unt leneșii,
sei Logofătul celi orenduitiăi după
va
ce
ii
cesul
în
și
lori,
oria
nire la călăt
să aştepte omenii pricinuindu-le o zitie
se facă şi să-i dea. Pentru slugile Bocsă
decât
i
numa
ii
răvaș
la
omului
veni
ase întempla să facă unii furtişaguri
resci 56t mânăstiresci, fiindii-căse pote
să se vinovăţescă stăpâniloră lori cede la însuși stăpânii lori și să fusă, sii
şi
dar lesnire de scăpare, de accea dar
vașii, şi caută a scăpa; ca să n'aibă
să
lorii
e
cșiril
dicemii că, mergerile şi
pentru slugile boeresci și mânăstiresci,
de la însuși stăpânii lori, care ÎI
du-te
ințân
insci
le,
fie prin scirea domnici-ta
; iar țăranii de pe afară, cari
lorii
it
trimită, în seristi cu iscălitura stăpânilor
scuți tuturura, acci nu ait a lua Teşchevint în Bucuresci, ca unii ce sunt cuno
nesuptraţi; iar ccă-lalți toţi, cum ami
rea, sii a da parale cevașii, ci să fie
a trece, afară numai din Boerii cară aii a
dis, să nu fie slobodi fără de Teşeherea
străjile să aibă a-și aduce străjarii în tote
se întreba cine este anume? De la tote
de amăruntulii periwrafi, cine aii trecuti,
serile şi în tâte dimineţile însemnare și cu
acea qi seii într'aceanspte și la câte câcine ati intrată sit cşitii din Bucuresci, într'
, totii-d'a-una, ce felii de omii: strămele
suri? și D-ta să fii datorii a arăta Domnicii?
Armenii sei veri cine este, ori pămiîntent
int, Creștini, Românii, Grecii, Ovreiă,
vorii
i
locur
câte
it:
dieem
ea
vine și unde merge? Cătră ucest

cu ce trebă? de unde
care esti atară la câmpii, pe unde trecti,
fi deschise prin mahala afară din drumuri
i şi cu ori-ce, fiindii-că acele locuri
ori hoți, ori fugari deși cu vite du furat
ile la căpăteiulii podurilorii, măcarii
încă vorii fi deschise, întru zadară sunt străj
să se abată pe acolea, dar ca să
ei
că &menii eci buni nu lasă drumulii sirăj
ncimii şi pentru acesta, să închidă
fie la toţi drumii să trâcă prin strajă, poru
“al Dum-le, ca să puc pe mahalagii,
acele locuri, și să rânduescă zapeii de
ini acele locuri ce esii la câmpii,
cu voia fără voia lori, să închiă la marg
mai dinainte, să ră-

gardurile
cu garduri şi cu mărăcini, câte vor fi stricate
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Ori cât este mare iubirea de pompă a lui M. Suţu, acesta nu esplică
singură, alaiurile cu care ordonă să fic însoțitii ori de câte oră eşia
mâe drumă numi alti podului de ceşitii afară la câmpii, de care să și
erijescă, să se lacă acelea câte vorii fi stricate, să se întemeeze bine negreșitii,
și pentru ca să nu pătimescă de noroe cu închiderea acelorii locuri, ţăranii
co vinii cu cele trebuinciose în Bucuresti, şi toţi alţi călttori, cari pentru ca
să se lerâscă de noroc să abătea din drumul podurilorii mari printr'acele
locuri ce craii deschise şi intră mai cu lesnire în târgă, poruncimii Dumi-tale
Vel. Spătară, să renduesci zapciii D-le ca să puc pe mahalagii, cu voia fără
voia loră, să dregă drumurile și baltacurile ce sunt atâtii la căpătăiele poduriloră mari, cum și prin ulițele mahalatelorii, să astupe bine cu tufe, cu
pelră, cu slărămături de cărămidă și altele ca acestea, la care să aibă și
Dumn. Aga a da mână de ajutori cu omenii din bresla Dumi-sale, i cară
negustoresti, ca de împreună cu mahalagiii în puţine dile să se dregă
tâte drumurile și să se astupe noroele bine, de temeiii, atâta cât să nu
sc strice în scurtă vreme și în puţine qile, iar când se mai strică să aibă
datorie mahalagiii şi cu Omenii bresleloră d-vostră a purta grijă totii-Va-una
“ca să le dregă și să le întemeeze pe totă vremea, fără de a nu mai aștepta
atunci alte porunci a mai da Noi; la locurile unde ședii străjară de sc adăpostescii în vremi rele, câte vorii fi stricate acele căsuțe și stări ale lorit să pui
d-ta să le drâgă curati, pentru ca'să o şi cunoscă că este”straji Domnescă,

Așijderea și d-ta Vel 'Agă să întărescă

străjile din luntru

'Tergului în tote

locurile obișnuite ale ocolului dum.le și pe la tote r&spântiile, cu omeni
harnici și vrednici de slujbi pe cari pururea să-i i cerci dumnâ-la fără de
veste de străjuescii, de privegheză ce se mişcă? și cine âmblă scii trece pe

uliţă ? scut de dormi și lipsescii și acum ce pedepsăsă lo faci? şi așia după

ce veţi întări și veţi rândui d-vostră străjile la tole locurile cuvinciâse, când
se va întâmpla în cuprinsulă acelui căpitanii și străjariii, ori hoţi, ori pricină
de gâlceviră, scit ori-ce, acela să dea scmă şi să se pedepsescă necureşilii, Să
sc lerâscă acești străjeri în totii chipulii a nu supăra pe acci trecetori, ori cu
lent ori cu lemne, scit cu ori-ce, a se aline să le iea măcarit unii paiii, sei

unit lemnti,

căci

străjile sunt puse

pentru

folosii și odihna omenilorii, iar

nu pentru treba lori ; osebitii de aceste statornice străji, care sunt a fi nemişcătore de pe la locurile cele obişnuite, poruncimit d-lui Vel Spătar i
d-lui Vel Aga, să daţi strașnică poruncă zapciilorii dumnc-vostră, cari sunt
dator... ca lieşearele când "i este rândulii să aibă de a âmbla totă nâptea
cu priveghiare de împreună cu toţi 6menii torii, înconjurândii tâte uliţile orașului
Bucuresciloră cu sope în mâni, şi când vorii audide hoţi, ori de gălcovă, să
sară fără de pregetiă..... iar să nu dormiteze pe aici po colea. Așijlorea să
întăresc dumne-ta, vechilule ali Agici, porunci strașnice la toţi, ca fie-care
prăvăliașii, după obiceiulii vechii, să aibă felinare în t6te nopţile puse până
spre Qiuă nelipsit, aşijdlerea și putini de apă iarăși după obiceiit să se alle peste tâtă vremea nelipsitii dinaintea cască, sei prăvălici fieşcăruia, pentru
intemplare, ferâscă Dumnedeii, de foci; puindi și pristavi ca în totă vremea să deştepte pe toţi spre a-și ave lio-carele coșurile măturate, lângă

aceste fiindii-că din necurăţituli și din nerănitulii podurilorii, nu numai

tină
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prin Bucuresci.

Asemenea

alaiuri își dedeati

anume ocasiuni și sărbători, iar în 2 Novembre

Domnii fanarioți numai la
1783, M. Şuţu

ordonă să

mele în Ducuresci.»
i sc facă alaiti de apururea, la tote «eșirile Domnici
«gardă de corpi»,
Asemenea alaiuri constituiati, credemi, și o specie de
Domnitorului (1).
pe. lângă că erai și în gustul de pompă și de lui ali
li, ci și podurilorii ce se
şi- noroi se face pe uliţă de nu pote âmbla norodu
iune şi se strică în scurtă
facii cu atâta cheltuială și trudă,li se pricinucsce putreg lucruri fiindii necuviinaceste
care
vreme, stândă asupră-le noroiii și tină,
ulițele din târgii să daţi
ciose şi de stricăciune; sericinii, d-vostre, ca pentru dinaintea lui să curețe și
e
în scire cu pristavii 'tutuvorii de obşte, că fieşear
cele mari să se curețe şi
le
poduri
iar
'a-una,
totii-d
ă
rânesc
să
şi
e
mătur
să
dați poruncă Polcovnicusă
care
pentru
,
podari
să se măture totii-l'a-una de
aceste d-ta Vel Spătarii i
lui de podii să porte erije negreşitii. Pentru tote
ce vomii cerccta cu ledupă
că
d-ta Vechilulii Agici, să sciți cu adevăratii,
are adese. şi întracercet
spre
înși-ne
şi
cşi
a
liuri de mijlâce, apoi avemii
orânduială tote cum
la
dinsă, şi când. nu le vomit găsi îndreptate și puse
acestea, să sciți că
dintru
una
la
peruncimit și vomit vede vre-unii cusurii
ci mele și nc
Domni
ea
înaint
tare
îndrep
de
veţi rămâne fără de r&spunsi
4,
ii
August
veţi aduce la tulburare. tolico pisah gspd. 1733,

1Odez “LO
JIU
) tURA 0 e
s
a

sci.
Orenduiala alaiului Domnici la eşire prin Bucure
Agăi.
ea
înaiul
josă
Slegariulii agescii pe
o
Dumne-lui Vel Agă
Armașii
Vel.
D-lui
D-lui Vel Portari
sti
ulă
Tacâm
Q
săi
cu tacâmulii
=:
Z

e

L

z

a)

_

9
j

q

Salahori
3-lea Lou. de josit
2-lea Lou. de josit
Q

Ni

pe jostt rindii
3-lea Lou. de susit
2-lea Log. de susii
,

ua

5

Vel

|

9-lea Postelnicii

Pitaru

Vătavă de călărași odabași
Vătavii de Comișăi
- de lipcani cu stegarii
înaintea D-lui Vel Comisii.
Asemenea D-lui Vel Post.
D-lui Vel Comisii.
Bcizadea micii cu
|

cihodară

i unt

saraceiii

Beizadea cu
Beizadea cu ciohodarii
arii i unii saraceiii
ciohod
|
i unii saracciii
unii. Post-celă altii Căpit.
lii
Post-ce
Unit
li
Post-ce
unii
Post.
Unii Căpit., unii
u
Unii Căpit., unit Post. unit Post,

Unii Post.

unii Post.

altii Căpit.

<1SeaepRo QŢ NIOP Oz UDUUINS eg 11950

pori modez [LOMURA 0 <
G “10898 L
sc

06 4UoUIȚI
UP
“vuvodi MeŢ

!

-

(1) lată alaiulă relalivit:
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Grija de vre-o mişcare din orașă se manilestă şi în mai multe alte
pitace ale lui M. Suţu. Așia, încă fiindu la Cotroceni, elă ordonă Agăi, să

unt Post.

unii Post.

alti Fustașă |

-dp
eds

Z

8

Un

satării

Uni

satări

E
EA
=

za Aprodi, alti Fustași 5

Unii satării

=

S

Bale,

Unit Fustașii, uni Post. uni Post.

E Unit ustași, 3-lea Port. 3-lo Arm.
2-le Port.
>le Arm.
altii Fustaşi
8 Unul ustașii, Ccușii Agesci, Ccuşii Spăt., Polco. Cioeli Pole. Pod. altii l'ustaş 4
Unu Fust, Pole. SScimeni, Polc. Vânăt. Pole. Pârtă, Bașă-Bulucii-Bașii, altii F ust.
Ună Fust. Pole. za Târgă. Vel Căp. Dorobanţi. Vel căp. lefegii. Vel căp. i Minsil,
Ze
alti Fustașii.
= Uni Fust. Văt. za Păhărnieci. Văt, za Vist. Văt. za Divan, Ccuș za Aprodi. Văt.
altii satără

altă satăriă

a

2

alti! satără
“
Alaitt Ceaușii
Mataratii Daşiti
Ingciosugliu Ceauşii
Saraceiti Başiti
Unii Gavazii
Alti Gavazi
Deli Baș-Năhtivanuli Chehaicua
Baști Ciohodarii. 2-lea comisii. Tuleeei- așa
Ciohodari. Ciohodaul.
Ciohodani. Ciohodari
Matarati camacti
Saracciii camaci

lară Ciohodari.

|

lară Ciohodari

=

>z

=

9

2

=

2-lea Spătarii
Vel Grămăticit
2-le Vistieră
I-Ciohodari -.
2-lea (irămăticii
Vătavii de Curte
Muhurdarulti

Vel Cămărașt
Vel Ispravnică za Curte
Vel Cupari
2-lea Cămărașii
Mehtupciulti

N
,

Divictariultt

Caltangi-DBaşa
Serbeeciu așa

"Calegi Başa
Tutungi-Dusșa
ȘI eci-lalţi Edecliă

Io Mihailă Șuțuliă

V-ed gpod Zen.

Vlus.

«Vatavă de Aprodi, iată te rănduimă Zapeiti ca întracestașă chipii să pui
alaiulu la orânduială, atât mâne cât și la tote ceşirile Domnici mele în Ducuresci ; cusurit să nu se facă, că vei căde în urgie ; tolico pisah gospd. 1783
Noembre

9.»

|
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trimâţă la Curte
curiosi! pitacii:

rindași

de pază,. cu prisosinții.

Pilacă la Dumne-lui

Vechilulă

Agii pentru

Iată unt

asemenea

Răndaşi.

«Dumne-ta Nicolae Filipescule Aga, eră amii poruncitii d-tale pentru renpridaşii cei. obișnuiți ca să-i rânduescă la Curte la pază la locurile sciute cu
aarttatu
sait
nu
sosi, că trebuesce, și luândi înscinţare că nică până acum
vei
cci rendași, care acestii felă de zăbavă la porunci este nesulerită, cum
obișnuiţii
primi pitaculii acesta numai decât să aibi u orendui şi a trimete
nimici,
pricinui
a
de
fără
,
vendași la Curte cu prisosulii ce amii poruricitii
_tolico pisah gopd, 1783, zugustă 7.»

ALV.

Administrațiunea sub JM. Suţulit.

,

Ca, și Domnii anteriori M. Suţulă își începe domnia cu rânduirea
la
de noi ispravnici la judeţe. Cu pitaculă din 11 Nugusti 1753, de
mânăstirea Cotroceni, sunt renduiți noi ispravnici. Aceștia sunt mai

curați (1).

toți Români

(1) lată pitaculii după cond. domnescă No. 12 (fila $):

Isprâvniciile ce sait orenduilă, pe

|

la județe, „lugustii 11, 1785, fiindă

Măria Sa la Colroceni.

Râmnicii Al 2-lea Vistierit Gheorghe
Medcl. Grigorie Ilrisoscolcu
Pit. Antoni Vilara,
Buzău
Vasilache Armașii
Sard. Mateiu Vălcoianu
Saacii
Stol. Câmpineanu
Stol. Coilescu
Prahova
Pahar. Costandinii Văcirescu
|
Stol. Dumitrache Colciagu
Ialomiţa
Med. Radu Lilipescu
.
ahar. Alexandru, Ilioti
Iltovii

Slam

Dâmboviţa
Viușca

Stol. Florescu |
Stol. Dumitrache Fălcoianu

„

Pahar, Golesculii,
Pahar. Gregoric Greceanu
Pit. Armagu

'
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Rară Domnie sul care mai multi ca sub M. Suţu a, fosti nestabilitate în slujba isprăvnicalului. De sigurii pentru interese bănesci,
ai urmati prefacerile de ispravnici dela 50 Septombre, dela 13
Novembre, dela Decembre 1185, apoi cele din 17851 şi din 1785(1).
Telcormanti

Argeșiu

Oltu

Șatra ui Dumitrache
Săr. Tulfenu

Sluj. Ștef. Greceanu
Medel.

Ianache Iliotu

Sluj. Curamalău
Clucer.

Slate

Romanați

Pit. Ghiurgiu

Vâlcea

Cluceri Vrusinti
Pahar. Zamlirache

Dolji

Pit. Scarlatii

Șătrară Jăianti

Gorjii -

Iliotu

Corniţă Brăiloiu
„Pahar. Grădişteanu
Sărd.

Păiănu

Slobozia pod. Chiriţă ali lui Colecagit
Mehedinţi
Pit. Alexandru Farfara
Stol. Glogoveanu :
Muscel
hu

Pah. Anastasie
Dumitrache Perdicară
.

.

o.

(1) Etă aceste diverse schimbări

=

Pitr.

după acte:

Boerii ispravnică ce sai orânduili pe la județe. 1753, Septembre
Buztu.
Saacii.
Prahova.

Dâmboviţa.

30.

lene Armașiă, în loculit Armaşului Vasilache,
Anghelache Armaşii, în loculti Stolnicului Scarlatii Câmpincanu.
Stelantă Văcărescu, iîn loculii Pahar. Văcărescu.
Clucerulii Drăgănescu, în loculi Pahar. (olescu..:
Costache Racoviţă Comisii, în loculii Perdicarului.:

Muscel.
'Telcormanti. Pahar. Manu, în loculii Tulenului.
Stefanti Pitară,în loculii Clucerului
Oltu

Fălcoianu

|

|

State, sa orenduilii şi Mincu
Satrarit în loculii Sluserului Caramanlău, 1183, De-

cembre:

Doljii.
Vlașca.
Mehedinţi.

Portari Costache în 1oculiă Brăiloiului.
Pitarii Argintoianu în loculti Medeln. Grecenu.
'rcodorache Chiscolui biv. Vel Slugeri în loculii lui Favfara.
Octombre

Mehedinţi.
Doljiii.

Gorjiit.
Romanați.
Văleca.

30, 1185.

Ioniţă Lilişanu biv Vel Vist.
Nicolae Vlădăianu biv Vel Pit.
a
Gheorghe Dengescu biv Vel Slug. cu Pahar. Grădişteanu.
Serhanii Otetelișanu biv Vel Stol. cu:Pit. Ghiurgiu.
Ioniţă Brăiloiu biv Vel Slug. qu Pahar. Zamfirache.

YA,

310

Vre-o

măsură

nouă

GRECHLĂ

deosebită,

administrativă,

Manolache Giulescu biv Vel Aga la Sudi
rescu. 1783, Noembre 13.
Isprărniciile de Ungureni.
e

ală 2-lea Grămătieii

luată de

|

|

M. Suţu, cât privesce ispravnicii.

Constandină

nu allămit

Ilfovi în loculi Stolnicului IloRa
|

1783,

3

Septembrie

la cinci judeţe

,

80.

ot peste Oltii.

Isprăeniciile ce sui făculă lu 17 Ianuarie 1187.
Buzăi,
Ialomiţa.
Saacil.
Prahova.
Muscelii.
* Vlașca

'Stolniculă Câmpinenu cu Anghelache Armașulii.
Comisulă Racoviţă cu Slugerulii Varipati.
Grigorie Ilrisoscaleu cu Sărd. Matei lălcoianu.
Aga Ilrisoscoleu cu Stefani Văcărescu.
Alecu Cocorăscu cu lusetii biv Vel Spătarii.
(iregorie Grecenulă Medel. cu Iordache Colfescu.
Stolnicult Ioniţă Glorovenu sa orenduiutii Ispravnicii

la Sudă

Mehedinţi. 1784, Martii 20.

Isprăvniciile ce sait [ăculă

în 1154, Augqustă

27.

Slănici-Romnicii Medel. Irisoscoleii în locul Comisului Costi Zet. Slatinei,

lordache Cantacuzino Slug:, în loculii lui Anghelache Armaşit.
Buzceii
. Armașii în loculii Medeln. Ştefanti Văcărescu.
Anghelache
Saacil
Medel. Scarlatii Iliotii în loculii Agăi Ilrisoscolcu.
Prahova
Sărdarii Grigorie Alecsânu în loculii Slugerului Varepati.
Ialomiţa
Dâmboviţa Pah. Radu Golescu în loculii Medel. Scarlată Iliotii, cu Radu luliano Piv Vel Stol. 1784, Noemb. 2.
Dumitrache Perdicari în locul Păhar. Manu.
“Pelcorm
Muscelii — Dumitrache Papazolii Sărd., în loculii lui Alec. Cocorăscu.
Ioniţă Caramănlăă Slue., în loculii jui Păhar, Negre,
Argeşii
Vintilă Pitariu în loculi Mincului Lălcoianti Sătrarii.
Oltu
Stefani Grecenu Slug., în loculii Slug., Căţioli.
Vâlcea
Gheorghe Suţulii în ioculă Post. Constandinii.
Dolj
Mehedinţi Costant. Post., în loculii tilogovenului.
Romanați Sate. Vilara, în loculii Ghiurgiului.
Ispravnicii ce suă [ăculiă mai în urmă.

Saacil
Liri
Mehedinţi”
Dolj

Pahar. Zamfivache, în loculii Sărd. Matei Fălcoianulit 1784, Sept.
11.
Oct
Slug. loniţă Argintoianu, cu Păh. Grădistenu 1784
1,
Selo.
(9%
1
Post.
Costache
cu
Crăsnaru
Slug. Ștefan
Corniţă Brăiloiu Biv Clue. za aria, în loculă Stolnicului benescu. Decemvrie 6, 1784.
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Să semnalămiu însă pitaculii din Decembre 1783, hotărindă circumscripțiunile celoră doi I.ogofeți mari de ţera de susi și de țâra de iosti, introduși,—cum aiurea, vedurămu,—
după esempluli Moldovei.
Ispravniciă ce saă

făculii pe la judele 1755.

Tunnarie

22.

Ioniţă Slugerii Caramalăti
| Saacu
Costandină Medelnicerii Movilă
ltadu Pilipescu Medelniceriu
| Prahova
Uiriworie Ilvisoscoleii Stolnici
Slugerulit Scarlati Varipati
la Museclii.
Slugerulii Popaziolu
Pitavuli Vintilă, în loculă lui Cada slugeșit.
Pitarulit
Stolnicu

Areintoianu, îîn locul Pitarului Vintilă. Ollă.
Matei lălcoianu, în locu sluwerului $ Ştelanii Greccnu.

Isprăcniciile ce sait făculă It Id 1755, Februarie

Ideea,

20.

Ioniţă Otetelisanti Şiitrartt la sud. Vâleca cu Stolniculii lăleoianu
Mihalache Păharnicu la sud. Mehedinţi cu Sărdarulti arfara
Andreiă Vrusinii, Cluccrii za aria la sud. Nomanaţi cu Pitarulă Vintilă Prejhenu
Constanidinii Movilă Medelniceri la sud. Saaciă cu [risoscoleu.
Tspraonieiă ce suă
Mehedinţi.
Vâlcea.
lomanali.
Dolj.
Iltovă.

făculii la Martie

18, ct 1755.

Clucerit Corn Prăiloiu în loculii Criisnarului.
Costandină Otetelişanu în loeulă Jăianului.
Pit. anache Fărcăşanu, în loculii Clucerului Vrusinii.
Constant. Clucer. Gieanoglu, în loculit Drăiloiului. Clucerii Ioniţă
Drăzoianu la sud. Vlașca în loculii Medelniceriului Greecnu. 1785,
Martie 31,
Iordache Iordanit în i Lociili Dumue-lui Vel Logof, Greţuleseni (2)
1 755,

Martie

31.

Isprăvniciile ce saă [făcută pe la. juilețe, Il.

1755, Mai

4. :

Cluceriă Constandinit Stirbeiii, Argeşiă, cu Pitar Vintilă.
Pahar. lacoviţă,
uzăii, cu Stol. Scarlatii Câmpinenu.
Serdarii: Anghelache, :
Mehedinţi, cu Brăiloiu.
Medel. Searlatii Hiotu,
Vlașea, cu brezoianuli.
Medel. Gregoric,
Saaci, cu Medel. Movilă.
Slug. Dona,
Slam-Nâmnicii, cu Medel. Gheorghe.
Stol. Gheorghe Bengescu,
Dolju, cu Clucerii Gianoglu.
Sătr. Mihaiă Fă ileoianu,
Telcormană,.cu Şătr.. Dumitrache.
Cluceri Alecu Cocorăseu,
Prahova, cu Stol. Ilrisoscoleu.
Darbu Văcăresculi,
Jalomiţa. cu Comisii acoviţă.
Portar.
Muscelă, cu Slug. Seavlatii Varepati.
u
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VA.
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„Nu posedemi nizamulii relativii la Logofătul țărci. de jos, dar din
celii ce dămi în notă, relativă la (âră de sus, lesne se pâte pricepe
care cra juridicțiunea Logofttului de ţâra de josii (1).

Tprăoniciile ce saă făculă

1755, Augustii aL

Pitar Nicolae Vlădoianu la sud. Dolji
Clucerii Constantinit (ieanoglu la sud. Gorjiii
Pitaru Socotenii la sud. Vă ileca, 1755, Septembre

|.

Isprăoniciile ce sai făculii 1755, Noeimbre

B.

Pit. Vintilă la sud. Romanați cu "Pahar. Manu.
La Mehedinţi, Alexandru Tarfara cu Andrei Vrusinii.

Isprâvniciile ce sai făculă

1785, Noembre

23.

Jordache Palada Div Clucerii za arie împreună cu Medelnicerulii
la sud. Oltii.
Ioanii Comănenu biv. Vel Satrarit, la sud. Buz,
Dumitrache Schiliţi biv Vel Pitară, la sud. Muscelii,
Janache Bărciinescu biv Vel £Sărdarii, la sud. Prahova.
Isprăvniciile ce saă [ăculă
La
La
La

1155, Noembre

Dumitrache

24.

sud. Argeșii 'Teodorache Chiseolu. cu Clucerii Constandinii Stirbeiti.
sud. 'Peleormanii Pitarii Constandinii Ghiurgiu cu Șătrarulii Mineulii Fălcoianu.
sud. Oltii, Serdariă 'Peodorache 'Tuleanu cu Pitară Stelanti.

La sud. Dâmboviţa, Stolnieuli Gregorie Ilrisoseoleu cu Pahar. Radu Golescu.
La sud. Mehedinţi, Cluceri Andreiit Vrusinii cu Anghelache $Sărdarii, îîn 1785,
lunie

95.

La sud. Prahova, Ene biv Vel Armașii cu Aleco

Cocorăsculi,

1785,

Iulie 3,

(1) Iată jurisd. în cestiune:

Condica domnescă No. 11 dela Io Mihuiii

Cousl. “Suţu

V.V.

Arătarea circumseripțiuniă ce aparţine Logolttului de ţera-de-susă :
Mehedinţi

Gorjii
Doljii
Romanați
„Vâlcea
Oltulti
Argeşi

Telcormană

Craiova şi cu tote mânăstivile mari și mici, mitoce, schituri
şi biserici dintr'aceste 8 judeţe.
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I.a Craiova M. Suţuli renduise în scurtii timpi, unuli după altuli,
caimacami, întcii pre Paharniculii Romaneti (1) la data de 3 Sept.
1785 și apoi pre Ianake Ilrisoscoleo (2).
Bucuresei cu tâte aceste mânăstiri și cu alte mitâco, schituri și Diserici ; sunt
într'însulii mânăstiri: Radu-Vodă, Mihaiti-Vodă, Sărindarii, St. loantă,
S-ta Ecaterina, St. Cieorge-noit, St. Spiridonit-noă, 3t. Spiridonit-vechiă, S-ţii Apostoli, Stav vopoleos, Zlătană, Domnița Bălașa, "Toţi Sfinţii, Colțea, Grecii, St. Sava, Mărcuţa ce stati înoitit de curând.
«Cinstitii și eredinciosit Doerulti Domnici mele d-ta Vel Log. de țera-de-susii,
după acestă orenduială să urmeze d-lui a căuta trehile Logăleţici, păstrândie
grijă cu epimelie atălii pentru ale judeţelor i, cât și pentru ale mânăstirilor,
și acesta vei face, să pui d-ta să se trecă în condica Divanului, ca să fie pentru
totă-Ma-una păzită, 1783 Decembre.»

lată şi altii pitacit din 1785 Decombre :
Ifovulii cu tole aceste mânăstiri și cu «lte meloace, schilură și biserici
de afară.
AMânăstivi : Văcăresci
Cotroceni
Pantelimonti
Plumbuita
Negoesci:

Iă Mihail

.

Căldăruşeni
/mavaovi
Codreni
Plătăresci
Palamucă

Const. Suțulit

Turbaţii
'Vigănesci
Spirea
tuptura
Izvorani

Yoirordă.

«Cinstită şi ererdineiosti bocruli Donmnici mele dummne-ta Vel Log. «le ţerade-jozii, după acestă arenduială să urmezi dumne-ta a căuta trebile logoleţiei
purtândii grijă cu epimelie atât pentru ale judeţului, cât pentru ale mânăstirilorit trebi şi acesta să pui cumne-ta să se lrâcă în Condica Divanului ca să
fie pentru totii-Va-una -păzită, 1785, Decembre.»
(1) Cărţi de însciințare la cîncă judele penru căimăcămia d-lui P uharnicului
omuaneli
“

«D-voâstră Ispravnicilorii ot. sud... sănătate, vă facemii în scire, că astăi la
trei ale lunci aceştia amii făcutii domnia mea eaimacamă la Divanulit Craiovei
"pe d-lui cinstiti şi credinciosi bhoeruli Domnici mele, Manolache homaneti,
boerii bătrână cu. bunii praesisă, care ati şi mai stălutit mai înainte caimacamii acolea. Deci pentru acesta să fiţi D-vostră, înscinţați să-lti cunosceți de
caimacamil, şi la tote poruncile Domnici mele, care prin dumuc-lui vomit da,
să. fiţi următori, Sept. 3. 1783.»
.
(2) Curte la cincă județe ot preste Oltii pentru caimacamii ce sai ortuduili.
«Dumne-vâstră

Ispravnieiloră ot. sud. .. sănătate, vă facemii în scire, că ieri la

17 dile ale lunii aceştia ami renduitii Domnia mea caimacamii la Craiova pe
d-lui cinstitulti şi eredinciosulti. boerulii Domnici mele Ianache Ilvisoscoleu
Vel Pană, care după ce este evghenis, înţeleptă, cu ipolipsis şi prahticos, au
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" Epitropia obștâscă începe a fi numită 'sub Mihaiă Șuţulu: Depertamentul: Epitropiei, cum se vede

din

actulă de la 11 Aprilie

1185,

de rînduire a unui logofătii ali 3-lea, de către Domnitori
(1). ::.

Instituţiunea Polcovniciei de judeţe este conservată
de M. Suţu,
cum resultă din rânduirea de .Polcovaici pe la judoțe, în 3 Sept. 1783 (2).
stătutii şi în câte-va rînduri mai înainte. acolo, nu numai caimacam, ci şi
Ial6 în dregătoria băniei,a Banatului părţii locului, de aceea dar ca unui
hoerit ce e cu pracsis întracâsta și ca unui înțeleptii, şi dintre cet dintâi
hoeri ai divanului Domnici mele, suntemii nădăjduiţi pentru... a părţei locului că va fi dumne-lui sîreuitorii.»
„i
|
A
(1) Pitacă către boerii epitropă, pentru ali 3-lea Logofetii
rînduită le Deperlamentulă Epilropiei.

Gregorie ce sui
|

«Dumnâ-vâstră boerilorii. epitropi, vă însciinţimii că după cum la. cele-lalte
Depertamenturi de judecăţi, așia și la Depertamentulii Epitropici amii rînduitii
Domnia mea re Gregorie biv 3-lea Logolătii, ca. să slujescă la treba logoleţici, pentru prieinele ce orânduimii la d-vostră de se caută, de pereusii, şi de
catagralii, de Greș-care cercetări, de judecăţi deosebite, de anaforale ce faceţi către Domnia nâstră, carele pentru slujba lui să aibă orînduiala ceea ce
ai şi cck-lalți a 3-lea Logofeţi
de pe la cele-lalte Depertainenturi, adică tal.
30 pe lună, care bani să i se dea de la cutie; ei dar primindă “domneseulti
nostru Pitacii să-l metahirisiţi la trebă. 1785, Aprilie 11.»
(2) Tată cum era redactati Pitaculă de numire alti Poleovnicilorii :

Cale de Polcovnicie de Judeţi.
«fem. Vlascoiii, Boierulii Domnici-melc.... pe carele Pami orenduitii Domnia-mea cu poleovnicia județului, să aibă a face zaptit slujitorii poleovnicesci a
numitei Polcovnicii, și avendit după orânduială gata în totă vremea să [ie sîrcuitorit. pentru. străjuirea judeţului și paza locuitoriloră de tâlhari, de Gmeni
vEl şi de ori-ce alte pricini, în potriva Nizamului, şi a bunilorii orendueli, după
arătarea ce vorii face Domnia-lorii Ispravnici că face trebuință, să aibă purtare
de grijă, spre a săvârși tote pricinile la care se va orendui, sâii cu porunca
Domnici-mele, sâii cu povățuirea d-lui Vel Spăt. fără de cusurii, şi pentru |
oră-co pricină, scii a stevului săi, scii acestori slujbe la care va fi orenduitii,
să aibă” datorie a însciinţi pururea Domnici-mele prin dumne-lui Vel Spăt,
după obieciă ; poruncimit dar Domnia-mea voue slujitoriloră polcovnicesci să
daţi ascultare şi supunere, căci ori carele se va arăta cu împotrivire, are volnicie a-l trimite cu însciințare către d-lui Veli Spăt. ca să-şi ica căduta pedâpsă, şi d-vostră Ispravnicilorii ai județului cunoseându-lă de Polcovnicii să-i
arătaţi ce le va fi cu orânduială ca să le săvârșescă, dându-i și ajutorulii celii
cuviinciosii la colea ce va [i trebuinţă, cum și la lipsa slujitoriloră
când va ave,
ca să potă găsi omeni fără de pricină după orenduiala visteriei să-și împlinâscă
stegulii pentru ca să nu se facă cusură la câte poruncimă ; într'altii chipii să
nu lic, că aşia este porunca Domniei-mele. 'Tolico pisah sopd. 1733 Sept. 3.5
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Abusulit ce făceaii ispravnicii de a lua pentru trebile isprăvnicici,
când nu chiar pentru lrebi proprii, «slujitorii poleounicesci»,
.cari constiluiati poterele de prindere a hoțiloră din judeţii, silesce pre M. Suţu,
la reclamarea Polcovniciloră, să dea către ispravnică următorea, carte
legată, în 20 Novembre 1783:
17. Cărţi legate călre Ispravnică pentru slujiloriă polcounicesci a. nu le lua
poterașii de a-i melaherisi la trebile județelorii.

«Dumne-vâstră Ispravniciloră ot sud. ... . sănătate, fiindii-că sai jăluitii Domnici mele Polcovnicii ce sunt rînduiți la județe, cum că: d-vostre Ispravnicilorăi luândii pe poterașii lori poleovnicesci, îi metahirisiţi şi la alte slujbe şi
trehi isprăvnicesci, care nu este datoria lori și nu ati cu ce se sluji la treba
hoţilorii şi la paza judeţului, cară sunt porunciţi, şi atât la pricina acesta a
slujitorilorii, câtii şi la trâba loră a Polcovnicici, vă purtaţi d-vostră împotriva
porunciloră ce sunt date de către Domnia mea ; pentru care fiindi-că slujitorii
polcovnicescă sunt făcuţi numai și numai pentru trâha hoţilorii, de poteră şi
de străjuirea judeţului, pentru hoţi, pentru Gmeni răi şi pentru alte pricini
împotrivitore Nizamului, a fi în tote vremea gata, cari sunt renduiţi a fi sub
Căpitiinia Poleovnicului de judeţii, iar la trebile isprivnicesei, sunt osebiți
slujitori ai judeţului; iată vă poruncimiă d-vâstee, atâtit la pricina slujiturilori, cât și la treba hoţilorii ce se prindit de Polcovnicie i de 6menii lui, și la
ori-ce pricină ce are a se săvârşi de Poleovnicie, să urmaţi d-vâstră întocmat
după poruneile nostre, ce sunt date, păzindii orenduiala după cartea ce ati la
mână, ca să potă și ci sluji fără de cusurit la treba ce sunt renduiți. .. şi
fiţi sănătoși. 1783, Noembre 20.»
Aceste cărţi sai dati la Cenuşulii spătărescit să le trămită.

Să amintimii aci, ceca ce deja ami arătată, că nu lrebue să se
confunde Polcovnicia de polerași cu acea de ste. La Târgovislea,
după alegerea, lui Vel Aga, peste cazacii de 'Târgovistea, încă rendui

M. Suţu unii noii Polcovnicii în 14 Septembre

1783

(1).

(1) Carte de Dolcornicia . Tângoviștii
«Domnici mele . ..... pre carele după alegerea Dumnelui Vel Aga :
Tamii făculii Domnia mea Polcovnicii și purtători de evijă peste Cazaci ot
Târgovişte, ea să [ie cu sivguială şi eu purtare do urijă la poruncile ce i se
varii da de către Domnia mea, prin d-lui Vel Asa ; poruncimii Domnia mea
și vouă tuturoră Cazaeilorii dela acestă Poleovrieie, pe mai sustii numitulă să
Îturia Ponînilură de V, A. Urcehid,

2)

599.

“La
Cu
din

V. A, URECIUĂ

Craiova

în 1785 Ianuarie încă rindui Polcovnici
noii
i (Cod. XII).

referință la căpităniile de judeţe, amit aflati ună singură Pitacii,
22 Februarie 1785, dela M. Suţulii, în cuprinderea urmălore
:
«Cărță ce sui făculi la 10 județe pentu

Căpitan.

«Dumne-vostră ispravnicilorii ot. sud, — Sănătate, fiindiăi-că din
porunea Domnică mele are Dumnelui Vel Spăt. a orendui acolea căpitani
peste slujitorii de

scaun, ială v& poruncimii Domnia mea, ca pre celii care-l va
orândui, avendii

cartea Dumisele la mână, de căpitănie, după obiceiă,
să-l cunoseeți de căpifanii, să-i daţi slujitorii scaunului sub a lui ascultare,
ca să se afle napristanti slujindă lângă Dumne-vâstră cu slujitorii lui, la
trebile judeţului, după
povățuirea Dumne-vosiră și după obiecit să-și iea adetă
căpitanii: după poutuvile Domnici mele şi după cum să urmeză la tote căpităni
ile de ohşte, fără
de a pricinui la acesta nimici, căci Domnia mea voindii.
după vechiulă obiceiii, peste toţi slujitorii din 'Țâra Domniei mele la [ieșcare
judeţii, atâtă peste
slujitorii de scaunii, cât și peste slujitorii de căpitani,
să fie 7aDiţi căpitanii, şi
apoi după căpitani a fi zapeii mici, ceauși și stogarii
de slujitori, iar să nu
curgă trâha fără orânduialişi împotriva vechiului
obiceit, așia să urmaţi...»
1785, lelw. 92,

Vătăşia de plaiă, după organisațiunea lui Ales.
Ipsilante, cra o instituțiune electivă. Plăcșii își alegeaii vătașii respec
tivi. Cu (ele aceslea,
în mod abusivă, M. Suţu făcu unele numiri
de vălași (1).
ANII
Li

?

aveţi a-l sci de Poleovnică, fiindii supuși la cele
ce vă va porunci, că ari-eare,
din vor se va arăta cu împotrivire, are voie de
la Domnia mea a-i lee cereotare după vina lui, 'tolieo pisah evmd. 1783, Septe
mbre 14.»
(1) Iată asemene

numiri:

,

« Vătașă de plaiii ce stii orenduiti pe la plaiur
i.
«1753. Septembre 28. S'a orenduitii vătală la plaiuli
i 'Telâjenulă sud Saacii,
cu carte gospod, Frăneulii Cerisenu în loeulă
lui Andreiii.

1753. Octolre 11. Sa orânduită vătafii la plaiul Slănic
ă

cartea gospod, Leu Vătatulă. 1785. Oetole 11. Sa orânduitii
caute gospod, loanti Pâclânu.

sudii Duzăi, cu

vătali la plaiulă Pârseovă sud Buzăă
o

1753. Octobre 11. Sa orânduităi vătafă la plaiulii Nueşor

cu

a, sudii Museelii
Mateiii Pădure în loculă Cocii.
hadulii ce a fostă vechilti de .vătafi în loculii lui
Ciucă, sa orânduită desivârşită vătalii la plaiul Ilorezului sud Vâleea,
la luna lui Oetobre 5, 1784.»

ISTORIA ROMÂNILOR

:

393

Dămii în notă o carte de rânduire a vătalului de plaiă și noile instrucțiuni — calcate după ale lui Ales. Ipsilante, — ce în 18 Octobre
1189,

trămise

M.

Suţu

la tote

vătășiile

de

plaiuri (1).

Din

aceste

in-

(1) Iită acestă carte :

Carte de vătăşie de plaiă.
«fem. Vlas. Slugii Domnici mele — pe carele după încredințarea “şi prinsoarea ce ati datii că va păzi întru tote poruncile Domnici mele şi va chivernisi pe locuitori cu dreptate, ferindu-se de jatură și mâncătorii, ami orenduitit
Domnia mea vătafi la plaiulii— Sud
— în loculă — căruia ca să-i fie sciutii ce
este venitulă lui anume de a lua din plaiit pentru slujba lui spre a nu se întinde mai multi, și ce poclonii are a da la d-lui vel Vornică de "Ţera de—
spre a nu lisuperatii mai multi, cum și ce este datoria slujbei lui, spre a osă:
vârşi deplinti; iată cu hotărire puindu-le în seristi şi arătându-le tote pe anume isa dati la mână cartea Domnică mele pentru urmare : întâiit să fie cu
priveghiare și cu luare aminte diua și noptea şi în t5tă vremea, ca să păzescă
plaiulii și potecile plaiului, cu plăcșiii pușcași, 6meni vrednici de slujbă şi de
bună pază de hoţi, de tâlhari, de furii de dobitoce, și de cele ce sunt oprite
a nu cși din ţeră, și ori-când se va întâmpla hoţime, scii tâlhărime, scă prin
potecă, scit prin drumurile plaiului, îndată să sară plăeșii să-i pringă, şi băgându-i în butuci, cu bună pază să-i trimiţă la Dumnclor Ispravnicii judeţului
cu tote pricinile hoţiilor și a tâlhăriilorii în serisă și Dumnelor să-i trimită cu
hună pază la Domnia mea, ca săşi ica căduta pedepsă ; iară pentru cole ce se
vorii găsi asupra hoţilorii, când îi va prinde, ori calii, arme sci alt-eeva borle,
câte dintracelea vorii: cunâsce păgubaşii şi le vorii dovedi cu bună dovadă
înaintea Ispravnicilorit că sunt drepte ale lori, să și le ica, iar câte vorii rămânea ale hoţilorii, acelea după obiceii să le ica vătavulit împreună cu plăcşii
ce-i vorii prinde, pentru ostendla lori; iar de vori ave hoţii case și alte bucate, afară din cele ce ati găsitii asupra loră, pentru acelea să nu aibă a se
amesteca vătavulă de plaiii, ci Ispravnicii să le iea sub zaptulti lori, să plătescă păgubaşilorii, și pentru cele ce vorii rămân să însciințeze cu lie Domnici mele, și Domnia mea vomii hotări. Să păzescă și satele plăeșesci, ca să nu
lugă, scii să trecă peste plaiă, și așia să fie plaiul păzitii, nu numat de altele ce sunt

a se păzi,

ci nici omit,

lucruri,

marfă

fără răvaşi

să nu

se slo-

bodă, după cum prin osebite ponturi at porunci. Când se va întâmpla plăeşii de sub vătăşia lui să aibă niscare-va pricini de gâleevuri mai mici, şi curvii
cu plăcși iarăși din vătășia lui, să-i judece vătafulii de plaiii ; și măcar că la unele
ca aceste pricini de vini urma (le lua vătașii ol6bă, dar fiindă-că acca s'a rădicatii
ca să nu mai fie gl6bă, nici să se mai pomenescă, ca unii lucru fără de cale ce se

urma vei, care nu cra pentru vre:o înfrânare a acelori ce faci necuviincidse

fapte, ce numai o pricină de jalit şi ună catahrisisă; am hotăritii, ea la acel ce
vorii căde în vină, dovediţă cu bună cercetare, să-i certe vătavulă cu bătaie, după
m&sura vincă lui, ca să se înlrâneze ; însă nu să culeze a face la cinc-va fără de
vină dovedită pentru vre-o pizmă şi reutate, scii interesii, ci să lie vina acelui vădută în faptă de faţă și aia săli certe; iar de pricini mat mari și
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strucțiuni, se va, vede grija ce arc Domnitorulă, să scie:
cine ese din țâră, despre Ardeală?

cine intră Și

curvii de va ave plăiașii cu alți țărani de prin sate afară din plăiă, să
nu [ic volnicii a-i judeca vătafulii de plaiă, ci Ispravnicii județului, pentru că
de alte-vine și judecăţi mai mari, ati nevoie Ispravnicii să judece și pe vătatuli
dela plaiii. Cheltueli oră pentru vânaturi, ori pentru turmi, ori pentru alte veri-ce
să nu fie volnieii vătafulii de sincși, fără de scirea şi porunca Domnici-mele înscris, a face cisle pe sate în plaiui, ci la vremea accea după ce se trimit
şoinii, ori la vremea venătorilor, vătafulti făcând fâio de chieltuială cu arttare
anume, la ce şi cu cât saii cheltuiti şi printia cui mână, să se cerceteze de
către Ispravnicii județului, și pe cât sc va dovedi dreptă, vădută de tâte satele, fără de altă încărcătură mai multi, să se adevereze de Ispravnicii jude„Vului, și așia cu poruncă de la Domnia-mea se va face cisle pe sate, şi la
acea cislă, care cu porunca Domnici-mele se va face, să aibăa da viitafuli răvașulii lui iscălitii la fie-care satii de câţi bani aă ajunsă și at plătitii satului
acela cutărăia chicltueli, după care acestea r&vaşesă putemii lua sema vătafului la cercetări de jafuri. Așijderea poruncimii, că vătafulii să nu lase lo:
curile de pază și să lipsescă ămblândi după strinsulii banilori dăjdici din sati
în sată, ci strînsulă Danilorii să'lă facă cl încă cu plăcşii orenduiţi de la dinsul ; care accia

să aibă

a ămbla

prin

sate după

ani, iar vătafulu

se străju.

eseă locurile de pază, orânduindi Domnia-mea și venitului vătafului anume:
de la toți casnicii, câţi se află locuitori în plai, să aibă a lua clacă câle
o
Qi pe ani; așijderea să ia de la turmele de oi ce vină în ţeră, de turmă
câte unii miclii mici dinb'aeda primăvâră, așijderca să ia și câte uni cașii
de stână ; să fie şi de tâte alte podvedi și angariile upărat ; orenduimii Domnia
mea și poclonulii Dumndlui Vel. Vornicii tal...— care acești bani dându-i numitulii vătavă, de mai multi să nu fie supăratii; ci dară fiind-că aă lipsiti de
la
vătași și pricina ce avea de dicea mai înainte pentru poclonulii, că li să ia
peste - orenduială şi peste măsură și cu acea pricină lăcea jaluri și mâncătorii locuitoriloră, și Pami hotărităi Domnia-mea cu sumă orenduită, cum ami
dist mai susii, după datulii ce da plaiulii acesta mai susă și după venitul
ce
sait socotitii că are numitulii vătafă, și nu ai mai rămasti mijlocii și cuvîntii
de ajutorii vătașilorii la întâmplarea de nescareva luări mai multă ; pentru
acesta
dară îţi poruncimii, orânduitule: vătafii, mereendi la numitul plaiii, şi are
tândă eartea Domnici mele locuitorilorii plăiași, să cauţi să păzescă tote aceste
arătate poruncă, în totă vremea a te feri forte de jaluni i mâncătorii, de
încărcături mai multi la cislele sateloră, de e&lobe, de cisle, de cheltuieli, fără
de scirea și porunca Domnici mele, de eazne și de bătăi fără de vină dovedită,
și făr de măsură dela nimenea mai multi să nu cuteză a lua ecvași cu nume
de venită ali tăi, peste cele ce-ţi orânduimă mai susii, și nu numai lu
să
te ferescă
de acestea, ci şi pe vătașii satelorii și pe părcălahi să nu-i îngă-

duesci, ca să petrâcă locuitorii cu dreptate, după cum este vrerea

Domnici

mele, pentru că Domnia mea după acesta avemit a lace cerciră în plaiii peste
tolă vremea, cu feliuri de mijlocuri, și cândiă te vomi găsi cu cât de puţinii
în vină de vre-o luare mai multi, hotirive avem a te pedepsi întâiti cu Dătaia, acolo la vederea tuturorii, şi apoi cu tergulă şi eu oena, întoreendii şi
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ca organii de administrare a vătașilorii de. plaiă cra mare.

jafulii acela indoiti, și nică o-dată nu te vei mat învrednici la slujba și mila
Domnici mele, de care să nu socotesci că vei scăpa de acestă hotărită pedepsă cu înşelăciunile. ce se obișnue până acum vătașii de lua întru ajutorii v
cotă de săteni, cu care erai: uniţi la mâncăturii și jalură, că aceste meșteşururi
sunt sciute de Domnia mea, și nici unt .ajutori nu vei pul€ ave, ci şi acei
vorii fi întru o pedepsă ca tine ; iar slujind bine și păzindă dreptatea locuitorilorii întru tote, vei fi tu tot-Vauna în mila și slujba Domnici mele nelipsitii,
dându ţi poclonulii celii orenduitii de Domnia mea la dumnelui Vel. Vorniculă.
Poruncimii Domnia mea și vout tuturorit locuitoriloră acestui plai, vedendi
cartea Domnici mele să aveţi a-lă sci și a-li cunosce de vătali, să-i daţi LOlă
supunerea și ascultarea la trebile plaiului și la împlinirea poruncilorit Domnici
mele, care se voră da printrinsulii, ca cu silință şi cu supunere să. le urmaţi
şi să Ie săverşiți, pentru că celii ce se va arăta nesupusii și înpotrivitorii la
trebile Plaiului şi la împlinirea porunciloră Domnici mele, să sciți că unuia
ca aceluia are voie vălalulă să-lă pedepsescă cu bătaia, după vina. lui, şi încă
să-l trimilă și aică la Domnia mea, ca să-lii pedepsescă mai greit, ca pe unii
omii r&ii şi nesupusii, pentru pildă și altorii ncînţelegătoră. Zolico pisuh ssde.
1783, Sept. 28.
|
«Poruncimit Domnia mea şi D-vâstră Ispravniciloră judeţului să aveţi u sci
pre mai susii numitul sluga Domnici mele:
de. vătașii şi purtători de grijă
plaiului acestuia.»
Lcă acum

și instrucţiunile s6ii :

Ponlură călre călaşii-plaiuriloră, în ce chipă să urmeze penlru paza
plaiuriloră.
Slua Donmică mele vătași de plai... sud... "ţi facemit Domnia mea în
scire, că mulţi din cci fiind împlântați în firesca r&utate, pururea le este gândul
la tălhării și găsescu feluri de mijlâce și așia ămblândiă prin plaiuri se însoţescii cu gazde de prin satele plăeșesci, și cu acostit felă de începeri se facit tălhării și
alte netrebnicii, pentru care liindii-că tâtă acestă învinuire remâne a [Îi a vostră,
căcă se pricinuesce «din nchărnicia ce puteţi ave și din nepurtarea de grijă, ci
după datorie aveţi și pentru ca să.nu aveţi cuvintii de îndreptare cu care să
vă puteţi mântui din drepta urgie a Domnici mele, iată acum d'intâiit vă poruncimti Domnia mea cu mare strășnicie pentru acesta, ca să puneţi paznici și
pre drumurile plaiuriloră, și pe poteci; să nu îngăduiţi omeni din vale a ămbla prin plaiuri, sâti a trece în lăuntru fără teschercua şi adeverinţa d-lui Vel.
spăt. că veţi [i în primejdie de a vă perde viaţa. Prin satele plăeşesci, să ămDli tu singurii prin tâte acum de odată, să te chizășuesci cu pârcălabii. ca
să nu so. întemple vre-unti omii de la vre-unti sati - din plaiit; măcar. să se
adape cu gândului la acel felă de netrebnicii, să-și deschiză ochii ; ca și pentru cei ce vorii veni din luntru, scii cu pasușuri, scii fără pasușuri, îndată
să însciințeze pe Dumnelui Vel, Spăt. și pe cei ce vorit fi cu. pasușuri să-i lase
după orânduială sătrecă, iar cei ce vori li fără pasușuri'să-i opriţi acolo, și să
însciinţozi Dumnelui Vel. spăt. și vei. ave răspunsă în ce chipii să urmez,
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De aci şi mari

abusură

din partea

unora

din. ei. Din

actele ce adu:

urmândit cu tâtă sireuiala la paza acestui Nizami, care acesta să o şi daf întru audulii tuturorii, și sâii că ati trecutit vre-un omii de aicea în năuniru lără
teschercua Dumnelui Vel. Spăt. sei că aă trecută neşcine din năuntru aicea,
ori necunosculit, sâii cunoscutii fără de pașuș şi adeverinţă, căci acest lelii de
omeni pururea le este gândul pentru tâlhării, să scii în adevăr că ori când se
va întempla în potriva poruncii aceștia urmare, sâă că sait sletiti de decindea
hoţi trecuţi aicea, sâi de aicea trecuţi acolo ; acolo în plaiit te vomă spânzura
și pe tine şi pe câți-vaplăieşi și poteecași, ci să urmaţi negreșitit întru tote după
cum întru aceste ponturi de mai josii se arclă:
1. Vătafală de plaiti să aibă a păzi şi drumurile şi potecile plaiurilorii cu mijloculii ca să nu potă nimenea făr' de scirea lui, nu numai a merge în năuntru, în "Transilvania, pe drumuri sc pe nescare-va poteci, carele să potă ajunue
în hotarele Ardealului peste munţii acelui judeţii, ci nică prin satele plaiului ;
acesta este datoria și a lui nctăgăduită și a potecașiloră.

2. Inăuntru în Ardeali să nu îndrăznesc pe nimenca să laşi să trecă ne-

avendii

răvașă

de drumit de la d-lui Vel Spătară, care râ&vașe

să lo stringeţi și la sfirşituli lie-căreia luni să le trimeţi

«le lrecălâre

la" d-lui Vel Spă-

tari, ca să arcte la Domnia mea prin catastihii.
3. Ori cine din Ardeal va veni aicea în țeră cu vre-o irchuinţă, scă negustoric și va ave pașuşii de la Ieselenţia sa Ghinărarii, să aibă voie a veni prin
scirea ta și pe acela să-l povăţuesci a merge la dumnelorit Ispravnicii judefelorii, ca prin scirea dumnelori să mersă unde va vrea, iur tu vătaşe de
plaiii, îndată să faci două însciinţăuri, una la dumnelui Vel Spătar şi alta la
dumneloră Ispravnicii judeţului ; iar po. veri care vei găsi trecutii peste plaii
și fără de pașuşii, îndată prinqendu-lă să-l ţil acolo popritit şi numai decât să
trimeţi veste cu însciinţare la dumnelui Vel Spătari și dumnelui va arăta
Domnici mele ; cum şi pe cei ce vorii cerea să trecă înăuntru fâr' de rt
vași de drumă, de vori li dintru acelă judeţii să-i trimetă la dumneloră Ispravnicii judeţului, iar de voră [i de altii județă să-i trimiță prin d-lorii Ispravnicii la dumnelui Vel Spătară.
4. Prin tote satele plăcșesci ce se allă în plai să mergi, tu vătaşe însuţi,
și, adunândii pe pârcălabii satelorii și pe preoți, să le arăţi strașnica poruncă:
cu inlricoșare de mârte dela Domnia mea, pentru rindulă înțărcărit hoțiloră și
tălhariloră şi cu acesti mijlocii să cei și tu chezăsșie dela părcălabi i preoţi și
şes săteni și mai mulți, de păstrarea satului, cum că nimenea dintr'acelă sală
nu va ceși nici odinidră în hoție, şi pentru veri-care se va simți dintr'aceli sati
hoţii, sâi gasdă, să răspunqă părcălabii și acei chezași ; așijderea cu acesti
cuvântii să aibă datorie sătenii cci-l-alţi cândit vori merge unile-va la vre o
trebuinţă a lorii să ardte părcălabului și chezaşilorii, ca prin scire să mergă
și aşia incunjurândiă tote satele o-dată pentru acestă trebă, apoi tu să te aşedi
Ja locurile de pază fără de a ămbla prin sato pentru. strinsulă banilori de dăjdiă, la care strinsă ală baniloră să orânduesci plăiași, și tu să nu lipsescă din
locurile de pază.
5. Nici măcarii ună om din satele din vale să n'aibă voie a merge, sci
a trece măcarii cu trâba Jorii pe la satele din plai, fără de a nu însciința -
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comit mai justi în "notă se polii vede câle-va casuri de urmărire sub
M. Suţu, a unorii vătali de plaiti abusivi, cuntra cărora reclamaseră
locuitorii din munţi (1).
pe line, vătaşu, şi făr de a nu ave voie dela line, şi pe ori-care vei văsi ămblândă prin plaiti făr de acestă orenduială, să-lii trimiţi la dumneloră Ispravmiciii județului să-si iue căduta certare.
„In lie-caro două sept nâni o-dată să insciințezi la dumnelui Vel Spăt.
ori-ce se va întîmpla în plaiă, și când nu se va întempla nimică iarăși să
serii cum și ori-ce veste vei ai de aiurea din vecinătate, după datoric-ți, și
să dai în vilegu, ca să audă şi înăuntru că ţi-ai venitit strașnice poruncă pentru rindulă tâlharilorii, şi să pui acestea în orenduială și le urmeză cu denadinsulii, că să seii că avemit Domnia mea hotărire să spânzurămii pe oricare vălalii ce nu va urma, acestori Domnesci ale Domnică mele porunci.
Tolico pisah gvnud. 1753, Oct. 15.
(1) [tă aceste acte :

Jalba. pleicşilorii din pluiulii „ref sud. Ageşă peulru Iordache căpilunăt
'î Gheorghe tăltufii de pluiii de necazurile ce le face.

Prea Inălţale Donune,
Cu lacrimi fierbinţi jăluimii milcă și luminătăţii Mărică Tale, pentru lor:
dache căpitanii, ce cală zapciă în plasa Arelului şi pentru(i incorghe Brat cuu
celt avemii vătalii întracestii plai, că allându-se amendoi cu slujba în mână,
liindă

şi fraţi, s'au împărtăşitii

amendoi făcendu-se tot una; ântăiă arătăm, mi-

lostive Domne, pentru că a făcută vamă peste munte şi ai treculit 4 canarule de boi i vacă, şi din tote ţidulele de trecerea vitelor amit prinsi una,
şi ami trimisi pe vechilulă nostru la Înălţimea Ta, măcar că amti lăcutii veste
şi Dummncelui slugeri loniţă Caramalati, te este ispra avnicii în judeţul nostru,
dar nu scimii [i va avutii vreme să însciințezze Mărici "Tale, că noi întoreendu-ne:
de la d-lui la casele nostre, a «isi Iordache că o să ne bată, şi noi înfricoşându-ne amă făcuti vechilulu nostru la Inălţimea Ta, cu acestă jalbă, că la
D-lui Stolnici Scarlatti Drăgănescu n'amii îndrăznitii a merge să jăluimi, liindii
omeni ai d-lui mai de nainte vreme, înlricoșându-ne că ni se va acoperi dreptatea; osebită de acesta, milostive Domne, de spargerea plaiului cu lrecerei
vitelorit

peste

munte,

ne- at

făcutii

multe jafuri şi mâncătorii, cari nică în vre-

mea răzmiriţei nu amii fostii prădaţi aşia, care nu sait pomeniti;
Mărici "ale ântâiti: de la satului Arelii nesce inţăreători ce amii avutii
“tenire, ne le zălogi, și Ja negustori le-aii vindut că şi satului nat
mică şi suntemil păcubaşi ca lu taleri 70; apoi ati adusti o dată 50
tori ai unui

Dinu,

cure

a fostii

Vătavi

ot Loviştea,

şi ne-ati

arătămii
de moș:
dată nide rimă:

mâncatii

moșia

ani trei, mâncându-ne și orâulă şi înţărcăterele cu rimătoriă şi nimici nu ne
ati datii, cum și altele ce se agonisesce pe moşia nostră, băgândii cârduri de
oi tâmna, în plaiulii nostru, noi nu vedemit nimici ; supărândi Divanulii te-ai
milostivitti Măria Ta asupra nâstră cu o luminată carte a Mirici Tale de a
stringe

noi

untulii

şi miţele

de pe munţii

noţtri, şi vîndându-le

la negustori,
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nc-amii ocupatii de diverși funcţionari administrativi, să a-

ce vomi câștiga să împărţimit noi moștenii, și în loci ca să ne lolosimit
şi noi cu ceva ne-ati luatii și cartea de la mânile nostre. Făcândă ci acestă
negustorie a cșitti câștigă tal. 250, afară de câştigul untului ce va [i eșitii,
ȘI. nouă unit bani nu ne-ati dati. Alară dintracestă carte, câte hrisove
și
cărți ale satului, vechi, amii avută judecându-ne la Măria Sa Alexandru Vodă,
sau făcutii poruncă să se ia din mână lui şi să se dea la ună moșneni,
că
din pricina lui Iordache ait intrată satulă la rea datorie și sau pedepsită
lu
scara Domnescă cu bătaie, hotărîndu-lă ca să nu mai [ie cu slujbă, set neeustorie pe noi, care este şi treeutit în condica Divanului, și dându-se de atunci
hrisovele și cărţile la unii moșneni, ăstă timpi făcendiă zavistie ati mânatii
omeni și iarăși le-ati apucati; ne ruzămă Mărici Tale, să se facă luminată poruncă, să se ia din mâna lui şi să se dea unde vomi vre noi. Arttimă jatuzile ce le-ait făcutii, uni Dragomirit Diaconă: cumperândi, o iapă ati trimestă
omeni și i-ai luato din grajd jafă, unii Radu Zdrăili, fiindit omii prostă Vaii
amăgitii Gheorghe vătală, de sati prinsă fraţi de cruce și i-ai luati toti,
și
i-ati scosii pentru acâstă pricină carte Domnescă către d-lorii bocril Ispravnici
ca sii cerceteze și să însciințeze Mărici 'Tale și până acum nu sati mal cercetată;
|
pe unii îi bagă în lanţă,pe alţii îi bate fără de nici o vină. Milostive Domne,
de nu vomit ave dreptate încărcămii și fugim pe vreme de iarnă de nedreptăţile ce avem de la dinșii, fiindii că şi la aședemintulit ce sai făculii eramii
Lude 7, și din pricina lui ne ami, pomeniti Lude 14, ca să spargă satulit
şi
să rămâie elit stăpână pe Arefi,și noi ceste-l-alte sate din plai și afară
din
plaiti suntemit prădaţi și jeluiţi ca la tal. 700, încă şi mai multii, de mai
susti
numiții. Slujbașii ce ati fostii cu slujba oieritului ai luată de ...... parale

şi la lei parale patru, dicândii că este lipsa banilorii, și viindă poruncă de

la dumnelorii bocrii Ispravnici, ca să întorcă înapoi ce luase mai multi,
ca să-l

-apuce zapeiulii şi apucându-lii să împlinescă și at luatii toţi banii dela slujbași
și nouă nu ne-ati dată nimicit, ei cu lacrimi nec rugămit Mărici "Tale, să se orenduiască unii credinciosii Mărici Pale de împreună cu dumnelui Ispravniculii, ca în [rici
lui Dumnedei cercctândă, să artte Mării tale, că de d-lui Stolnieulti Scarlat
Drăgănescu ne este lirică, că ni se va acoperi dreptatea, şi pentru ca
să se
descopere dreptatea nâstră, să te milostivesci Măria Ta să se lipsâscă din slujbe,
puindi dumnelori boeri Ispravnici vechili până ne vomii da tâte jălbile nostre
cu mai susă numiții, că fiindă amândoi fraţi în slujbe ne este ftică să arătămii,
.
că suntemi spăimântaţi, că câte le arătăm suntii tote adevărate, iar
cândii

nu Yorii [i tote adevărate să limit sub pedâpsă, şi cum va fi mila Măriei Tale.
Robii Mărict "Tale
Noi totii plaiulă Aref. sud. Argeşii.»

I& Mihaili Coustantină Suţuli

Voivodii.

«Cetindu-se înaintea Domnici mele acestă jalbă cu care a venitii Dravomirit
Răsdiaconii, arătându-se că este vechili trimisă despre partea a toti plaiuli,
amt poruncitii de s'ati căutată în condicile Divanului și vădută hotărirea

domnescă a fratelui Domni

Alexandru Ipsilante Voevodii, făcută de la lctii

ISTORIA

ROMÂNILORE

309

minlimii aci şi dout pitace ale lui M. Suţu, prin care ordona ca, la
ieşirea din slujbă să se «spargă acluli prin care i sa [osti constituita
1775 Octobre, pentru numitul Gheorghe și Iordache, că pentru zavistuire ce
ati pricinuită plaiului, sai lipsiti ca nici unulii nică altul la treba vătăşiei să
nu intre, cum şi dela nevustoria munţilorii încă să lie popriţi. Deci orenduimit
pe Antonache Icioglan, să mergă cu acesta domnesca nostră volnicie la nu-.
mitulti plaiă, şi mai întâi dumne-vâstră Ispravnicilorii ai. judeţului să aveţi
a rădica şi pe unulii și pe altulă vechilii din treba vătăşică cum și zapciuli,
iar pe dânșii după ce-i veţi lipsi întâi din trebă să-i înlăţoșeze orenduitulti
Domnici mele cu locuitorii plaiului, ca să cerceteze prin maraletulii d-vostră,
atâtii tote nedreptăţile, i pagubele, i căznile cari sunt arătate întracestă jalbă
câte una câte una, și cari vorii mai arta locuitorii că ati pătimitii de către
renduiţi, câtă și de trecerea vitelorii peste hotari, care acâstă cercetare să
aibă a o face în faţa locului, după cum dice mal susă, față părişii cu acei păriţi, și la tâte arătările să se ceră trebuineiosele dovedi și după cercetarea
ce se va face în faţa locului, căsindu-se numiții vinovaţi la acesta ce-i pârescti, locuitorii plaiului, să-i ridice orenduituli Mum-Başirit și cu pază săi
aducă pe amendoi aici la Divanul Domnici mele, de împreună şi cu cercetările, dovegile laptelorii lori în serisii iscălitit și de Ispravnicii.» 1785, ebr. 1.
Carte cu Mumbașiră Aprodi vălășăscă, călră Ispravniciă din sudi-Muscelii
pentru mâncătorii şi jafuri ce aii făcuti, Cocea vălafuliă de pleiă.
«Cinstiţi și eredincioși boerilorii Domnici mele biv. Vel pahar. Anastasie, i
hiv. Vel Pit. Dumitrache Perdicarii, Ispravnicilorit sud. Muscelă, sănătate vă
lacemit în scire că dumnâlui cinstiti și credinciosii bocriulii Domnici mele
Vel Vornică de "Țeră-de-susă ne-ai arătată cum că Cocea vătafulii dela plaiulii
Nucşiore dintr'acelă judeţ, este beţivii, blăstimatii și ne harnici:a chivernisi plaiulii, și face trebuinţă a se orendui altă vătafi în locul lui, pentru
care fiindii-că vătași după obiecii sc orenduescii cu alegerea și primirea tuturorit plăieşilorit locuitori, cată că vă poruncimii să daţi de scire la tote satele plaiului, ca să alâgă dintre dânșii omulii vrednică care să potă a cârmui
treba după cum sc cade, să [ie cercatii mai nainte la alte slujbe, să păzescă
dreptatea lorii întru tote, să fie şi de dumne-vstră cunoscuti de vrednicit Vătașăi și să dea în scristi subt iscăliturile lori cum că-lii ceri cu toţii, și după
ce-lii vorii alege cum «licemii, săli aduceţi. înaintea dumne-vostră căruia citindu-i în faţă cartea această a Domnici mele casă o audă, să-i daţi să înțelecă
că mai multi decât ce este orenduilă venitul vătașici nimicit nu are alua
din plaiti, căci luândă cât de puţină se va pedepsi strașnicii; aşijderea nică
la dumnslui Vel Vorn. nu are a da mai multi decât orenduituli poclonii
ce este numiti în cartea vătăşici acelui plaiti ; cum nică la dumnc-vostră sei
la altă parte să nu se cuteze a da rusletii şi a se cheltui ca.cu aceasta să
aibă pricină a face jafuri și mâncătoriă în plaii, pentru că de. va face cât de
mică mâncătorie lipsindu-se se va pedepsi forte grecii; aşijderea să-i arclaţi ca
să fio silitori la tâte. poruneile şi trebile plaiului- a le urma..în orabă şi

fă” de cusurii, cum și șarturile plaiului a le păzi, şi așia plirolorisindu-lii de tote
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«privilegii» alipite nu la persona (obrazulă) lui, ci la
slujbă; deci de
acele privilegii urmeză celă scos din slujbă, a nu
se mai folosi (1).
cum arc a urma cu alegerea șartelori plaiului, adoveri
tă și cu iscăliturile
dumne-vostră și cu însciințarea d-vostră cătră Domnia mea
scriind după ohiceiit și cătră dumnelui Vel Vornic, să-l trimiteţi aci la
dumnclui Vel Vor:
nici ca prin dumnelui arătându-se Domnici mele să ise
dea şi cartea de
„Vătăşie; însă

mai întâiă după primirea acestei porunci a Domnic
duiţi vechilit ca să caute trebile plaiului până se va orândui i mele, se rencelă destvâr-

şitit vătală, şi apoi să începeţi a urma cum poruncimii
mai sust, pentru alcereu vătalului ; iar pe Cocea acum pe șin să-l lipsiţi a
nu se mai amesteca
întru nimică la trebile plaiului ; lângă acâsta iată amă
orenduitti Domnia
mea pe acestit Mum-Bașirti, sluga Domnici mele aprod vătășes
cii, carele viindă
acole, să aveţi a cerceta prin tâte satele plaiului, ca să dovediţ
i și să adeveriţi
ce nodreptăţi, jafură şi mâncătorii at lăcutii acelti Cocea locuito
rilorii ? și luândii
în scristi anume cui şi ce ati lăcutii, însă cu bună dovadă,
fără de năpăstuire,
să aducă Domnici mele catastihii de tâte iscăliturile dumnevâstră, ridicând. și
pe acelii Cocea, ca din preună cu acea cercetare st-lii
aducă şi pe celii aicea
ÎN Pază... îi scam reech semd. 1783 Sept. 29.»
(1) «Dumnea-vâstră Veliţiloră logofeţi, pentru privileghiuril
e cc se faci de
către Domnia mea logofeţilorii, ori dela Divanii, ori de
pe la judeţe și altor
ce se rinduesci în slujbă, de Gre-ce acel privileghiii-este
dati pentru slujba
și ostencla ce ati a face, iar nu după obraz, urmeză
că în câtă YreIne se
alla celii rinduitii în slujbă să aibă în mână acelti privileghiă,
iar după ce
lipseseă, acelit privileghiă să cade celui ce se orenduesee în
locii ; decă întracestași chipă fiindi ornduiala cea cuviinciosă și dreptatea,
trebue când se orenduesce alţii noi la slujba acea, să ni se aducă cele vechi
să se spareă, şi să
se pecetluiască atunci pe numele celui ce se orânduesec;
ci dar de aică înainte
să Iiți Dumnea-vostră însciințaţi, spre a se urma acesta și când
se va lace
privileghiulă noii celui ce se orânduesee lu trebă, să ni se
aducă negreșitii celă
Vechii să-lu spareemi, și aşia vomili pecetlui altulă ; așijder
ea și câţi dela venirea Domnici mele, până acum au fostii la slujbă şi
eșindi saă orenduiti
alți în loci, cărora li stati dată privileghiu nou, să aveți
a strînge pe tote
cele vechi să ni le aduceţi. 1785, Maiti 23.»

Pilucă lu Vel Spăt. « lua cărțile dela Polcovnici când se
scoli din
Polcovnicii.
I&. Mihailă Costandinii Sutulii Voevodii.
«Dumneta Vel Spătară, te însciințămii pentru cărţile ee se facti
de cătră Dom:
nia mea Polcovnicilori, ce se orenduescă afară pe la judeţe,
că de vreme ce
acele cărți ce se facă la mâna lori pentru urmarea slujbei
a le ave câtit vort
li în tecbă, iar după ce se scoti și se renduesci alții, fără de
trehuinţă este
a remânea

la mâna lorii și după

cuviinciosa renduială, trebue când

să rândueseti alții noi, să ni se aducă acele vechi cărţi, ca spărgen
du-se, să sc pecetluiască altele pe numele celorit ce se rândueseti ; pentru acea dară
să fii dumneta
înșciința

tit de aici înainte spre a st urma acâsta și când sc va face carte nouă
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Să inchidemii acesti capitol relativii: la administeațiunea țăroi sub
M. Suţu, înregistrânili unii nou nizami, dati la 14 Augusti 1785, orășenilorii din Câmpulungii. Acestora, M. Suţu și clu le respectă orga
nisaţiunea privilegială, dar înlroduce în acâstă, cu titlu de controlii,
unele mesură, mai alesii cu referință la roluli epistatului, adecă alti repre-

sentantului domnescii față cu județulă si pirgarii orașuluişi cu întrebuinţarea sigilului speciali ali oraşului, la facerea actelorii diverse (1).
celui ce se orenduesce la treba, să ni se aducă
gemii, și așia vomit pecetlui alta; așijlerea și
până acum ati fostii la slujbă, şi eşindă sati
Sat datii cărți nouc, să aibi a stringe pe tote
Mai 23.5
(1) lată acesti actii:
Cartea

negreșitti cea veche să o sparcâţi din venirea Domnii mele
orenduitii alţi în loci, cărora li
cele vechi să ni le aduci. 1765,

luă Sterie sin Nicolae de județic la Câmpuli-Laungii

«em. Vlas, Datamii
ric sin Nicolae, pe care
sud. Muscelă, în scrisă
lui Câmpul-lungii,ca să
oraşului, care se va
către Dumnclui Vel

sud. Muscelii.

Domnia mea acestă Domunescă a nostră
după cererea ce ai făcută orășenii dela
sub iscăliturile lorii, pecetluită şi cu
aibă a fi judeţi şi purtătorii de grijă

carte lui SteCâmpul-luneii
pecetea orașula tote trebile .

porunci de cătră Domnia mea şi carei se va scrie «le
Post. să se severzescă la vreme și făr de cusurii, cum și

ale orășenilorii pricini şi judecăţi să le caute după obicciii și după cuprinderea Dumnescului nostru chrisovii, care aii orășenii, și [iindii-că pentru ajuLori și pentru mai bună pază a orânduelei oraşului este oreniluitii de către
Domnia mea și deosebiti Ipistasis, să aibă numitulii judeţă la tote trebile oraşului i la pricinile judecăţilori i la cisle şi la ori-ce alte pricini a se uni intru tote povețuiriloră cpistatului, şi în mânile judeţului poruncimii să se păsireze și Domnesculii nostru chrisovii de obieciurile și privilevhiurile lorii. atâtii
celii noii, cât și tote cele vechi chrisove, aşerdate, sub pecetea cpistatului
ia judeţului şi a trei patru din. fruntașii mahalaleloră, cât și pecetea oraşului asemenea să se ţie de judeţii, care pecete fiindiă-că este, cum dicemiti, a
orașului, ce se metahirisesce numai la pricine și treba obștici orașului, pentru
aceca poruncimii, ca să nu aibă voie județulii numai de sincși a o metahirisi,
ci la trehile și pricinile a obştică oraşului, când va [i trehuinţă, atunci cu scirea cpistatului i a pârgarilori şi a câte uni fruntaşi din tâte mahalalele
oraşului,

faţă

fiindi

cu

toţi.

....

să se

pecetluiască

cartea, scii scrisorea

aceea în vederea lori; decă să se ferescă orenduituli județ de jafuri şi nedreptăţi, atât eli cât şi pe orăşeni, cari vorii căuta a face nescare-va încărcături, în cisle şi orândueli să nu se cuteze a-i îngădui, ci la tote cislele să
facă dreptate, cumpănire la toți, după putere şi starea fiez-căruia ; pentru care
poruncimii Domnia mea şi vouă tuturoră părgarilorii i orășenilorii de obşte,
să sciți și să cunosceţi pe numitulii de judeţii ali orașului, orenduitii de Domnia mea. 1785, Augustii 14.»
NB.

In auexă

va

urma

chrisovuli

reînnoită,

scii analisa lui.

-
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ALVI.

Justiția sub A. Suțu.
De la Domnia lui M. Suţu avemii numele judecătorilori renduiț
ă în
totă (cra cu însemnarea și a lelilorii hotărite pentru lic-care
:
Catastihii de judecălorii ce orînduimi la Deperlamenlură şi
pe afară la
județe cum și de epilropi,
La Deperlamenluli
Pe

de şcple

lună

Taleră

120
90
80
„60
10

Div
Div
Div
Div
Div

Vel Cluceră Istrate Creţulescu
Vel Paharn. Golescu
Vel Stolnici Alexandru Greceanu
Vel Slugerii Asană
Vel Ceauşii de aprodi Mihai DBărbătescu. 1754, Maiu 13 s
orenduită Ioniţă Brezoianu Div Vel Cluceră za ar ic, şi de lu
Mai 1 să i-xe dea Icfă.
VU tiurge Canale
51) Antonie Fotino
|

30 Div ală 3-lca Logofăt
|

Iinuţi.

Lu Deperlamenlulii

de oplă

100 Biv Vel Clucerii Dumitrache Yotache
YD Biv Vel Paharnică Ianache Mavru
SU

Liv Vel

Stolnici Comănenu

|

“GU Biv Vel Medeln. Grigorașii (irecânu. La Tunuarie 22 sati
orân
duiti în loculti Greceanului, 'Teodorache 'Tuteanu și cu Iela
co a fosti avutii și mai nainte, adecă taleri 70 pe lună, adecă
șepte-deci, din poruncă.
GU Biv Vel Medeln. Ilvistea
60 Div Vel Slugerit Pantazi
30 Biv Vel Slugerii Dumitrache Meftupeiu
10 Div Vel Scarlatti Fălcoianu, Sătrară
30 Div Vel Log. Gregoric.

"570

La Depertamentulă
100 .Biv Vel Paharn.

Sefendache

Criminalioni
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60
50
50
50
50
30
100
90

Biv
Biv
Div
Biv
Biv
Div
Biv
Div
Bir

Vel
Vel
Vel
Vel
Vel
Vel
alii
Vel
Vel
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Stoln. Dumitrache
Medeln. Mihaiii Popescu
Slugeri Nicolae zet Evdochim Gram. Iordani
Slugerii 'Țiara
Slugeră Barbu Ciorogârleanu
3-lea Logol. Negoiţă
Paharn. Varlamii, judecătorii la Spătărie
Pahar. Cocorăseu, jude la Agie
Judecători

la județe.

50 Slam-imnică, “Toma rp'Toplicenu, Div Vel Spătarit
50 Buzăi, Biv Vel Medel. Ilrisoscoleu. La 1784, Sept. 1 sa orânduitii
Sard. Ştefanit Ciorani.
70 Saac. Div Vorn. za Târgoviște Cocorăseu s'a orenduitii îîn loculii
Șătr. Ioniţă Bălăceanu let. 1784, Maiă 24.
|
50 Prahova, Div Vel Șătrarit Constantinti Pilipeseu; în loculă Şătr.
renduitii Iordache Palada hiv .Clucerit za arie 1784, Febr 9,
50 Ialomiţa, Div Vel Sătr, Matei Ciocârlanii.
50 Iltovă, Chiriacii Nahtivanit; la Aprilie 18. 1784, sa renduită Drăghiceanu Greceanu Medeln.
50 Dâmboviţa, Biv alti3-lea Vist. Mihai Greceanu. La 1784, Aprilie 18,
sa orenduitiă Mihaiă. Bărbătescu Div Vel Ceauşii za arie.
50 Vlașca, Div Vel Pit. Drăgănescu
30

'Telearmanii,

Biv Vel

Post.

Stamate

Mavrodin

|

Biv Vel Clucerii za arie sa pusă.în loci
50 Muscel, Div Vel Clucerit de Arie Nicolae Leurdeanu
60 Argeş, Div Vel Cluceră de Arie State Bucşănescu
50 Ollulă, Div Vel Clucerii de Arie Mavrodinii
; s'a pusii biv Vel Post,

Stamate, iar la Aprilie 24, 1784, sa tăcută în loculă lut Sta-

mate Chiriacii Rahtivanii ce era la Ilovi, iar-la Augustit 6
Sa făcutii Clue. Searlatii Isvoranulii.
50 Romanați...
d0 Vâleca.......
50 Dolj, Chiriacii Ciaiani, Cluceră za Arie. sa rânduită let, 1784,
Noembric 20.
|
50

Gorj.

50 Mehedinţi...
1

55U

|

4
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La Dicanuli Craiorei.
416 30 Div Vel Pahar. Nomaneti Caimacamii (1)
90 —
90 —
70 —

Div Vel Pahar. Jianu
Biv Vel Pahar. Ştirbei
Biv Vel Stol. Glogovânu ; la Maiii 20 s'a rânduitii Ciheorghe
Argintoianu Stol.în loculă Stolnicului Glogovenu, 1784.
50 — Biv Vel Slug. Brăiloiu ; let. 1784, Octobre 16 s'a renduit
ii iar
Stolnici Ioniţă Brăiloiu
30 —- Biv Vel Slugeri Crăsnaru. La Ianuarie 18, let. 1784 s'a scris
la Caimacamii carte Gospod. cum că a lipsiti pe Crăsnaru,
căci nu păzesce la Divanii, și în locit a rânduitii pe Ioanii
Argintoianu, iar Ia Iunie 14 s'a orânduitii Stol Gheorghe Pen.
geseu în loculit Slugerului Argintoianu ; iar la Iât. 1784,

Noembre 30.s'a renduitii în loeulii Stolnicului Gheorghe Ben-

gescu, loanii Glogovenu Stolnici
2b — 8-lea Logof, cu hârţic
Logofeţi
Patru
_—
40
.
——n
>

532

—

La

Criminalionii

ot Craiova.

40 Div Vel Clucerii za arie Barbu Ciănesculă, la Martie 20 s'a orân.
duitii Marină Logof. în locul stii. 1784
„40 Div Vel Clucerit za arie Barbu Prisăcenu
30 Div 2-lea Vist, Mateiă Săleenu
__10 Logofătulii pușcirici.
120

Taleni

70 D-lui hiv Vel Sărd. 'Teodorache 'Tufenu
60 D-lui biv Vel Medel. Drărhicenu Grecenu,
orenduitii,

I73t,

Decembre

1

(1) In pitaculii de renduire a Caimacamului din 1784 se ice :...... «Poruncimit sirguitoriti a chivernisi întocmai după buna voința Domnici mele, și
spre accsta va [i silitoriii a se urma tote câte sunt după scoposulti nostru
care-l avemii arătată cătră dumne-lui ; drepti aceea ne am silită după obiceiii
a se scrie ca să-l șciţi pe dumne lui de Caimacamii și la tâte poruncile Dom.
nici mele câte se va da prin dumne-lui, pentru ori-ce trebi ale judeţului, să
[iţi următori și protimi a le urma şi a le săvârşi în vreme, ascultândă de cele
ce vă va serie, și vă va poviţui; așijlerea vă poruncimii pentru Nizamii, să
fiţi cu priveghere mare de a se păzi întocmai după poruncile ce sunt date mai
nainte, de care şi pentru acesta vă veţi ajunge cu dumne-lui Caimacamit, și
să ve siliţi anu face călcare și vre-ună cusuri la paza lui. Acesta, 178 Mai 13.»
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D-lui biv Vel Slugeră Pantazi.......
D-lui biv Vel Slugerii Dumitrache Mehtupciu
D-lui biv Vel Șătr. Searlatit Fălcoianu
Cieorge Canale, let. 1784, Decembre 1 rânduit.
Div 3-lea logofătii, 1785, Febr. 1 sa renduitii Ionică Cirecânu 3-lea
Logolttit

55U
70 D-lui Div Vel Medel. IIristea Judecătorii
cembre 1 .renduitti

la Agie,

let.

1784, Do-

100 D-lui Div Vel Pahar. Sefendache rânduit judecătorii Spa.
Fer.

97.

1785,

-

Deperta mentul

Criminalionii.

100 Piv Vel Pahar. Sefendache; 1785, Martie 1 s'a rânduită Medel.
Iordache Meculesculii în loculi stii,
100 Biv Vel Stolnică Dumitrache

60 Div Vel Medel. Mihaiit Popescu
50
50
50
50

Div
Div
Div
Div

Vel
Vel
Vel
Vel

30

Div

3-lea

Slugeră Nicolae zet Ellochimi
Grămătieii Iordanii
Slugerii "Țizara
Darbulii Ciorocârlenu.
Logwolăli

Negoiţă.

,

4%U

Judecătorii
50
50
70
50
50
50
30
50

de pe la județe, mai apoi.

Slam-hîmnieii, Toma 'Poplieenu, Div Vel Spătar.
Duzăii, Stelanii Cioranu Sărdară, rânduită la Sept. 1, 1784.
Saacii, loniţă Bălăcenu, 1785, Fer. 2 sa rânduitii.
Prahova, Div Vel Cluceri za arie. Iordache Palada. In 1785, Februarie 28 s'a rânduitii Vorniculti Mateiti.
Iifovă, Dumitrache Stirbeiii s'a renduitii 1784 Decembre 1.
Ialomiţa, Biv Vel Săt. Matciii Ciorogârlenu ; în 1785, Febr.23 sa
renduitit Alex andru Cocărăscu Clucerii,
Dâmboviţa, Mihaiti Bărbulescu, Ciauşii za aprodi; Fever. 2, let.
1735 s'a renduită Constandină Ciorogârlenu.
Vlaşea, Div Vel Pit. Drăgănesculii ; 1785, Feber. 2, sa renduitii
lord: che

Rudenulii,

50 'Teleormanti, Mavrodinii

Clucerii

Div

za arie.

Vel Clucerii za arie.
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50 Musceli, Biv Cluceri za arie, Nicolae Murd6;
1785, Febr. 98,
sa renduiti Minculii 'Topolovenu, Cl. arie.
60 Argeş, Div Cluceră zu arie, Stani Bucșanesculti.
50 Olt, Biv Clucorii za arie, Scarlatii Izvorenu.
50 Romanați, Barbulă Oteteleşianu, Cluceriă za arie
; sa rânduitii
Voiculii 3-lea Logof. în locul stii, 1785, Febr. 12.
50 Vâlcea, Preda Bujoranu, 2-lea Vist, rânduită. dela
Octombrie 16,
„et. 1784.
|
50 Doljiii, Zanfiră Jianii, Şatr., 1784, Noembre
30, sa rânduit
Chiriacii Găiantă.
50 fiorjiit, Răducanu Satr. Crăsnaru ; în 1754, Decem
bre 20, sa rânduitii Ianache Polcovnicu.

50 Mehedinţi, Mihai Căpit. za lelegii; în 1781, Noemb
re 30 s'a rânduitii Nicolae Zătrenu, Biv. 3-lea Vist (1.

"530

(1) Boerii judecători ce sai orânduilă pe la județe
în 1783.
Hamfirii Jianulă Div Vel Șălrariit sud. Dolj. 1783,
Sept 25.
Ionii Otetelişanu 2-lea Vist, la sud. Vâlcea
lăducanu Crăsnarii Sătrari, la sud. Gornji
|
Stratio Cluceră za arie, sud. Mehedinţi
1753, Octomwrie 9.

Constandinit

Gănesculă,

sud.

Râmnict,

Varlamii Isvoranu la sud. Oltă. 1784, Augustii
6.
1784, Octom. 16, sait orânduitii Preda Bujorenu
în loculă Otetelişanului.
1784, Iulie 21, sai orenduitii Mihai Știucă Div
Vel căpitanii za lefegii.
1784, Noembrie 30, sati orânduitii judecătorii
la Mehedinţi, Nicolae Zătrenu 3-lea Vist. în loculii lui Mihai Ştiucă
sati oronduită în loculii săi
Barbu Otetelișanu Cluceră za arie toti Îa sud.
lomanaţi, 1784, Martie 24.
Pilacii la Depertamentulii de şcple, că în loculi
luă Mihaiă Beirbălescu sa

renduilii Ioniță Brezeanu

Clucerulii za Arie.

«Tiindit-eă în loeulii lui Mihaiă Părhăteseu hiv Ceaușu
lii de Aprodi, am rânduitii Domnia mea judecătorii la Depertamentulii
de şepte pre credinciosul

boerulii Domnici mele Ioniţă Brezoianu biv Cluceri
za Aric cu Iâla necea ce
Bărbătescu, adecă

a avuto

pe lună câte taleri 40.....»

Iă Mihailăi Constantinii Suțuli

Verd.

«Fiindii-că la Depertamentulii de șepte amii orânduitii
Domnia mea pe Ianeulii
Dasma ali 3-lea Logol. în loculit. lui Ienc Biv
3-le Logol., poruneimă Domnia
mea dumne-lui Vel Logot, de "Țera-de-susă, să
arăţi domnescult, nostru pitacti
dumne-lorii Doerilorii judecători dela acesti depert
amentii, ca să fie înşeiințaţi,
că amii orenduitit Domnia “mea pe mal susii
numitulă Logolătit; aşijderea poruncimi și dumnc-lui Vel Vistieră : de (i întâiit
a lui Octobre să-l asedi la catastihulii visterici
cu lla ce ati avut-o şi cel-l-allă, adecă pe lună
câte tal. treideci... 'Tolico p. evmd, 1755, Octobre 3.»
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Numele acestori judecători sunt aprâpe tote numai românesci. Deea
dar justiţia și ca, ca administraţiunea, n'a fericită țâra Muntenâscă, nu
este de a se imputa acesta numai Domnului fanariot!
Curte «de boeri judecetori

delu Depertamentulă

criminalionii

ol Craiova.

«,.. fem. Vlah. Datamii Domnesea nostră carte bocrului Domnici mele, Mihaiii
Știucă, Biv Cap. za Letegii pe carele l-amit orenduitii Domnia mea judecătorii
la Departamentulit criminalioni ot Craiova în loculă lui Nusinti Biv 3-lea
Logolătii, ca de împreună cu ceci-l-alți judecitori ai Departamentului de acolo,
să aibă a căuta judecăţile puşcărici cu totă dreptatea, și să nu lipsâscă paza
dela Depertamentii, urmând în toemat ponturilori şi poruneilori Domnici |
mele, ce sunt date asupra acestei judecătorii ; pentru care scriemit și dumi-tale
cinstitii și credineiosit boeriulii Domnici mele, lorgache Suţuli, biv Vel Clucerii
Caimacamu Craiovei, să fil înșciințatit de acesta, că am orenduitii pe numitulii
boeriii judecători la Depertamentulii cremenalionii, căruia să-i arăţi tote pontuvile poveţuivilori nostre, în ce chipă are a urma şi a se purta la trcha judecălorici, spre a nu se face cusură, i saam receh evmd., 1785, Noembre S.»
Carte de Logofeție a treilea Iu Craiova.
&.... em. Vlah. Boeriulii Domnici mele Voiculii, pre carele Pamă făcută Domnia mea 3-lea logt. la Craiova, să aibă a căuta treba ce se cuvine cinului acelui a Logoleţici, purtândă grijă și silindu-se a sluji cu dreptate și cu credință
Ja tote, după cum se va povăţui de către dumne-lui Caimacamulă Craiovei,
i de călre dumns-lori boerii de acolo, pe urmarea ponturilorii ee sunt date de
- cătră Domnia mea în scrisă la dumne-lui Caimacamulii, și slujindă, bine păzindii
datoria ec i-se cuvine la tote, va [i miluitii de cătră Domnia mea,iar ne urmândiă celorii cu cale și cu dreptate, și viindu-ne vre-o jalhă de nescaro-va
nedreptăţi sei jafuri şi asuprele la judecăţi, cerectându-se şi găsindu-se în
vină, nu numai va fi lipsiti, ci încă se va și pedepsi. îi sem receh (remd,
1753, Noembre 29.»
Dou

Pilacuri «dle boeri venduiți la Deperlamenlulă

de oplă.

«liindii-că la Depertamentulii de opti, amii orenduitii Domnia mea judecători pe dumne-lui Biv Vel Medel. Iordache Neculesculă” în locul dumnelui Vel Sărd. Pantazi Seresli, poruncimit dumi-telo Vel Vist. să aședi la catastihult Visteriei, cu I6fă pe lună câte taleri 60, urmându-se din di întâiti
a lui Oetobre; așijderea poruncimii și dumne-vâstră hoerilori judecători de
la acestii Depertamentiă, să fiţi însciințaţi că ami orenduitii Domnia mea pe
mai susit_ numitulit bocrulii Donici mele judecătorii împreună cu dumne

vostre.

1755, Decembre

15.» (Cond. NI)

Iă Mihali

Couslantinii

Sululă

VV.

-.
sv
.
.
9
u
a
PI
.
.
«iindii-eă
Ja depertamentulii u de eriminalionă,
amii orânduită Domnia mea juIstor'a

Pomâniloră

de

T, A,

Urechia.

.

A

22

398

Etă

VA.

una

Pilacii către

din primele

Gicuă

circulări ale lui AM. Suţu :

Vel logf. Brâncovenu să dea. de şcire boerilorii judelu
lui loți «
“se strînge la ună ces din (li să cuule jiulecăţile.

«Cinstitii și credinciosii bocriulii Domnici mele Manolache
Prâncovenu

Vel
log. de "Țera-de-susă, primindi Pitaculă Donmnici
mele, să aibi a da în scirea
(utuvorit boerilorii judecătoriei de pe la Depertamen
turi, ca să aibă a se aduna
de dimincţă la ună cesti din di fie-care la Depart
amentii, să caute pricinile
și judecăţile ce se rîndueseii ale norodului, și
să fie cu sirguială și cu șilinţă pentru dreptate a nu se năpăstui cinevași,
şi așia să aibă a urma şi păzi
lieşee-care precum mai susă poruncimii, iar care
nu va urma ca să se alle
la vremea care rînduimi, să seic căi va [i lipsitii
de mila Domniei mele și se
va şi pedepsi. tol. cop. evd. 1784, Aprilie.»

Din budgetuli justiţiei, dati în notă mai susă,
vedemi csistința de
judecători stabili cu I6[ă în fie-care județi. Ami
arâlali în urmă” lasele prin care a lvecutiă organisarea justiţiei
din judeţe. După Iudgetuli de care ne ocupămi, justiţia în judeţ
e are speciali impiogalii
cu nume de judecătoră, iar nu de ală 2-lea
ispravnicit,
Noe

ca

aa

decătoriă pe dumne-lui Div Vel Pahar, Carag
ea, în locul Medelniecrului lordache Neculescu, poruneimii dumni-tale Vel Vist.
să aședi la catastihulii Visterici cu I€fă pe lună câte tal. o sută, urmându-se
din (i întâi a lui Oetolre
așijderea poruneinii d-vâstră hoerilorii judec
ători dela acesti Deperlamenlii
st FI înseiințaţi, că amii orânduitiă Domnia mea
pe
Domnici mele judecătorii aicea împreună cu dumnac mai susii numiluli hoeri
-tră. 1755, Decemhre 15.»
Penlrit

Ciucerii Augheluche

ce sait orencdluili judecătorii

Deperlumenluli

la

de opliăi.

«PFiindii-eă în loculi Slugerului Dumitrache Mehtu

peiu ami orenduită Domna mea judecătorii la Depertamentulit
de oplii pe credinciosul boeriult
Domniei mele Anghelache Biv Cluceri Za
aria, poruneimă dumitale Vel Lowot,
de "Pera-de-susiă, să artți porunca Domniei
inele
tori dela acestii Depertamentii, ca să fie înseii dumne-loră hoeriloriă judecănțaţi de acesta, şi dumne-ta Vel
Vist. să-l aședi la catastilii să fie dela di
întâi a viitorei luni Lui Apriliă,
toli copisah» 1786, Martie 19,
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în notă o serie de pitace de alte numiri a diverși judecători pe

la Departamentură

şi judeţe (1).

|

Dămii în notele de josi cărți domnesci de renduire de: judecătoră pe la departamentele din Bucuresci și Craiova, cum și de judecălori speciali pe la judeţe. Aceste acte arctă cum, în modă cu totulti nemotivati, se scoteaii din magistratură și se chiămait în ca membri, după bunii placulă Domnitorului şi cum budgetuli de I6fă a mavistraţilorit era regulatii de visterie, după găsirea cu cale a lui Vodă.
Sub acesti Domnii se realiseză uni progresii mare în faptulii înliințăvei de judecătorii osebite pe la județe. Ispravnicii remânii numai
(1) tă

schimbările

urmate la Departamentul

de şepte:

Deperlamentuli de şeple.
„Pe lună

Taleri

120 D-lui Div Vel
duitii,
SU»
Div Vel
ȘU
»
Biv Vel
60)
n
Div Vel
40»
Div Vel
40»
Biv Vel
lie3 s'a
50»
Antonie
d0__»
Div al

Cluceri

Costache

let. 1784, Decembrie

1 sa reu-

Stolnici Bălăcenu.
Stolnici Alexandru (irecenu.
Slugerii Grivorie Asană.
Clucerii za Arie, Constantinii Cahliea.
Cluceriăi za Arie, Ioniţă Brezoianu; la let 1785 Aprirenduitii Șătearăi Mateiii Cantacuzino în Ioculă stă.
lotino
treilea logolătit Inuţ.

500

Depevlu mentă

90»
90»

de patut

Div Vel Paharn. Cocoriscu tale. 1731. Decembrie î rânduitii
Biv Vel Pahar. Mavrodin.

«Dumne-vostră boerilorii judecători dela depertamentulii de septe vă la:
cemit în şeire, că ială ami orenduitii Domnia mea judecătorii la acelii De:
pertamentii pe credinciosulii Boeriulii Donici mele Div Vel Medel. Ioniţă Cre-

julescu în loculii răposatului

Constandinii

Bălăcenuli Biv Vel Stol. cu I6lă

după orânduiala cinului boerici sale, pe lună po tal. 60, ci dar să fiţi însciin
țaţi de acesta, că de împreună cu D-vostră are a căuta judecățile ce urmeză
la acestit Depertamentii, penteu care serie şi dumitale cinstiti şi eredineiosă
boeriulit domnică mele lanache Văcireseu VelyVist., cu acestă I6fă ce se arctii
mai susit să-lit aședi în eatastilulii Visterici, tolicop. d. 1785, Maiti 19

3-U

|

VA.

UBECINĂ

executori sentințelorii pronunţate de judecători, iar în executarea,
sen-,
lințelorii nu se mai amestecă judecătoruli. Resultă acesta din
urmălorulă pitacii de vînduire a acestori judecători pe la judeţe :
Carle

de

Boerii judecători

la sud.

Dolj. zem

Vlascoie.

«..„Gredinciosulii bocrvului Donnici mele Zamfiră Jianult Div
Vel Şătr. pre
care Lamii orenduitii Domnia mea judecători la sud. „Dolj.
să aibă a căuta
lâte pricinile de judecăţi a locuitorilorii, cu bună cercetare, ea
să le hotărescă
cu dreptate, și pentru fieş-care pricină ce va judeca să facă hotărîre
în serisit
Ja mâna cui sc va căde, ferindu-se de hatiri și voie veghiată, iar
pe cei co
nu se vorit odihni de acolo, să le dea la mână sorocii în seristi
cu diua orânduită spre a veni la Divană, şi pentru tâte pricinile ce va căuta
să aibă a
țin€ condică deosebitii, întru care să se trâcă tâle eu hună orenduia
lă, și așia
judecătorul să caute judecăţile și să facă hotăririle în scristi, iar
împlinirea
după hotărire să o facă ispravnicii județului, la care împlinire să
nu se anestece judecătoriulă ; pentru care porunciniti şi d-vostră Ispravniciloră
ai județului să-lii cunosceţi de judecătorii, şi să-l daţi mână de ajutori
cu omenii
de slujbă pentru ecă ce vori [i a se aduce și a se scole Ia judecată
. Aşijdevea poruncimă şi Mazililoră, Dreslaşilorit și tuturoră locuitorilorii
de obste,
să fiţi însciinţaţă de acâsta, și fieş-carele pentru pricinile ce voră
avea, să mereă
să se judece la orenduitulit de Domnia mea boerită judecătoră,
că pentru
aceca amit ornduitii deosebiti de Ispravnici și judecători, să se
eaute mai
cu lesnire şi fă de zăbavă în totă vremea pricinile judecăţiloră
ce veţi ave ;
folieo pisah rd. Sept. 2.

M. Suţu înființeză și o nouă instanță judecălorâscă la Craiova în 21

Aprilie 1755 pentru a înlesni mai răpede darea deeptăţo
— Dămit
i. în
dată cartea prin care se instilue acesti tribunalii de 4. Prin acestă carle
Domnitorulă dă instrucţiuni sâă „ponturi, Negreșili că multe din
aceste, ponlură sunt vepeţire din ponturile lui Alex. Ipsilante.

Judecătorii eci 4 numiţi at fostii: Clucerulti Barbu Benescu, Pilavii

Ioniţă Socoleanu, Clucerulii Vladă 'Feloianu și Cluceeulii hadu Păbeanu.
Judeeala, însă a continuati: a se face și la Divanului din Craiova.

Domnilorulă

prin cireulără, ce

vanuluă

Craiova

rescă :

din

asupra

dămă

în

notă,

obligaţiuniloră

a atrasi atențiunca

lui,

Di-

ca instanță judecăto-
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orînduilii

Craiovei cu ponturi şi încelăluri
wrineze bocrii judecălori.

lu

Cruioru,

în ce chipă sc
|

«Pisa. emd. cinstită și credinciosii hoeriulă Domnici mele dumi-tale Caimacumule Craiovei, sănătate, lacemii dumi-tale în scire, că voindii Domnia mea
bună înlesnire şi îndămănarea locuitorilorii şi a luturorii supușilorii Domnici
mele a şi-o ave, atâtii întru tote altele a petrece mulţămiţi, câtit și la pricinile de julecăţi ce ait între dinşii unii cu alţii a alla loci şi vreme de priință oră, în ce ceasii și oră în ce vreme vorii ave trebuință de judecată fără
de a nu se zăbovi şi a nu-și perde vremea muncilor, mai vertosti cei din
pirtea locului de peste Oltă, care ca unii ce sunt depărtaţi și cu multă ureutale a călttori până ajungii la Depertamenturile judecătorilorii de aci, voimii
Domnia mea, ca oschitii de Divanulti Craiovei, să aibă şi altii locii de jude:
“cată, acolo, mai înlesnită ; mai vârtosti ecă cu pricină mică, să nu zăbovescă ase
teptândă rindit și vreme numai la Divanti pentru.o prostă madea ; pentru acei
dar am socotiti Domnia mea și am hotăritii a întocmi și o deoschită jude:
cătorie de. patru judecători acolo în Craiova, să caute pricini de judecăţi ale
norodului, şi iată am şi orenduitit boeri anume, cu oscbitele cărţile Domnici
mele de judecătorie la mâna fic-căruia, precum vei vede; ci dupăce vei primi dlumne-la acestă domnescă a nostră carte, să stringi pe cei renduiţi, aici
la Divanit și de faţă să pui dumne-ta să se citescă acestă (lomnescă a nostră
carte cu ponturile și povtțuirile ce scriemii mai josti pe largit, apoi să le orinduesci dumne-ta unii loci de adunare, care să se numescă judecătoria de palru
dăândii şi unii logofeti dintrai Divanului, pentru citania şi scrisultt cărţilorii
de judecată, carele să ţie condica pentru a serie întinsa tote pricinile co se
va căuta la acel Depertamenti. Pentru care poruncimii Domnia mea, orenduiţilorii judecători de la acâstă judecătorie nouă, să aveţi a urma tote acestea
ce vă poruncimii mai josii, ca să le înțeloacți cu bună luare aminte și să le
păziţi: toţi judecătorii câte patru, după datorie nctăgăduită, să vă adunaţi de
dimincţă în loculă judecătoriei, şi lorte cu amenuntuliă şi cu luare aminto să
cercetaţi pricinile ce se întâmplă, urmând cu totulii la dreptate, la poruncile pravileloră și la obiceiurile pămîntului, după condica ce esto alcătuită din
pravili, lără de a nu face niseare-va tălmiciri rele, căci ori-carele se va duvedi tălmăcindii r&i, scti stricândiă pravila, unulii ca acela este să se pedepsescă lorte erei; i judecătorii să se arcto cu dulesță și cu blâudeţe cătră cci
ce se judecă, și fără de pismă sei făţărnicie, ne-căutândi la obrazulit cui-vasi,
nică judecândicu pismă și vrăjmășie pe cinevași, nici să injure pe cinevași

din cci ce se judecă, căci va fi pedepsitit și vrednieii de urgia Domnici mele;
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să asculte forte cu luare aminte, fără de a
nu se supăra «le îndeluneatele qisele celorii ce se judecă, și să nu cuteze a
zăticni cuvintulă celorii ce se judecă, oră cum voră fi, care disc ale lori
să le scrieţi în deosebite praclicale
unde să se și iscălescă câți dintrînşii vorit
sei să scrie, ca să se vadă pururea
înseși acele vorbe ce ai osti disti la judeea
tă, şi să nu polă tăgădui nici-o
dată celea ce înseși ati disii, și așia cu cercet
are de obşte și chibzuire şi toți
cu unit vândă, să hotăriț yi, lără dea nu se
socoti cinevași dintre judecători că

este stăpânit hotăvirei, sc

mai mare de câtii cci-l-alţi asupra judec

ăţiloriă.-—
Când judecaţi să ședoți toţi cu orenduială
forte bună, cu cuviinţă, lără de u
nu face alte vorbe de alte pricini şi glume
, sâii risurĂ, sc să vă prioniţi la
cercetările ce veţi face, ci cu tutulii să vă lipsâs
că prigonirea și cârta la vremea judecăţei; să se citescă cu luare aminte (âle
cărţile și seneturile acelor ee
se judecă, până la cea mai mică, și să nu vă grăbiţ
i la hotărire, ci să iscondiţi
mai cu amănuntul pricina;cu minte curată și
liniștită, fără de prigonire, cumptnindu-v€ gândurile,şi toţi cu unii gândă, cu ună
sfat de obşte să hotăriţi cea-ce
vi Se va părea că este drepti. — Să nu vă porniţ
i nici odinioră la vre-o strimhătate, sei pentru pricteșugră, sei pentru rudenie,
sâii pentru Irică, şi de veti [i
și siliți de vre-ună obrazii să nu vă plecați,
căcă de vă veţi pleca vă veţi
pedepsi forte grecii, ca unii ce v'aţi temutit mai
multi de acel obraz decăt
de Dumnedeii, de Pravili și de Domnuli; să
vă păziţi mâinile curată către
D-deii și către Pravilă, adică să fiți cu frica lui
Dunmedeti, drepţi şi să uu
luaţi mituri, că ori-care ve veți dovedi luândii
mituri, v& veţi pedepsi forte
greit. Judecătorii când vorti face greșalăla vre-o
hotărire și insusi ci mai în
urmă vorii cunâsce că este nedrâptă, să aibă “voie
a-şi lua cartea de hotărire înapoi și să o îndrepteze, dar să nu o lase ereșil
ă și ne dreptă. Tără de
ravaşii de jalhă cu poruncă din dosti a Caimacamul
ui să nu se caule judecată, nici zapciil să nu aibă volnicie a trage pe cinevași
la judecată, fără de
poruncă în serisit; hotărirea ce se va laco numar prin vorbă
și nu sc va serie
ŞI să se iscălescă, este netrebnică și ca o nelăcută se
socotesee, ci tote pricinile să aveti a le hotări în scris şi de faţă, iar. nu întras
cunsti, și cartea
de judecată să o citiţi întru audulii celui osinditii, și de ai
rămasă odilmiţi
amendou& părţile bine, iar de nu, cu carte de judecată dela acea
judecătorie
să-l înlăţișeze zapciulă înaintea d-lui Caimacamului, și dumne
-lui Caimacami
să cerceteze însuși, de față fiindă, cu judecătorii dela judecă
toria ce ati cer-

cetală Întâi pricina, și dreptatea să o hotărască Și să o păzească întru
tole.

Judecătoria acesta să [ic cinstită cu totă cuviinciosa orenduială,
să vă lipsescă
dihoniile, interesurile, să iţi toţi cu frica lui D-dei, și să ve purtaţ
i lieş-care
cu omenie, să nu v& leneviţi pururea a căuta trehă, ca să nu zăbovi
ţi pe
omeni, pentru că Domnia mea pentru acâsta numai, adecă pentru
lesnirea şi

îndreptarea locuitorilorii părţii locului, orenduimii şi acâstă judecătorie
acolea
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osehită, ca cu adăugirea şi înmulţirea judecătoriilori împărțindu-se pricinele
să se lesnescă săverşirea lori si să cură treba [ăr' de zăbavă, a nu [i siliţi
locuitorii pentru cât de puţini lucru de nevoie a veni atâla cale îndelungată
pe aici, ci să alle mui aprope acolea loci de îndreptare şi isbăvire, și la tote
cărțile de judecată ce veţi face să arttați chiar acelă capi din Pravilă ce
veţi metaherisi. Aşijderea poruncimii și pentru cei ce se judecă, de ori-ce stare
şi de ori-ce treplă vorii fi, să stea în piciore când sc judecă și fără de ișlicii,
forte cu cucernicie şi supunere, grăindii cu smerenie, şi răspundendii cu
orendluială bună la celea ce se voriă întreba, fiindii-că, după cum amii dist,
judecata este a lui Dumnedeii ; şi să nu cuteze cineva a huli pe judecători,
scă a-lă necinsti și a-l înjura, iar de va înjura pe judecătorii, va urma dum:
ne-lui Caimacamit pentru unulit ca acela după porunca ce are dată dela Domnia mea. Aşijlerea dicemii, pentru cci ce a judecată, de va năzaui la vre-un
ohrază ca să-l ajute la pricinele ce va ave, şi va mitui pe judecătoriit ct
daruri, unulii ca acela să-și - piardă judecata ncereșitii, şi cel ce va primi,
măcarit și bocriit de va Îi, se va pedepsi. Vote acestea poruncimii să se păzescă de către judecători cum și de către cei ce se judecă, şi celt ce va
sluji bine, cu plăcerea Domnici mele, va dobândi milă dela Domnia mea, și se va
face vrednici şi de altă treptă, ca unii cercatii la slujba acci judecătorii; iar
în potrivă, celă ce la -vre-una dintr'acestea va vinovăţi, mai vertosă la dare și
la luştetiă, care nică cum nu vomii putâ suferi, nu numai lipsiti va fi, și
nu sc va mai îuvrednici altă dată la chivernisclă, ci încă se va şi pedepsi.
Dreplii acea poruncimiă şi dumitale Caimacamule ali Craiuvei, după ce se
va ceti acestă domnesea nostră carte în Divanii, în faţa orenduiţiloră de Duninia mea boerii judecători, atătii pentru ca să lie sciuţi și cunoscuţi cci ce sunt
judecători, la acestă nouă judecătorie, câut și pentru ca să se audă de

toţi ponturile

ce dămii Domnia mea,

alâtă pentru judecători câtii şi pentru

cc ce se judecă, apoi să pui să se trecă în condica Divanului de acelea, cum
şi în condica judecătorică, spre a o av6 ca o povăţuire şi învățătură totii-'auva, dândă domnia-ta poruncă şi zapciiloră și logoleţilori, ca să se alle cu
pază, stând cu bună orenduială și ci în Depertamenti la vremea judecăţilorit nelipsitiă, cari zapeii fă de hotărire de judecală, în scrisă și lâr” de povunea Domnie,

să nu se cuteze

a se lace vre-unii

cherechetii

de

sincși, că se

vorii pedepsi lore grei. 1735, Aprile 30 (1].»
(|) Etă şi alte ponturi daţe numai cu nout dile mai înainte, pentru tote
tribunalele și provocate de purtarea insolentă a unui Dboeri Craioventi faţă
cu judecătorii:
«Cinstiţilorii şi credincioși bocrii Domnici mele, dumi-tale Cuimacamit Craiovei, şi dumne-vostră judecătorilorii ai Divannlui de acole, sănătate; vE facemit
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[tă și modelul

de :

Cale de judecătorie dela judecătoria ce acum sa
orenduilă lu Craiova.
osebil
ă

de Divanulă

Cruiovei, de 4 boerj.

«Datamii acestă domnâsea nostră carte credincios
i bocrului Domnici mele...
pe curele ami făcutii Domnia mea judecătoră
la judecătoria ce acum amii
orânduitii la Craiova, osebitii de Divanulti Craiov
ei, ca să aibă a căuta de

împreună cu cci-l-alţi boeri tâte pricinile de judecăţi
ale norodului,

cc li se

în scire, că după rivna şi silința ce avem Domni
a mea a se păzi buna orcuduială întru tâte, și a-și ave Divanurile Și Depertameont
urile: judecăților atăti
aceste de aici, câtit și de acolo și din tâtă oblădu
irea Domnici mele, cinslea și buna cuviinţa lori, şi a curge din tote drepta
lipsiti încă de când ne-ati adusă milostivulti D-deii cutea și adlevăruli, nu ami
Domni
a da povăţuirile cele cuviinciose, atâtii aici câti și acol6 a aici în scaunti,
la Divanulii Craio:!
„vei, amit scrisii carte cu atâtea ponturi și arătări
pe largii pentru cci ce se
judecă şi pentru judecători, și amii poruncitii ca să
aveţi aceeași carte ca v
povaţă înainte pururea, spre a gândi de celea
ce vă poruncimi când iutrați în Divanti, când staţi la judecată, atât dumne
-vâstră judecătorii, cum
și ipotesiari, a.sta cu sistolie, a grăi cu smerenie
la Divană, ca întruni locă
de judecată ce estea lui Dumnedeti; însă audimă
păzesce l6rte prosti acolca, căci nc-amii înştiințată că acestă bună orenduială se
în trecutele dile de obrăz-:
nicia Otetelişanului, ce ai arătată în Divant asupra
judecătoriloră, și forte:neamii turburati, pe care amii trimisă de Pa rădica
tă cu urgic, și aducându-lă

i sati [ăcută căduta cercetare, ci fiindă-ei nu putemi
t suleri nici de.cum

“Divanurile şi în Depertamenturile
de

obste

poruncinii,

cu

judecaţilorii

acestă Domnâsca

acatastasii

n6stră carte: atâtti

şi nedreptăţi,

în

iată

cei ce se judecă,
măcarii de ori-ce treptă arii [i, să socotâscă că judeca
ta este a lui Dumnedeii,
și că și Divanulii acela de acolca este Divant
alti nostru domnescă, la care
toţi de obște se cade a intra cu cucernicic, a sta
cu sistolie, a grăi cu smerenie cuvintele judecăţei, a asculta la hotărirea judecă
torilorii, lără de a nu se
mânia, lără de a nu necinsti, nici a huli pe judeci
tori, cum nică pe părișii lui
cu care are judecată, să nu lie volnică a-l ocări
în Divană și a-l înjura, măcarii cât de prosti să fie; cât şi judecătorii aseme
nea ait datorie să stea la
Divan cu orenduială bună, ca într'ună loci de
judecată a lui Dumnedeii, cu
smerenie, socotindu-se ca cum am [i înși-ne de
[aţă în fruntea lori, și să vie
mai de dimincță la Divant toți cci orenduiţi, iar
nu unulă să dică că nu pote
că are tecbă, și altul trimiţândă că «voit veni»,
care din pricina unora ca
acestora potii să stea judecăţile necăutate, şi Jăluito
rii să piară zăbovindă. Să
citâscă şi să asculte tâte cărțile și scrisorile ce voră
avea, lipsindu-le glumele,
șoptele şi risulu, ândindă și socotind numai
ale judecăţilorii, fără de a nu
înfrunta nică ci pe cci ce să judecă, scă a le opri
cuvintele ce at a (ice, nici
cu pismă să orăâscă, sâii. cu fire posomorită,
ci blând, cu dulceță și să le
[ic gândulă și cugctulă cu totulă totii la drepta
te și adevări, ferindu-se de
ori-co hatârii și interesii, ca să se facă vrednici
și de altă cinste și mila Dompiei mele; după cum

tste acestea şi altele pe largă aveţi scrise de cătră Domn
ia
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va orendui în scrisă de către dumne-lui Caimacamulii şi să facă hotăririle
dreptăţei lieș-căreia pricini în serisi, urmândii întocmai după ponturile și puv&ţuirile ce sunt date prin cartea de obste ce ami lăcutii Domnia mea pentru acestă judecătorie; pentru care scriemti şi dumitale Caimacamule Craivvei, să scii că amii orânduită Domnia mea pe numitul Doerulii Domnici
mele judecători la acestă nouă judecătorie, şi să-i ar&ţi poveţuitârea domnesca nostră carte, ca după accași să fie următori la tote. 1785, Aprile 30 [1).»

Niscai-va măsuri mai importante reorganisândi justiţia, peste dispousițiunile luate prin codicele lui Ipsilanto și alară de cele de mai susii
mea, în cartea ce wamii
_poruncimii să o cetiţi și
toriloră, dreptatea întru
iarti eci ce se judecă de
vilori

să o păzescă,

trimisă la 22 ale lui Septembre letit 1783, care ve
să luaţi înţelegere bine. Şi așia dunme-vâstră judecă.
tote să o urmaţi, fără de lencvire și cu luare aminte;
ori-ce treptă ară fi, cinstea Divanului și a judecăto-

că pentru

ccă ce nu

voriă

urma dreptăţii și poruncii, are

dumnâlui Caimacamit poruncă dela Domnia nostră îndată să
mele, iar când Caimacamulii va trece cu vederea, şi nu
runca ce are, Domnia mea avemii mijlocă a afla şi prin alţi
care avemii renduiţi în totă laturea oblăduirei nostre, și după
aprâpe, aşia şi acolea, să sciți că este ochiulit nostru, cu
cum se portă, și pe lânsă celt vinovati ne vomit miâhni
tale; acesta vă poruncimii și liţi sănătoși.» 1785, Aprilie 21.

însciinţeze Domnici
va urma după pocredincioși ai noştii,
cum aică Ja Divanii,
lesnire a vede: care
și asupra Donici
(Cond. XII, fila 246).

(1) Aunele Vocriloră ce sunt renduiți lu judecătoria nouă din Craiova.
Div Vel

Clue.

za Arie

DBenesculi

Barbulii.

Div Vel Pitară Ioniţă. Socoteanu.
Div
Div

Vel
Vel

Cluceriă
Ciucerii

za Arie Vladit Tetoianu.
Radu Băbeanu.

ELă, nici două luni, apoi o nouă schimbare:
Carte de boeri judecători

la judecătoria

nouă

dela

Craiota.

Zen. Vlusco., Datamit acestă domnesca nâstră carte bocriului Domnici mele
Mateiii Bibescu Biv Polcovnicit, pe care Pamii făcută Domnia mea judecăturiii
la judecătoria dela Craiova în locul Cluceriului adu Băbeanulii, ca să aibe
a căuta, dimpreună cu cci-lalţi boeri tote pricinile de judecăţi ale norodului,
ce i se va orândui în scristi de cătră dumnelui Caimacami, și să facă hotăvivile dreptăţei fieş-căreia pricini, în scrisă urmândă întocmai după ponturile
şi pov&ţuirile ce sunt date prin carte de obşte ce ami făcutii Domnia mea
pentru acestă judecătorie, pentru care scriemii și dunmelui cinstitii și credinciosit hoeriulă Domnici mele Torgache biv Vel Clucerii Caimacamulii Craiovei,
să sei că amii orenduitii Domnia mea pe numitului judecătorii la acestă judecătorie, și să-i ar&ţi pov&ţuitârea Dâmnesca nâstră carte, ca după aceiași să
fie următorii la țâțe, 1785, lulie 23. (Cond. ȘII, fila 288.)
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aduse, nu avemnii dle înregistratii; lotuși, în 16 Seple
mbre
nitorulit adreseză următorea circulară :

1753, Dom-

Cerți legale Ia isprevnicii județeloră, la Cuimacami,
cu poceluiri
judecală pre cei ce vină cu Jălbi a uu-ă zăbăvi.

de

«D-vostră Ispravnicilorii, d-vâstră judecălorilorit ot sud...
sănătate, vă faceniii
in scire, că aici la Divanulii Domnici mele vedemii apurur
ea locuitorii de pre
alară cu jălbi, pe tâte dilele, necontenitii, pentru pricini
de judecăţi mici şi de
puţinii lucru, cară ară putea lua slirşitii și îndreptare
de aci dela d-tre, Lără
de a-și trepăda şi a cheltui pe aci; pentru care ne-amii mirat,
din ce pricină
este acesta? în vreme ce Domnia mea avemă ispravnici,
şi judecători suit po
ulară întradinsă rinduiţi pentru judecăţi, și nu o socotimii
a fi acâsta din allă,
fărde numai că fără de a nu vă aduce carte de poruncă
domnescă de la noi
nu intrați în cercetare a-i judeca și de aceca nu vinii
Ja d-ire, scii că decă
vinit la d-tre fără de poruncă, uşa li-se deschide cu zăhavă,
vreme nu polii
zăsi la d-tre, păzeseii cesuri multe cu (ile la mijlocii, şi
alte ca de la acestea;
și aşia de nevoie sunt siliți a lua atâta ostenclă şi în piciore
le lorii de pe lu
„judeţele cele mai depărtate de vintă pe aci, ca să jăluescă
nouă pentru cât de
puţinii lucru și să vă aducă porunca nostră ; pentru care să sciți,
că la Domnia mea sunt forte nesuferite acestea, şi de vomă dovedi că vre-unu
lii din d-tre
le ubicinuesec acestea ; ad: se îngreucză, se supără a primi
pe stracii locuitoră Înainte-le, forie ne vomii turbura asupra unuia ca aceluia
, ci fiescarele din
„dl-tre luaţi pildă înşi-ne pe noi, şi vedeţi că ușile Divanului le
avent deschise, audulii nostru este gata să ascultămii jalba lic-căruia,
şi ne trudină,
ne ostenimii, spre acâsta, apoi când noi aceste le urmămit,
socoliţi-vă cu
cât se cade dumne-vâstre a [i mai protimi și mai fără de pregeti
t decât noi
a primi pe fieşce-carele din locuitori, nu numai celit ce vine
cu poruncă de
la noi, ci și pe cci ce aă trasi drepti la Dumne-vostră, firă
de poruncă
să nu-i depărtaţi, ci să le cunâsecţi pricinile jălbilorii cu bună luare aminte,
şi de are dreptate să și-o alle. Din alte jălbi vedemii, că pentru
o pricină
sait dati dout îrcă rînduri de porunci mai dinainte, și nici de acolea
dela judeţit nu le-ai făcută isbrănire, nici la Divană nu i-ati trimisi,
nici aă însciințatii imăcară curgerea pricinii aici la Divan, în ce chipă
iaste, ci
numai

ca

să

se

arăle

că

sunt

următori

poruneii,

aii

fâcutii o începere de ccr-

cetare a pricinii, și apoi au lăsatii treba ne isbrăvită jarăș, rămâin
dă a ămbla jăluitorii cu jălbi iarăş pe aici pe la Divanii, care și acesta
să sciți că
nu 0 suferimii nici de cum a o lice în vremea nostră, ci odată după
ce anti
poruncită la jalba unnia, voimtă porunca Nâslră să se urmeze negreși
tii, şi lies

căruia trâba să o isbrăniți în grabă, să nu zăboviţi pe âmeni ca să perdă
în
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judecăţi, asșteptândit hotărirea până a Ii se uri, și eheltuindu-se până se stinerii,y nici să așteptați la o pricină să vE poruncimti de câte dou€ şi de câte trei
oră, căci cea de a doua şi a treia poruncă dela noi va [i cu trepădi și cu
urgic. De nedreptăţi, hatâruri şi de interesuri Ja pricina judecăţiloră Iorte să
vă feriţi, atătii d-vostră Ispravniciloră cât şi judecătorii; mânile să vE lic curale, ci să nu cum-va pentru vre-o pizmă asupra celui ce se jăluesce, sc
pentru vee-unii darii, seii pentru alirulă şi sila vre-unul obrază, ori vreunui prietenii, să vă amăgiţi a năpăstui pe celă ce are dreptate, căcă nimici
ulta nu ne turbură alte mai multii, decât, când audimii de rușietuuă ; de nedreptăţi, și cu totă urgia ne vomii porni asupra unuia ca aceluia care sati
rușinatit şi sait temulii mai inultii de vre-unii obrazii, decât de Irica lui
Dumnedei și de urgia Domnici nostre, oră sat bucurati mai multi la unit
puţinit interesii, decât la o domnescă milă și chiverniselă ce are a câștica

dela noi celii ce ne va sluji cu credință, ci întru tote să păziţi hotăririle pravilei și a condicci, care este alcătuită din pravili şi din obiceiurile pămintului, arttându-ve spre cci ce se judecă cu blândeţe, cu bunătate ascultănelii
lv de lenevire și fă de oprire la tote cele ce ai adiec și a arăta şi o parle
şi alla, ca să faceţi drepte hotăririle, stândă și însuși dumne-vostră cu bună cuviință, în loculii judecății, fa” de a face alte vorbe, ulume și risuri în vremea
cânul judecaţi. Pentru ori-ce pricină mare sc mică, hotăririle să aveţi a le face
in serist, prin carte de judecată scă analora către Domnia mea, trceendu-le
ncereşilii în condica judeţului, şi acea carte de judecată scii analora, să o
aveli a o ceti cu înțelegere de faţă întru audulă amendurora părțilorii, şi de
sati odihniti amendoi să faceţi şi împlinirea dreptăţii, seriindii şi în carte că
sati odihniti, iar de nu ati rămasă vre-o parte odihhiţi și va dice că are să
facă apelaţie la Divanulii nostru, și fă” de a nu-l popri, numai chezeşit dându-și pe omiă când este trebuință să întrebaţi ce sorocii cerii de a veni la

Divanii ? şi să le rinduiți în scrisă, di

hotărită când amândouă

părţile vorii

pute veni şi să daţi la mâna celui ce att dobânditit judecata cartea scit analoraua judecății, în care să ar&taţi şi diua sorocului; iar la mâna celui ce muti
rămasit odihniti să aveţi a da adeverinţă iscălită de d-vostră de soroce ce
şi-au pusi amendoi. De altă parte să urmaţi să aveţi a trimite și Ja logoleţia
Divanului Domnici mele pe totă luna condice de câte judecăţi aţi căutatit,
cu hotăririle și cu sorocele lorit, după cum vi sati poruncitii ; și acestă orenduială păzindii, când din cei ce sait judecată la d-vostră şi nu s'ati odihniti
vorit

veni

cu jalbă

la Domnia

mea,

i se va cere

adeverinţa

sorocului

de se

va vede, se va căuta și în condice și vomit ave şi Domnia nostră lesnire a
da porunca ceea ce este cuviinciosă. Averea cui-vașit să nu vă cutezaţi a vinde
pentru împlinirea de datorii, fără de porunca în seristi dela Domnia mea, cum
nici deciueli fără de a faec împlinire de la:nimenea să nu să iac; aşijderea
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nică pe zapeiiă ce se trimiti

mumbașiri de biră pentru

împlinire pe

afară,

cari scrii prin marafetulii dumne-vostră să nu însăduiți a face herecheluri
impotriva cuprinderii porunciloră ce ai la mână; și tâte alte câte sunt ule
hunci orândueli să le păziţi, ferindu-vă a nu face mișcări împotriva voinici
Domnică mele, cari prin ponturi ati fostii date și mai înainte la Ispravnici i
la judecători, dar din acastasia ce ait fostii le-aţi părăsită, le-aţi uitati, ci adu:
cendu-vi-le aminte, vă poruncimii strașnicit să lo păziţi şi să le urmaţi iîntocini după cum pe largii vă povăţuimii, tulico ... 1788, Septembre 16.»

Deja în 26

August

1788,

AL. Suţu

adresase

o altă circulară călre

judecătorii Depertamentului de 7, în cuprinderea următore :
Pilucii către boerii judecălori de lu Depertamenlulă
urmeze a judeca noroduli.

de

7, în ce chipii să

«D-vostră hocrilorit judecători de la Depertamentuli de şepte, [iindii-că treba
judecăţilorit norodului este cea mai cuviinciosă pricină care voimnii Donmniu
mea

nu

numai

a sc căută

pururea

necontenitii,

ci și cu

dreptate

a se

urmă

la toți, de aceca iată vă poruncii, ca după cum până acum, așia și de astăci

înainte, adunându-v& pe tâte dilele la loculă celii orenduiti, să aveţi a căulă
tote pricinile de judecăţi ale norodului, câte vi se vor orîndui cu Domneseile
nostre porunci în seristi, la care trâbă să aveţi -a fi cu mare luare aminte, și
cu a... tare cu minte curată, fără de lenevire și fără de su... la celea ce aiiu
dice, și a arăta cei ce se judeca oră p.... ori în scrisă sincturi ce vori ave
tote pe rindă citindu-le.... pe deplină cercetare cu anănuntulii la fie-care.
păzindi

datoria

cea-ce

se

cade

judecătorilori

a...

toţi, cu

cuviinciosă

ren-

duială și cu cinste în judecătorie, fără de a face alte vorbe .... purtându-vă cu

când am fi înși-ne de faţă: . . a vă privoni la cercetările și toţi .... Pre celui

ce se judecă,

cu dulecță și cu blândeţe

să vă arătaţi, iar peste tote acestea

dicemii: forte să vă leriți de strimbătăţi, care este nesuterită la firea nostră,
să nu năpăstuiţi. pe vre-unulă, ori pentru vre-unti interes, ori căutândi la

vre-un obrazii ; aşijlerea dicemii, ca să nu zăbovescă cei ce ati pricini «dleju-

decăți, mai virtosti cei de afară locuitori țărani și alţii,ca unii ce sunt veniţi

într'adinsă în Bucuresci și ședi cu cheltuclă, se cade alo acelorii pricini mai
întâiti a le căută, și fără de întârdiere a le și săverşi, şi pentru ori-ce judecată de pricină mare scii mică să aveţi hotăririle a le face în scristi prin
analorale și prin cărţi de judecată, și așa urmând și purtându-vă după scopoa Domnici mele, care este acesta, adecă dreptatea să se păzescă întru tote
fără de hatirii și cu ferire de interesură, celt ce va sluji bine nu va fi lipsită de
mila Domniei mele, iar împotrivă celit ce nu va urma acestea bine să scie că
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nu numai lipsită va fi și nu se va mai învrednici,a intra în mila

Domnici

mele, ci încă pe unulii ca acela ce-lit vomit dovedi, că pentru interesii a acoperitii dreptatea, scii a căutată la vre-unii obrază şi nu sa temutii de urgia
Domnici mele, îlti vomit și pedepsi: spre pildă și altora ; acesta este hotărîrea și
voia Domnici mele, care voimii negreşitii să se păzâscă, și fieșec-cine pentru
hinele săi să se forescă. 1783, Augusti 26» (Cond. AII fila 2).

Multi mai pe largă sunt instrucțiunile
ălve judecătorii Divanului Craiovei:
Cale

date în 22 Septembre

1783

câtră boevii judecălori dela Dicanulii Craiorei cu ponturi
cum să urmeze a judeca.

«Cinstiţi şi credincioși Doerilorit Domnici melc, d-vostră Ilagi Stanti Jiane Div
Vel Pahar. i Darbule Stirheiti biv Vel Pahar., Ionii Glogovene biv Vel Stolnicii, loniţă Brăiloiule biv Vel Slug. și Stelane Crăsnariule Div Vel Slug. sănătate, vă lacemii în scire, că iată pe dumne-vostră amii alesii și vamii rânduilii
Domnia mea judecători aici la Divanulii Craiovei, pentru care măcarii că cu
venirea aici a d-lui Caimacamului lângă însciinţarea de Căimăcămia dumne-lui
ami fostii poruncitit către boerii ce sai allatii, şi pentru a judecăţilorii cum
să se urmeze pe largii, dar acum de vreme ce aţi rămasti dumnâ-vostră a [i

judecătoni, «le aici înainte, nu lipsimit a vă da cuviinciosele ponturi de înv&țălură, care să aveţi a le urma negreșitii cum poruncimii mai josii, alâtit dumnevostră cât şi eci ce sc vorit judeca la d-vostră, a se artta cu căduta smerenie,
liindă-eă judecata este a lui Dumnedeii. “Poţi judecătorii după datorie nctăză-

duită, să vE adunaţi de dimincţă la Divanit (1) unde cste starea Ciimăcămici,
şi lorte cu amăruntulii și luare aminte să cercetaţi pricinile ce se întemplă,
urmândit eu totuli la dreptate, la poruncile pravilelorii și la obiceiurile pămîntescă, după condica acesta alcătuită din pravili, fără de a nu face nescare-va
tălmăciri rele, unulii ca acela este să se pedepsescă forte greii, i judecătorii
să so artte cu duleeță și cu blândeţe cătră cei ce se judecă și fără de pizmă
sei fățărnicie, necăutândii la obrazulii cuivași, nică judecândii cu pizmă și vrăjmăzie pe cinevași, nică să înjure pe cinevași din cci ce se judecă, că va îi
pedepsită și vrednieit de urgia Domnici mele ; să asculte forte cu luare aminte
liră de a nu se supăra «le îndelungatele dise ale celorii ce se judecă, și să
nu cutezaţi a zătieni cuvîntuliiseclui ce se judecă, ori cum vorit fi, care disc
(1) Ami

vădutii că ora de adunare varia după anotimpii. Pa uneori, când se apropie

vacanța de Pască, ori de Crăciunii. stă de veră, Domniloruli impunea dre și mai

matinale

ea să nu rămână priciul necănlate. pentru vacanţii. Vedi Cond. IX, lila 85 verxo, Pitacă din
10 Martie,

1732, unde

Donnuli

oudonă

adunarea

la ora 3a din di (ova tureescă).
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ale lori să le scrieţi în deosebiti praeticale, unde să se și iscălâscă, câți dinWrînșii vorii eci să serie, ca să se vadă pururea înseși acele vorbe cc ati dist
la judecată, și să nu potă tăgădui nici o dată cele ce înșiși ati (isti, și aşia
cu cercetare de obşte şi chibzuire și toţi cu unii vândă să hotăriţi, fără de a
nu se socoti cinevași dintre judecători, că este stăpânii hotăririi, scă mat mare
decât eci-lalţi asupra judecăţilorii. Când judecaţi să ședeţi toţi cu orenduială
forte bună, cu cuviință, fără de a nu face alte vorbe, de alte pricini şi glume
sei risuri, sc să vă privoniţi la cercetările ce veţi face, și cu totulă să vă
lipsâscă prigonirea și certa la vremea ce judecaţi; să se citâscă cu luare aminte tote cărţile și sineturile aceloră ce se judecă până la cca mai mică, și
să nu vă grăbiţi la hotărire, ci să iscodiţi mai cu amăruntulii pricina, cu mintea
curată şi liniștită, fără de prigonire, cumpinindu-vă gândurile și toți cu unii
gândă cu uni sati de obşte să hotăriţi ceeca-ce vi s'a păr6 că este drepti :
să nu v& porniţi nică odinioră la vre-o strimbătate, scii pentru prictezură, scii
pentru danie, sâii pentru lirică, şi de veți fi și siliți de vre-unii obraziă, să nu
vă plecaţi, căci de vă veţi pleca, vă veţi pedepsi forte grei, ca unii ce vați
Lemutit mai multă de acelă obrazit decât de D-qeii, de Pravile şi de Domnulii.
Să vă păziţi mânile curate către D-qeă și către Pravili, adecă să fiţi cu frica
lui D-deii, drepți și să nu luaţi mituri, că ori-care vă veţi dovedi luândit mituri
vă veţi pedepsi forte reăi ; şi judecătorii când vorii face reşală la vre-o hotărire
şi însuși ci mai în urmă vorii cunosec, că este nedreptă, să aibă voie a-și lua
cartea de hotărire înapoi şi să o îndrepteze, dar să nu o lase ureșilă şi nedreptă. Făr' de răvașă de jalbă eu poruncă din dosti, să nu se caute judecala
fără de poruncă în scrisă; hotărîrea ce se va face numai prin vorbă și nu se
va serie şi să se iscălescă, este netrebnică şi ca nefăcută se socotesce, ci tale
pricinile să aveţi a-le hotărî în serisii și de faţă, iar nu într'ascunsă, și cartea
de judecată să o citiți întru audulii celui osînditi, și de ai rămasti odihniţi
amândouă părţile, bine, iar de nu, să le puneţi qi de sorocii în faţă și în sciința
amendorora, când vorii pute amândouă părţile să se afle aici, şi așa să daţi
la mâna celui ce at rămasit ncodihnită negreșilii adeverinţă de soroculă ce
sai pusi; după care sorocii când vre-unulii din amândouă părţile nu vorii
urma a veni, se va aduce cu (râpădă și va plăti Lotă cheltuiala. Si așia drepfatea să o și păziţi întru tote; Divanulii să fie cinstiti cu tOtă cuviinciosa orânduială; să ve lipsescă dihoniile, interesurile ; să fiţi loţi cu fica lui D-deti, și
vă purtaţi lieş-care cu omenie; să nu vă leneviţi pururea a căuta trehă, ca să nu
zăboviţi pe Omeni, pentrucă Domnia mea pentru acesta numai, adecă pentiu
lexnire şi îndreptarea locuitorilorii părţii locului, orânduimiă şi atâția judecătonă
la Divanii acolea de împreună cu Caimacamuli, ea să nu fie siliţi locuitorii
pentru cât de puţinii lucru de nevoiea veni atâta cale îndelungată până aici,
ci să afle mai aprape acolo locii de îndreptare și ishiivire, Si la tăte anato-
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valele, sâit cărți de judecată, ce veți face, să arătaţi şi chiar acel capi din
Pravilă ce veţi metahirisi. Aşijdorea, poruncimă și pentru cci ce se judecă, de
ori-ce stare și de ori-ce treptă voriă [i, să stea în picidre când se judecăși
fără de ișlicii, forte cu cucernicie şi supunere, grăindii cu smerenie, şi răspundendă cu orenduială bună la cele ce se vorii întreba, fiindii-că după cum
anii dis, judecata este a lui D-deii; și să nu cuteze cinevași a huli pe judecătoriii, că însciinţindu-ne Domnia mea, se va pedepsi cu Dătaie
; însă de va
li urmatit și judecătoriulă porunciloră și nu-l va fi înjuratii mai înainte. Aşijderea (icemă pentru celt ce are judecată, de va năzui la vre-unii obrazii ca
să-l ajute la pricina ce va ave şi va mitui pe judecători cu daruri, unuli
ca acela să-și piardă judecata negreșită, și celti ce va primi măcarii și bocrii
de va fi, se va pedepsi. 'Tâte aceste poruncimă să se păzescă de către judecători, cum şi de către cei ce se judecă, şi celă ce va sluji bine, cu plăcerea
Domnici mele, va dobândi milă dela Domnia mea şi se va face vrednici și
de altă treptă, ca unit cereatii la slujba acelui Divanii, iar împotrivă, celii ce
la vre-una dintre acestea va vinovăţi, mai vertosă la dare şi la rușfetii, care
nici de cum nu le vomii pute suferi, nu numai lipsitit va fi şi nu se va mai
învrednici altă dată la chiverniselă, ci încă se va şi pedepsi. Dreptii accea povuncimii și dumi-tale cinstiti și credinciosi boerulii Domnici mele Manolache ltomanitis biv Vel Paharnicii, Caimacamulti Craiovei, ca acesta Domnesea
nostră carte să o cinstiți în Divanit în faţa orenduiţilorii de Domnia mea bveri
judecători, atâlit ca să fie sciuţi și cunoscuţi cei ce sunt judecători, cât și pentru ca să se aulă ponturile ce dămă Domnia mea atâtă pentru judecători, cât
şi pentru eci ce se judecă; care carte să pui să se trecă în condica Divanului

de acolo spre ao

ave ca o povăţuire și învățătură tot-Va-una, dândii dom-

nia-la poruncă și zapeiilorii, logofeţilori,
ovenduială și că în Divanii la vremea
hotăvîre de judecată în scrisii şi fără de
face vre-unii heremetii de sineşi, că se

ca să se alle cu pază, stândii cu bună
judecăților. nelipsiţi, cari zapeii fără
porunca dumi-tale să nu se culeze a
vorii pedepsi forte vrei. Police pisali

yrmudl. lE35, Sept. 22.»
LL

.

și inslrucţiunile date judecătoriloră

dela

« Gremenalionă» :

Caile către lboevii judecălori de la Deparlamenlulă de cremenalionă
Craiova, tu să urmeze ce judeca.

de la

.

ass. Zrin, Vluseoi. Credincioşi hoeri Domnici mele, Barbule Beneszeule biv Vel
Clucerii de arie, i Darhule Prisicene biv vel Cluceră de arie, și Matei Sălciene biv Vel Vist. sănătate, v& lacemă în seire, că iată Domnia mea wamii
alesii pe dunme-vostră şi v& orenduimiă judecători la Depirtamentulii eremenalionii «de acolo din Craiova, pentru care să sciți că pricinile de vinovăţii este

Go
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treba care trebue să se caute mai cu multă perierghic și mai cu multă cercetare decât tote judecăţile de alte pricini, și judecătorulti trebue să fic cu

minte

şi cu

multă

silință, ori a dovedi

bine

vina

celui

vinovalii, ori a desco-

peri dreptatea și nevinovăția lui; drepti aceea să nu vă socotiți ci dâră pentru chiverniselă v& orenduimi la slujba acestui Departamentii, ci pentru trehă
şi pentru slujbă, pentru care nu lipsimi a vă da cuviincidsele povăţuiri, cari
v& poruncimii să le urmaţi negreșitii. Mai întâiti să aveți a vă aduna pe tâte
dilele, afară din Duminecă,la loculii celit rânduită alt Depertamentului, ea
neîncetatii şi fără de sorocii si căutaţi pricinile pușcărici la care forte cu bună
perierghic să fiți. Cercetarea fiesce-cărui vinovatii să o faceţi în scrisă, viaţa
lui pe largii după orenduiala esameneloră, patria lui, părinţii, nemulă,și mai
vârtosii legea lui să cercetaţi mai cu amănuntul, locuirea și tote urmările
și laptele lui, cu loculti anume? unde? ce ai săverșitii şi în ce vreme? tovărăşii
lui? gazdele lui? cum și de tote averile lori. Când cercetaţi pentru vre-o vină
pe cine-va a căreia vini pedepsa că este mârtea, de va mărturisi însuşi de odată

fără de cercetare și fără de pedâpsă la cele ce se voră întreba, să nu le dați numai decât credămintii, și cu acea să sfirșiţi, fiindit-că pote, sâii de fica pedepselorii, “

scii de uriciunea vicţei, vori să miărturisescă şi cele ce n'aii făcutii ; ci să ispitiţi,
să corectaţi, spre a află adevărul pricinci și prin alte semne din afară. Ilotărivile pricinuirilorit să aveţi a le face drepte, întocmai după pravilele cele împărătescă, arătândii în anaforaoa ce veţi face ciitre Domnia mea, anume, capitele din .
pravilă, chiar cuvintele acelea; să nu aveţi voie nici a împuţina, scii a adioga pedepsele ce le orendueseii pravilele la fie-care vină, ci în analoraoa ce veţi face,

să aveţi, cum dicemii mai susă, a hotări însuși aeca pedepsă, care orânducseii

Pravilele, şi Domnia mea cereetândii acea hotărire și aftându-o întocmai după
Pravilă, ori vomit întări-o asemenea după cum s'ai scrisă, ori vomă adăoga-o,
scit vomit înpuţina-o. Să nu vă prigoniţi la cercetare şi la hotărire, ci cu unii
gândit și cu o chibzuire de împreună să hotăriţi, fără de a nu se socoli vreunulii că esto stăpânit hotărîrii, sâă mai mare decât eci-lalți asupra judecăţilori; să vE feriţi forte a nu vă amigi la vre-ună câștigii, și să vă cutezaţi a
slobodi pre vre-unii hoţii [iindă vinovatii, scii măcarit a-i diafendipsi și a-i micșora vina lui, cu nădejde de a sctipa pentru hatârii, fiindă omulti culvașii, că
negreşilii v& vomă pedepsi pentru o faptă ca acâsta [ârte răi. Armaşulii să nu
lie volnicii a trimite să aduci la judecata puşcărici pe nică unii omit din ori-ce
treptă ar i, pre jalba cul-vași, fără de porunca Caimacamului, nici să închirţă,
nici să Dată, sâit să căsnâscă pe cinevași, cu cât de puţină, fără de poruncă și
hotărîrea judceăţii, nici să se cuteze a slobodi pe cinevaşi fără de hotărire în
serisit a judecăţei, pentru vre-o dare de glohă și de rușietii, că de se va cuteza îlii vomi pedepsi forte răi, Când judecaţi, să aveţi a șede eu orenduială
Îvrte bună în Depertamentii, lără de a nu face alte vorhe, lume şi visuri, ci
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numai la ale judecăţi să vă fie sândulii și socotela; așijdlerea şi că ce sari
întâmpla a se rendui ca să iasă la acestii Depertamenti, afară din vinovaţi,
pentru vre-o pricină de țigani, să fie datori a sta în piciore şi fă de ișlieii,
lorte cu cucernicie şi supunere, grăindii cu smerenie și r&spundendii cu orânduială bună la cele ce se vorit întreba, fiindit-că judecata este a lui Dumnegeii; nici
să se cuteze vre-unulii a huli și a ocări şi a înjura pe judecători, că unulii
ca acela se va certa cu bătae de către Domnia mea, însă de va fi urmati și
judecătorulii poruncilorii, şi nu-lii va fi înjuratii mat nainte, fiindii-că nică judecătorulii nu are voie, nici să înjure, nică să ocărască pe celt ce-lit judecă,
nici să-i poprescă cuvîntulă și răspunsurile ce are a dice la judecată. Toto acestea

să se păzescă

și să se urmeze

spre

a se căuta

neîncetată

treba

puş-

cărici cu orenduiala ce poruncimă, fără de a nu se face cât de puţinii cusurii,
trimiţendii Domnici mele prin dumne-lui Caimacamă cesamenuli cu analora a
fie-căruia vinovată, după obiceiti, ca să le vedemii și să le hotărimiă, şi celii
ce se va purta cu slujbă dreptă va fi în mila Domniei mele ne lipsiti, și st
vorit face vrednici și de altă-treptă, ca nesce cercați printr'acestii Depertamenti,
iar ccă cari în potrivă vor urma, nu numai vor [i lipsiţi și nu se vor mai învrednici, ci încă îi vomii pedepsi. Dreptii acea scriemii şi dumi-tale cinstiti și cre-:
dinciosă boeriulii Domnici mele Manolache Romanitis, Caimacamuli Craiovei,
să citesci cartea acâsta la Divanii, atâtit pentru ca să sc scie cci ce amă renduitit
Domnia mea judecători la cremenalionii, cât ca să și audă povăţuirile ce le
dămii Domnia mea, orenduindi dumne-ta pre alit 2-lca armași şi cu zapcii, i
logolătii spre a păzişi ei la Depertamentii ne lipsitii, stândii la vremea judecăţilorii cu orenduiala ce sc cade; însă pe cei hotăriţi la morte să nu-i opriți
aicea la închis6re, și numai ecsamenele loră să le trimeteți, ci vomă ca și
pe însuși vinovatul acela de înpreună cu cesamenulii lui să-l trimiţi aici, ca
și Domnia mea să cercetămii, și hotărindu-lă de morte, — îl vomit trimite
iarăși aicea de se va omori, iar numai după cele arătate în scrist nu vomă

hotâri la mârte pe nimenca, tolieo piseh. gemd. 1785, Septembre 22.»

Instituţiunea, condicarilorii de judeţe este menţinută de M. Suţu care
roinoesce

instrucțiunile relative (1). Elă

menţine

asemenea trecerea în

(1) Cărți către Ispravnici pentru condicari «de a găsi din boernașii județului
cu conleiii bună să-i trimeți aci la dumne-lui Vel Loyofeli.
Dumnâ-vostră Ispravniciloră sănătate vă facemii în scire, pentru losofeţii ce
sunt renduiți cu treba la judeţii de a ţin condică, la acestă hotărire ce sai

fostii făcutii de a se păzi la fie-care judeţii condica, socotind'o Domnia mea

a găsită a fi cu adovărati multă trebuinciosă și pricinuitore de vr'ună folosii,
atâtă la cci ce aii pricini de judecăţi, pentru ori-ec, cât și la Divanuli Domnici mele o lesnire, la căutatulti jălbiloră celâră de afară când ari fi ipoIstoria

lomânilură

de

V, 4.

Urechiă,

23

954
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condica Mitropoliei

(respective

a Episcopiilorii)

testamenturilorii.

Deja în Sept.

a foiloră

de zestre și

,

1183

Domnitorulii

adresase

următorele:

Carţi la Ispravnică de a trimile condice pe tite lunele.
«Dumne-vostră Ispravniciloră ot. sud... sănătate, [iindă-că vremii Domnia
mea să scimii câte şi ce felii de judecăți ale norodului se cată aici la judeţii
peste t6tă vremea, iată vă poruncimii să aveţi a trimite la logofeţia Divanului Domnici mele cu însciinţare cătră noi pe totă luna condica de ori-ce pricini de judecăţi s'aii căutatii întru acea lună, și ce hotărîre sa făcută, cari
aceste condici sunt trebuinciose a se alla în logoleţia Divanului, atâtii pen:
tru căci vremii Domnia mea să scimii, după cum vă arttămii, judecăţile căutate,
cât și pentru jălbile de pricini ce sait căutatii dela Ispravnici, și neodihnindu-so vre-o parte ati venitii de ati jăluitii, ci dar așa să urmaţi. 1783, Septembre 5.»
|
chimen vrednici cci rînduiţi la condică, și când arii căuta treba acesta cum
se cade, lără de cusurii, după urmarea poruneiloră și povăţuiriloră co li-se va
da, iar nu cum at lostii până acum, numai cu nume de condicară, fir de
a face slujba și treba aceea pentru care sunt rînduiți, întâiti ca să serie în
condică tote pricinile de judecăţi ale norodului ce se caută de ispravnici i
de judecători spre a se alla trecută în tâtă vremea cu tâtă orenduiala loră,
cu hotărîrea și împlinirea ce sait făcută, după care dându-se la mâna celui
ce aii câștigată judecata, cartea sei anaforaoa, să dea şi la mâna celui ce nu
ati vămasti odihnită, adeverinţă prin care să arte anume soroculit ce s'aii
pusii acelora, ca să vie la Divanii și a-și face apelaţia lori, iar celora co aii
remasă odihniți și mulțămiţi de hotăririle de acolea, să li-se iac adeverinţă
iscălită cu marlori, că sait mulţămită să trimâţă și aci la loofeţia Divanului
Domnici mele, prin d-vâstră Ispravnicilori, acea condică, pe tâte lunile, de câte
pricini și judecăţi s'aii căutati, ca când va veni aci vre-unulii de la ţeră cu
jalbă să aibă adeverinţă dreptă dovadă cum că ai fostii la Ispravnici
; pentru

că între jălbile ce daii Domnici mele locuitorii de ţâră, vedemii că cei mai

mulţi și cu pricini mici w'aii cercatii măcar a mergela Ispravnici, sii la judecătorulii judeţului, să-i judece și când n'ar fi rămasă odihniti de acolo,
atunci să vie pe aci, ci aii plecatii drepti la Divanti să jăluâscă, cu cheltuclă
şi cu trepădii, pe la Bucuresti, care acâsta ne aduce la multă mirare, pentru

ce o facii şi din ce curge?

în vreme

ce Domnia

mea

avemă

Ispravnici și

judecători prin județe, ci că ori d-vâstră Ispravnicilorii i judecătorilorii nu-i
primiţi a-i judeca fără a nu aduce poruncă de la noi, — care acâsta de vomii
audi că aţi făcută la vre-unulă și nu l'aţi primită, să sciți că cu mare tur:
burare ne vomi porni asupra unuia ca aceluia, — ori că pentru alte trehuinţe
ale lorit viindii în Bucuresci, aruncă şi Divanului câte o jalbă două, și cu strigare ceră apelaţia lori aici silindu-se a înșela Divanulii cu cuvîntii că ai
lostit la Ispravnică și n'a aflatii direptate, scă pentru ca să apuce şi câte unii
sinetii de poruncă domnâscă la mâni, ci pentru unii ca aceștia ca să le lip-

nn"
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Cu referință la modului de convocare
a Divanului mare, din Bucuresci și a orelori de ședințe, din anexe se polii vede reînoitele m&sură luate de M. Suţu.
|
Departamentulii criminalioni şi în genere justiția criminală a primiti și eli de la M. Suţu diverse povăţuiri.
Arestulii preventivii pentru instrucțiunea proceselor criminale este
hotărită la 3—4 dile:
sescă o stingere şi cheltuclă ce o faci, și nu se cunoseti de sincși cereândii
Divanulii, până a nu merge la Ispravnicii judeţului i judecători, cată de acum
înainte avemii a face hotărire: până nu voră argta adeverinţa Logotătului de
judeţii, că ati fostă la Ispravynicii și s'ait judecatii acolo, și ati rămasiia veni la
Divanii, ca să-şi facă apelaţia loră, celt ce nu va [i odihnită cerevci lorit să nu fie

primitii, iar avendă la mână adeverinţă se va căuta și pricina în condicele ce se
trimită pe luni dela judeţe, și se va vede că n'a urmatii cca-laltă parte a se afla
la sorocii, așia se va face atunci cu cuvîntii dreptii volnicie asupra aceluia de a-lii
rulica și a-lii aduce cu mumbașiră și cu trepădă; ali doilea, fiindii-că ami vtdutii
necurmatii gâlcevuri și pricini pentru zălogiri sii vîndări de venituri, de moşii
și de ori-ce lucru, și pentru alte așeămîntură, că s'ait fâcutit printr'aseunsti,
i cu altă iconomic,și s'ait vindutit la Omeni străini, cari sunt opriţi a cum
pera, ca să lipsescă şi acestea, să aibă a se trece în condica judeţului tote
vînqările de venită de moșie şi de ori-ee, sâit zălogire, scii aședăminti, de
va fi cu orenduială făcută, şi să se adovereze de logofătii, că este trecutii în ,
condică, ca să-lii credă la ori-cc judecată de adevărată acclii zapisii. Iar lără
a sc trece în eondică, să nu aibă statornicie nici unit felii de aședămîntii. Pentru unele ea acestea, și pentru alte trebuinciâse povăţuiri, ce se va cade a
da asupra logofttului de a le păzi, cari să vorii arsta anume, prin cărţile ce
li-se va da la mâini, dicemii că cci ce se voră rindui la treba acesta trebue să
fie Gmeni cu condei bună, din Boerinaşii județului. Si iată Domnia mea, pentru
binele și tolosulii locuitoriloră și lesnirea Divanului, care pentru a se pricinui
dintacâsta pohtimii a da din visteria nostră IGfă la acelă logofătă câte tal.
20 pe lună, oscbitii de mila scutelnicilorii, ce aii acci logoloţi, ca să se mulțămâscă spre a căuta treba la care sati orenduitii, cum se cade și a se teri
de nescari jaluri. Deci fiindit-că acâsta vomit Domnia mea să o punemi în:
laptă, v& poruncimi să aveţi a cerceta între Bocrinașii judeţului, ca să păsiți

ipochimen ca acesta pre care să-lii aveţi a-lă trimete aici la dumnâ-lui cin-

stiti și credinciosii Boeriulit Domnici mele Vel logof. cu însciințarea d-vostră
către Domnia men, cât şi către dumnâ-lui în scrisă, și dumnâ-lui cercetându-lii
și cunoscându-li vrednici, ni-ltt va artta și prin dumnâ-lui se va aședa la treba
acâsta, cu nume: logofătit ali judeţului, cu l6fa ce'aritămii mai susii, dândit
la mânile lui carte domnescă de logoleţio ; însă căutați să nu socotiți, că de
acesta o facemii Domnia nostră, numai pentru milă şi chivernisclă și arttați
ori-ce felii de omit, ca să-lii băoaţi la chivernisclă, căci acesta este treba, la
care vomit să fie negreșitii omii cum se cade, și cu slujba lui să chivernisescă, acesta și fiți sănătoşi. 1784, lanuarie 15.»
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5. Cărți la cinci județe, ol preste Olli ca Ispravnicii pe hoți
să nu-i ție la
închisăre mai multii de 3—4 dile, ci să-i trimiță la Cuimacamii.

«Dumne-vâstră Ispravnicilorit ot. sud — sănătate într'atâtea rînduri s'aii
dati

poruncile Domnici mele, că pe hoţi să nu-i ţineţi pe la închisorile
d-vostră,
ci făcându-le examenii să-i trimiteţi la Divanul Craiovei, unde acolo
să se facă
hotărîrea, ori a osîndiriloră, scii a slobodenici, şi iarăși ne adeveri
mi că țineţi pe hoţi la închisorile d-vâstră cu dile îndelungate ; pentru care
iată de
isnovă vă poruncimi, să căutați să iţi următori şi mai multit decât
trei
sei pateu dile, să nu aveţi a țin hoţi pe la erosurile d-vostră, ci făcând
examenulit loră întraceste qile să-i trimeteţi negreșită la Divanulă Craiovei
cu
pază, pentru că avemii a trimite omiă înuradinsii ca să cerce pe la erosuril
e
d-vâstră și pe care vomii găsi urmare împotrivă să fie în vină. 1785,
lanuarie

20.»

Urmărirea hoţilorit și în speciali a celoră de cai se face cu destulă energie sub M. Suţulii. In privinţa hoţilorii de cai, numerosi mai
cu semă în Mehedinţi pe la 1785, M. Suţu pentru a slirpi acestă hoţie
hotări să aplice chiar și contra, legci, pedepse multi: mai grave (1).
(1) Caste legată Ia Caimacamuli

Craiovei pentru firii de cai dela sud.

Mehedinți ca să. li să facă examenii.

«Cinstitii şi credinciosii bocriuli Domnie mele domnâ-ta biv Vel: Dance Ianache Ilrisoseoleu Caimacamulii Craiovei, sănătate, ne-mii înșciințatit Domnia
mea,
cum că la Mehedinţi sati îmulțitii furii de cat și pătimescie locuitori cu paguha
vitelorit cc li se faeii totă-'a-una, pentru care fiindii-că Pravilele nu orândueseti
morte la pedepsa unor fini ca aceștia de cai, și cu acestă pricină căci pedepsa lorii o sciit că nu este de morte, nu înceteză, ci răi obişnuiţi a păvubi
norodulii, mai vertosit Ia judeţulii Mehedinţi s'ati înmulțită, atâtti de dincoce și
de dincolo trecendiă, dela o parte la alta, în vât nu mai potit locuitorii răbda,
care lucru fiindă nesuferiti din pricina a uşurimii pedepsei lori să urmeze atâta
- hoţime, ami socotiti Domnia mea, că la câţi-va dintracești furi de cai, cari
nu

ne slobode Pravilele a omori, însă Mehedinţenilorii să le facemii în chip o o-

sîndă strașnică și arca pentru ca să ice pildă cci-l-alți să se păzescă,
deci
pentru acesta poruncimi dumi-tale, ca pentru câţi-va dintr'inșii, cari se vori
fi
prinsă de multe ori la furtișagă de cai și vorii fi mai vinovaţi, din Mehedinţi,
să lacă judecătorii Depertamentului de acol€ însciinţare aici la Domnia nâstră,
iscălită și de dumne-loră boorii Divanului, cu hotărire de pedepsă rea
și de
osîndă la Ocnă îndelungată, fără de nici unt sirgatavasisu, și să ne trimiți
acea hotărîre, cu arătarea furlişagurilorii lori, anume, ca să le facă acea
pedepsă grea, în vedere și în sciința tuturorii de obşte, pentru ca să iae
pildă
furii de cai spre a se părăsi și a-și câștiga norodului odihna sa ; acesta poruncimit și [il dumne-ta sănătosu, 1785, Februarie 4.»
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Prinderea hoţilorit de totă categoria este lăsată în îndatorirea Ispravnicilori, a Poleovnicilorii și Căpitanilorii de județe (1). Uneori hoţii a-

veni gazde la chiar slujbașii țărei (2).
(1) 17 cărți pe la județe pentru

hoți.

«.../iem. Vlas. D-vostră Ispravniciloră ot.sud. Vâlcea, sănătate, i Polcovnice alti
judeţului, îi vou& Căpitaniloră de la căpităniile Oltețului i Potera, vă facemti
Domnia

mea

în scire,

că acum

[iindii vreme de primăveră, când

cci cari

cu

cugete rele și ncastâmptrate,caută a se însoţi spre porniri de tâlhării şi fapte
nctrebnice, şi ca să nu carccumvași să se întemple la acelit județii a sc:
călea neseareva 6meni de către tâlhari, și a pătimi nescareva răutăți s6it pagubc, iată vă poruncimi, ca forte să v& aflaţi cu totii feluli de priveghiare și
cu purtare de grijă în totă vremea peste cuprinsuli judeţului, ca nu tocmai
după ce se va simţi în judeţi nescareva tâlhari sâi Dorlași, și după co va face
vre-o rtutate să ămblaţi a-l prinde, ci mai înainte, d-vostră Ispravniciloră să
aveţi a otcărmui pe Polcovnicti și pe Căpitani, ca Polcovniculă să se alle pururea, făcendiă poteră prin judeţii, cu slujitorii şi Căpitanii fieșearele în poporele Căpitănici, să străjuiască cu priveghiare şi cu purtare de erijă, ca să nu
se pâtă îndemna făcătorii de rele, ci încă aflându-i pe unii ca acci mai înainte, să aibă a-i arcta la d-vâstră, ca să 1 daţi pre bună chozăşie, ca să le lipsescă gândul lori celui răi şi neastmpăratii, căcă să sciți d-vâstră Ispravnicilori, că de vă veţi purta cu vre-o lenevire la acestă trebă, şi nu veţi ave
totă purtarea de grijă, precum vă seriemii, veţi [i învinovăţiți fă de îndreptare înaintea Domnici mele, iar tu Polcovnice i voi Căpitaniloră, nu veţi scăpa
de urgia Domnici mele; şi după acâsta iarăşi să sciți, că nu voimii domnia
mea, în vreme ce veţi alla ămblândi după pricini de acestea de tâlhării prin
judeţii, să faceţi frămîntare locuitoriloră, sei supărări de mâncări, sâi beuturi
și a-le ace cheltueli, că să sciți ca de vomii alla Domnia mea şi pentru acesta veţi [i căduţi în urgia Domnici mele, ci să ămblți cu bună linişte și
blândeţe, ca să nu audimii Domnia mea cea mai mică jalbă de la locuitori
pentru acesta; și d-vostră Ispravnicilorii cetindii cartea acesta, să renduiţi unit
/apeiii de slujitori întradinsti cu dinsa, ca să ămble să o arcte şi Polcovuicului: din judeţii şi tuturori Căpitanilorii de la Căpităniile judeţului, și fieșcare să iseălescă în dosulii cărţii, şi după ce se va ceti de toţi şi se va iscăli
să o trimeteţi la dummnelui Vel. spătariti. 1755, Arilic 8.»
(2) Nu numai gazde, dar și părtaşi la hoţii crai une-ori chiar și din boeri.
[tă

unii

casti

Zupisulă

curiosi,

în:

lui Matheiă Pilișanu biv. Vel. «drmași ce dă la Măria
Vodă, că nu se ta afla în fapte nelrebuice.

Su

«

«După multele mele fapte fiindă adusit aici la Bucuresci de pre Inălţatulă
nostru Domnii 16 Mihailă Costandinii Suţulii Vvd. şi puindu-me& la închisore,
după ale mele necuviineiose fapte crami osânditii spre grea pedepsă, dar
Măria Sa după firâsca Mărici Sale milostivire n'a căutatii la ale inele necuviinciose fapte, ci de astă dată mi-ai trecutii gu vederea greșelele mele, după

4
.
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Une-ori aceste autorităţi, spre a descoperi o laptă, întrebuințat hătaia și tortura cea mai groznică, cum se pote vede din cartea legată
către

Caimacamulti

Craiovei,

din

29

Augustii

1783

(1),

ce

dămi.în

cuprinderea ce o faci printwacestii încredinţatii zapisi, că de se va dovedi
de
acum înainte asupra mea vre-unii făcătoră de rcutăţi înprejuruli meii, scă
că
voiit suptra pe cinovaș, ori că voiă face lucruri împotriva Nizamului, ori
ci
scii omenii mci să fie gazdă de tâlhari, după cum Măria Sa s'att însciințat
ii, atunci ne mai rămânândă cuvîntii de îndreptare, după legătura ce facă,
să fiii
cit fără milostivire pedepsiti și să nu-lii ierte Dumnedeii pe Măria Sa
când

nu

m€

va pedepsi

cu

osînda

morţei

şi pentru

iscăliti.
Matheiui Filişană, biv. 2-lea Armașii.
Costandinit biv. Vel. Ispravnicii za curte.

mai

adevărata

credință

am

şi

1785, Ianuarie 23.»

(1) Caste legală la Caimacamulă Craiovei pentru Mateiii Gajulă,
ce «ăi
căznitit pe Milrea Tire ot Balta Verde îi pre Maria ot Izgre.
«Dumme-ta Caimacamulii Craiovei sănttate, îţi facemit în scire, că la
Domnia mea ati datii jalbă Mitrea ot Balta Verde i Maria ot Isvorele Socotenu
lui,
pentru unit Mateiii Gajulii ot Cerneţi sud Mehedinţi, care a fost Căpitanii
de

pristavi, cum că în vremea mazilici Domnici sale fratelui Nicolae Voevodii sati
pomeniti

i legaţi atâtă ci cât și muerea Mitrii i tată-stă și ait început să-i
căznescă cu felă de felii de pedepse, dicândă si-i spuc 0 convră ce ară
fi ăsitii,
adecă pe Mitrea după multă bătaie ce i-a făcută, vădendii că vre-o sciință
nu
are, ait începutii să-i găurescă picidrile cu s/redeluli, i-ai pusi cerceii
de feră în
cupă, și at bătutii pene până mai îi eșise ochii, i-a Vătuti şi fepi de
trestiă pe .
sub unghii și alte multe, cară nu scie să le mai arte, din care bătăi
și cazne
i-a secatit o mână, şi esto ciungă și nevrednieii de a-și mai hrăni
viața; deosehitii și muierea lui vedendu-lii la atâta caznă s'a spăimintată și a
fugită, și
unde se află nu scie, iar pe mal susă numita Maria de la Isvore făcendu
pe
bărbatulii săi tovarășii cu Mitrea, și fiindi-că bărbatulti săi murise
ai începulii a o căzni, şi deoschitii de alte bităi vele şi groznice, ati legato
cu mânile și cu picorile în spate, și spânzurând'o de o grindă pe sub
legătură peste
șele, i-aă pusi altă grindă și pe câpătâile griudei acea” căi suită doi
slujitori unulă
la uni capii, altulă la altii, și aşia aşerjend'o i-aă frînlii şalele
și astăddi se trage
pe brânci, iar în pieidre dice că nu păte să se scdle nică de cu,
și iarăși nici eu
ne-sciindii ce se artte, a rtmasă căznită și secată. Mai arătară
că totii acesti
Căpitanii, fiindă locă depărtatii de Ispravnici, pesto Aizam, și
în potriva poruncei, att datii voie de ai trecuti sumă de buți cu vinii, i rachiă
străină, de
dincolo, şi alte multe fapte arâtă că a lăcutii; pentru care iată
seriemit dumni-tale, îndată co vei primi cartea acesta, numai decât mai
întâi să pui în
mână pe numitul Căpitanii acesta, să nu care cum-va să scape,
ci cu troposii,
prin ascunsi să trimiţi omti de credință să-l prindă, și după
ce-lit vei pune
în mână, apoi să faci cercetare bună cu totii felulti de mijloce,
la faţa locului
și pliroforisindu-te de dreplii adevără, la tote acestea câte
se jăluescii și arctă
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notă aci. Asemenea torturi nu crai admise «dle legile penale şi deci
ocasionară, unc-ori, cercetări și pedepsirea cclorii ce le-ai aplicati.
La închisore, pe la anumite mânăstiri, nu se primiă decât cu unit
specialu pitacii domnescii (1).
Liberarea din închisore fără scirea Domnului încă era pedepsită (2).
că ati pătimitii, apoi să aibi a trimite pe numitulă Căpitanii cu bună pază aci
la Domnia mea, scriindu-ne cu trimiterea lui pe largi ce felă de plirulorie
a adevărului ai luati la acesta ce se jăluescii; caută însă, cercetarea să o laci
forte bine,

cu

deamănuntulii,

să nu se acopere cui-va adevărului, ori de către

celii ce vei orândui dumne-ta cercetătorii la faţa locului şi să ne scrii vre-o
însciinţare greșită, oul din pricină că nu ai râvnitii și nu ai iscoditi cu toti
iclult de mijloce a afla adevărului, pentru că pricina este mare după cum o
vedi, care ne-ati turburatii forte şi nu ne vomit odihni până vomii lua plivoforie de totă adevărul; de care aşteptămiă r&spunsulii acosta,și fii sănttosii.—
1723, Augustii 29.»
Osehită carte deschisă s'a făcutii cu Mumbaşiru.
(1) Stariţei din schită Ostrovii sud Argeşii.

Stariţei din mănăstirea dintr'unii Lemnii, ot sud Vâlcea.
La Igumenulii

Znagovici.

Stareţii dela Viforita.

Sati făcută porunci să nu primescă pe nimeni la închisore făr de porunca
Domnsscă
1785 Ianuarie 23. S'aii făcutii poruncă legată către Ispravniculi din sud Mehedinţi, i către stariţa dela mânăstirea dintrunii Lemni, carte deschisă ca pe
Maria i Maria şi Mira din sud Mehedinţi, ca să le trimiță Ispravniculi la monăstirea dintrună Lemn; carte deschisă fiindu pusă în cartea logată s'a dati
la erămătici d-lui Vel Postelnicului să le trimiţă.
Maiti 29: Sai făcută surghiuni Ioniţă Otetilișanu șăteară, la monăstirea
/magovi cu porunea Domnescă, și s'au datii cartea de logf. Ianache «le taină
în mâna dumne-lui Vel Spătarii,
« „em. Vlas. Orenduimii pe sluga Domnici mele... zapeiulti spătărescă,ca
se rădice pe Constandinii şi Tanasie a lui Chiriţă Zagorei, să-l ducă surghiunit
lu mânăstirea Znagovului, unde ducându-i să-i facă teslimi în mânile Euwumenului, pentru care poruncimă Domnia mea, cuviose lvumene dela acestă
monăstire, vădendii porunca acesta a Domnici mele să-i aibi la pază bună,
şi să nu cutezi a-i lăsa până vei primi ală doilea poruncă «dela Domnia mea,
și să ica mumbaşiruli adeverinţă dela Eeumenulii, cum că i-ait făcută teslim.
lol. p. evmd. 1785, Maiti 19.»
a

(2) Carle

legală călre Cuimacamuliă,

«Ciustitii

Craiovei pentru Odobaşa dela Craiova.

și credinciosii Boeriulă Domnici mele lunache Ilrisoscoleii

biv Vel

Caimacamulii Craiovei, sănătate; amii văduti Domnia mea însciinţarea ce faci
cum că ai primiti Mehtupulii nostru către prea slăvită Paşa dela Sletizlam
»

.

.
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Intre pedepsele usitate era surghiunulii peste hotare. Era erei
depsită celi .care se reîntoreea în (6ră fără învoire:

pe-

«iindi-că Iovanii ce ati fostii Neferă, după ce din porunca
Domnici mele
s'aii făcută surghiună, scoțendu-se din hotarele țerci, ai îndrăsnitii de
s'aă întorsă
iarăși în țeră, poruncimi dumi-tale Vel Spătar, să-lă rădici ca
să se pedepsescă la Domnâsca scară cu 700) toiage la tălpă, și apoi să-l scoţi
iarăși din
țeră făcându-se surghiunii. 'Tol. p. ed.» 1784, Mantie 13.

Pedâpsa

vanuli

sâi,

de mârle

pronunțată

M. Suţu

hotărirei la Bucuresci :

de

Caimacamulă

de Craiova

opresce a se esecuta fără o nouă

«Carte către Caimacamulii

în Di-

revisuire a
|

Craiovel i către Voerii de acolo pentru vinovați

de morle a-ă tvimele aici cu cercelarea ce li se cade « ace.
«Cinstită și credinciosi boeriulti Domnici mele dumnâ-ta, Ianache Ilrisose
oleu
biv Vel Banii Caimacamulă Craiovei, i dumne-vâstră boerilorit judecăto
ri dela
Divanul Craiovei, sânttate, vă facemii Domnia mea în șcire pentru
pricinile
de vinovăţii, ce se caută acol6 de citre judecătorii Depertamentulu
i de cremenalionii, a cărora hotărîvi prin dumnâ-ta să trimetii aici la
Domnia nâstră,

ca socotindii Domnia mea întârdierea co se pricinuesce cu întârcerea
înapoi

a unora dintr'acele pricini ce ni-se pare că le mat trebue cercetar
e, le facemii
havale aici la Divană, de unde iarit ni se trimiti apoi aici
; iată dară pentru
a lipsi acestă zăbavă la curgerea treb, și mai vârtosti pentru
a nostră plirolorie a dreptăţii mai bună, cum şi pentru a pricinii acea cercetar
e mai vrednică
și mai deslușite, ca să nu avemiă trebuință cândă va veni
la noi anaforaua,
su
sGU cartea pricinii accea, a o mai trimite iar înapoi, să
aibă a sc înfățișa acea

pentru

acei doi Neferi,

pază aicea la închisrea

cari

i-ati lostă trimisi: căpitanulit

de la Calafată în

Odobușii de Craiova, pe care acci doi Neferi vrendi

Domnia mea a-i trimite la Sfetizlam ca să li-se facă pedepsa
acolo, ne însciință acum dumnâ-lui, cum că Odobașa după ce i-ai ținutii
30 şi atâtea de qile,
vădcudiă că nu vine nici o poruncă i-ati sloboditi și nu-i
are acum în mână;
pentru care acestă faptă avem hotărire negreșitii a se pedepsi
Odobașa, pentru ce să se cuteze a slobodi pe nisce făcitori de răi ca
aceia până a nu
lua poruncă ? Dar de vreme ce atâtii dumnâ-ta ne scrii, cât
şi d-lui Vel Spătaru
„ne făcu rugăciune ca să se ierte, fiindii întâia ereșală
asta, iată dar, după a
dumne-vâstră mijlocire, îlă iertămi, însă să-l chiame să-i
citescă acestă carte
a Domnici mele, să înțeleeă, și să-ă arăţi că altă dată de
va mai face vre-unii
cusuri ca acesta, bine să scie că nu va scăpa de pedâpsă
nici decum. 1755,

Februarie 22,»
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made cu cartea de hotărire ce aii făcutii Depertamentulii i cu vinovaţi și la
Divanulii. de acolea, unde după ce se va ceti a Depertamenturilori carte, mai
facendii şi la Divanii cuviincisa întrebare, și cercetarea acea care mai trebue
a se faco spre o mai bună descoperire a adevărului, sâii care pote depertamentarii ai ficutii vre-ună cusurit de nu ait săvârșit'o, să daţi în serisii lămurirea pricinci și otărîrea pravilei, care aceste cerectări a pricinilorii de cremenalioni are a le face Divanulă în di orenduită ad. Sâmbăta, după cum şi aici
la Domnia mea, și așia ale Divanului analorale se trimitii către noi, de împreună
şi cu cartea Depertamentului, urmândă însă pentru ceci hotăriţi de morte, a-i
trimite și pe însuși aici după cum dintâii este dată porunea Domnici mele
către aceli Divanii; fiindi-că nu suferim a omori omi numai după celca

în seristi hotărite.»
Pentru căutarea regulată a afacerilorii criminale, M. Suţu ica o m&sură, care până la elit nami aflato.
Eli subordonă în cât-va la Vel Logofătuli, judecătoriile și în deosebi Depertamentulii de criminalionă, sâi celui puţini le pune sub inspecţiunea acestuia:
«Pilacă

către d-lui Vel Logof. pentru boerii judecători ot Doperlamentulă
Criminclionii a păzi la Deperlamentă nelipsită.

«Ginstitii și credinciosi boeriulă Domnici mele, dumne-ta Vel L.ogof. de "Țerade-sus, fiindă-că ne-amă înseiințatii Domnia mea, cum că orenduiţii l.oeri judecători dela Depertamentulii criminalionă nu urmeză a se stringe pe tote
dilele de trâbă, ca să caute pricinile vinovaţiloră, cari se întâmplă și care se
cuvine mat multă decât alte pricini a se căuta şi a lua sfârşită, ci unii întâvziază, alţii nu mergi nici de cum, și așia treba acestui Depertamentit vedemii că se caută forte prostii și cu multi cusurii, care acesta nefiindii suferită Domnici mele, iată seriemii şi poruncimii domnică tale, să aduni pe toți
judecătorii înaintea domniei tele şi să le arăţi că este strașnivă porunca Domnici mele ca pe tâte dilele ce sunt de trebă să urmeze a se stringe toți de
dimincţă la loculti celt orânduitii, să caute cu silință treba, făr' de a întârdia
şi a se lenevi, pentru că avemi a face cercetare şi cândii ne vomit adeveri
că și după acâsta cum că nu păzeseii, nică pună silință la trebă, să scie că
ne vori da pricină de turburare Și ne vomit scârbi asupră-le. Tol. p. grmd.»
10, Auoustă 3 [1].
0 Mai este d altii pilacă de acestă natură, datit cu puţine dile mai inainte. Înserămil
aice şi uni

pitacii propriii a ne arăta pentru

ce motive

se putea destitui unii judecătorii,

«Februarie 12; sat scristi carte legată la Caimacamulă

Craiovei pentru Marinii lozol.
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[tă și unu:
«Pilucă, către dumne-luă Vel Logof. de Tera-de-sus ca sa mergă lu
Deperlamenturi să dea. nizumulă cel cuviinciosă boierilor judecători «
se strînge de dimincță să caute judecățile şi fă de zăbavă să holărască
judecata, ca să nu piară locuitorii și ceă ce se judeci aici..

I6 Mihailii Constandini Sutuli

Vud. gpd. Zem. Vlas.

«Cinstitii şi credinciosii hoeriulii Domnici mele Scarlatii Grecânu Vel Log.
de Țera-de-sus, fiindi-că ne-ami însciinţată Domnia mea, cum că orenduiţii
judecători de pe la Depertamenturi nu urmeză a merge de dimineţă la vreme
ca să caute pricinile judecăţilori, şi să portă la treba judecăţilorii forte cu
lenevie, așiiderea și cărţile de judecată, sâii anaforale nu le faci îndată cum
se hotăresce pricina, ci zăbovindu-le forte, se pricinuesce celorii ce ati judecăți stingere cu o cheltuială și cu perderea de vreme, âmblândi în multe
dile, până a i-sc face hotărîrea pricinii, și până a lua carte de judecată, mai
vîrtosii celorii de pe afară locuitori, care cu prelungirea ce li-se face își perdii
vremea muncii și agonisela lori, care acssta fiindu-ne nici decum suterită
Domnici mele a o audi, iată seriomi și poruncimii Domniei tale, ca însuşi
dumnâ-ta să mergi la Depertamenturi și să pui treba la cale dândii Nizamuli
celii cuviineiosăi după a nâstră povăţuire, spre a se stringe judecătorii de dimincţă, să caute cu silință necontenită pricinile judeciiţilorii, și fir de zăbavă
să şi hotărescă, mai alesii aceloriti de pe alară, ca să nu șâdă. aici în cheltuială și să-și perdă şi agonisita lori. Așijdlerea și cărţile de judecată şi anaforale îndată ce se va hotări pricina să o serie şi cartea negeeşitii,
fă de a
se prelungi cu dile la mijlocă; şi cândit nici după acesta vorii [i următori
şi
când iarăşi se va amelisi, să ne însciinţaţi care judecătorii nu urmeză, și vomii
face
Domnia mea pentru acesta hotărirea cea cuviinciosă. 1755, Iulie 15.»

Dămii în anexă o serie de otăriri și acte relative la diverse procese, din cari cei speciali vorii ved6 cum era curgerea, justițici
sul

M. Suțu.

|

Aci să ne fie permisti a înregistra
deosebită soluțiune de dreptii.

câte-va casuri,

aducendii

vre-o

Paldovină, cum că aflându-se la Scăpăticiune cu casă grea
și însărcinată cu datorie și
cum că a slujitii și mai inainte la treba judecăţilorit eriminali
onii de acolea, și stati pur
tatii bine, s'aii poruncită ca dintre judecătorii de acolo
de va fi vre-unulă care nu păzesce la trebă după datorie, ori are altă trebuinţe ale lui să
le caute, in loculă unuia ca
aceluia să orenduiască pe numilulă Marină Logof: și după
ceva aședa la trebă judecă»
torii de criminalionii, ori-ce

urme

va lace să insciinţeze,»
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1. Asia în 1785, Divanul asupra petițiunei unui sudili Auslriacii Iosili Borşaini,

esplică,

că. o datorie

veche de 51 ani este perimată de

la sine, după legile si obiceiului pămîntului (1).
2. Cei cari lasi avere şi nu ai copii, nu poti dispune de totă averea

în

favorea

rudelori,

ci ea se

divide

în

trei

părţi,

din

care

una

este a cutiei milelorii (2).
(1) Jalba luă Iosifii Borşaină suditulăi Nem(escii pentru datoria «de taleri 1.000
ce cere de la unit Gheorghe Codă i Laza Costetuli.
«Jălueseii milciși bunătăţii Mărici tale, pentru că fiindă omit străină, din pă- mîntulii ţErci nemţescl, din ţinutulii Ardâlului, am veniti aci cu mare cheltuclă pentru nisce datorii ce le ami dela nemulii mei cu zapise, cari datorii
sunt la Gheorghe Codă i Laza Costetulii, care adevereză iscăliturile Dumnclori şi peceţi'e şi sunt de la It. 1734, şi de atunci până acum ne-avenulii
cine căuta acestă datorie, care este de taleri 1.000 bani buni daţi, liind-că
Sa întemplatii morte grabnică, şi rămâindi copii n'a fostii harnici a căuta
acestă datorie părintâscă, ci acum amii venitii cit la mila Mărici tale, ca să
fie luminată poruncă către unii Zapciii, ca să căutămii pe acci mai susii numiţi negustori, de trăescă ei scit feciorii lorii, fiindi cit omi străinii ne mai
âmblâudi întru acesti pămîntă, că ami 'vorbitii și cu dumnelui starostea de
negustori, și mi-a qisti că de va îi luminata poruncă a Mărică tale, dumnclui
va cerceta de va găsi pe acei negustori, și ce va fi mila Mărici Tale.
Nobulii Mărică talc,
Iosif Dorşainti sudită alti Nemţici ot Ardelii.»
Respunsă

la acestă julbă.

«Dumne-vostră Veliţilorii boeră, să cercetaţi de este după pravilă primită Divanului pentru cinci-leci și unuli de ani și să ne însciințaţi în scrisii cu ccușulii
de Aprodi.: 1785, Maiit 26.»
Prea Inălţale Domue,

«mă ascultată luminată porunca Măriei Pale dată la acestă jalbă a acestui
Josil Borșain, suditii Nemţiei, cu care cere a lua datorie de la acci cari nici
elti nu scie unde se află, cerere peste 51 de ani. Luminate Domne, nică pravilele, nici obicciulă pămîntului nu primeseit a se da ascultare la o pâră ca
acesta cu cerere de datorie peste dl ani, şi fiindiă-că nici pravilele nici obicciulă pămîntului nu dati ascultare la cererea ce face, şi noi asemenea «icemii, că de la judecată se cuvine a [i iswonită, iar hotărirea cea de săverșitii
rămâne a se face de Inălțimea Ta. 1785, Maiti 28.
Vel DBană, Vel Vornicii, Vel Logolâtii, Vel Logolttii.»
12) Pitacă către Episcopulă de Râmnicii i către boeri să iae sima avutul
luă Gheorghe Iagiu doflovulă de la Cruiora.

«lubitorule

de Dumnedeă,

Slinţia ta Părinte Lipiscope alti Romnicului, i
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3. După legi și nizamuri, copiii născuţi din căsăt
oria unui țiganii cu
o româncă erau robi. Era destuliiva însăx cu să
se probeze că copiii sunt

din flori, naturali, ca să rămâe liberi. (Vodi anexa
.)
lată unit actă

probândi

acesta:

«Pentru slobodenia Sloichinii cu feciorii e
de călre
sud. Muscelă.

Io Mihailă

Constan. Suțulă

Vladi

Vud. i gpud. Zen.

Sipianulă

din

Vlas.

«Apăraţi să fie de către numitul Mazilii, pentru
care s'aă dati acesta Domuescă nostră întărirela mânile lorii, ca să fie
șlobodi și ncbântuiți. 1785.
lunie Il.

Pre Inalţale Domne.
«Insciinţămii Mării tale pentru unt Vladi Sipianulii
Mazilă din sud. Muscelă,
care la anulă 1783 din porunca Domnâseă ati fostii
avută judecată la Ispravdumneta cinstiti și credincios bocrulti Domnici
mele Div Vel Vornice Stelane Prașcovene, și dumne-vostră Docrilori epitropi,
vă facemi în scire, că în
trecutele dile, după însciinţarea ce ami fostă luati
Domnia mea, cum că Ilagi'
Gheorghe doftorulă de la Craiova, s'a sfârşită fără de
clironomi, străini fiindă
aci, sa poruncitii de Domnia mea boeriloriă epitropi,
că după orînduiala hrisovului să urmeze; acum a venitii cu jalbă Nicolae de
la Craiova, cum că Ilagi
Gheorghe doftorulă fiindu-i unchiă, de mică copilii
Va luată din casa părințilorii lui făcându-li feciorii de sufletii, și în 23 ani
cât a fostii în casa lui
i-a muncit, cerândă că de nu va [ia remânea clii
desăvârșitii elironomiă, să
i se dea cea-ce i-a rânduilii mortulti de a lui bună
voie prin dictă, adecă o
prăvălie, o casă și unii chipă de spiţărie, să-i scadă Danii
ce a cheltuită la mârtea şi la tote pomeniurile numitului dohtori, să
se plătâscă şi simbriile slugilorii; pentru care iată orenduimi la Sfinţia ta, părinte
Episcope, i la dumneta
Vornice Praşcovene și la dumnslori boeriloriă epitrop
i, ca adunându-vă la unt
locii, să vedeţi catagrafia de averea ce a remasit acelui
Doftorit. Așijderea să vedeți dicta de și-a făcută și ce orenduială a lăsată,
şi în ce chipit veţi socoti
să ne arătaţi, urmândă după cuprinderea hrisovului
cutici. 1785, Aprilie 30.»

Pitaciă călve boerii Epitropi de averea Iui Ilrist
odoră AMeftupeiu ce a muriliă.
«Dumne-vostră Doerilorii epilropi, amii vedutiă Domni
a mea catagralia de avetea mortului IIristodoră Meitupeiu, ee a muritii fără
de copii, pentru care iată
poruncină dumne-vâstră, după cuprinderea hrisov
ului
totă pereusia în trei, să aveţi a da două părți vudelo să urmaţi, și făcendă
rii mortului, cară sunt
după .pravilă clironomi, iar a treia parte cu hotărir
e cu sfatit de obşte, ce se
cuprinde în numitulii hrisoviă, să aveţi a opri la
lada milostenici de unde are
a se cheltui la Iueruri sufletesc și vrednice de pomeni
re. 1785, Iunie 21.»
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nicii acelui județ eu o româncă anume Stoichina, care ati născutii cinci copii
anume: Dinuli, Vasile, i Dumitru, Ienache şi Stefani cu unii Pătru 'Țiganu
ală numitului Mazili și căutându-i să-i supue pe copiii ci la jugulă robici,
dumne-loră

i-ati apărată

îndestula Inălţimea

în scrisă,

ta din

lăcendii numitulă Mazilti

fiindă

născuţi

făr de cununie, cum

Isprăvnicesca carte ce se vede

apelaţie, din porunca

te vei

înapoi, peste care

Inălţimei tale sai înfiițișatii

și la acesti Depertamentit cu numita femec,. şi neavendi

clii aci nici o dovadă,

ai urnilii că-și va aduce trei marturii pe anume spre a ne dovedi că sunt
copiii năseuţi prin cununie, şi luându-și dela judecată soroci dela Iunie 19,
până la sfârșitulă lui Oetomvrie din anuli trecută, cum te vei îndlestula Inălțimea ta din cartea acestui Depertamentă, ce se vede iarăși înapoi. dela împlinirea sorocului și până acum trecând luni optă, pe numitele mărturii
nu i-ati mai adusi, și încă la trecuta lună lui Aprilii aflându-se numitulii Mazilă în Ducuresci pentru ale sele osebite trehi şi intrate în judecăţi chiarii la
acestit Depertamentii, nici ati mai pomeniti de pricina acelei judecăţi ce ait
avută cu numita lemee, din care lămuritii se cunsec că sati allati fără lriea
lui Dumnedeii să-i supuie copiii la jusulă robiei, ce dela judecată se găsesee
cu dreptate să fie slobogi şi aperaţi de către nwunitulă Mazilă, iar cea de-

s&vârșilii hotărire, rămâne a se face de Inălţimea ta. 1785, Iunie 10.
bir.

Dumitrache Stol; Iordache Niculescu
Vel Slugeră ; Iordână Griămătică.»

medel. ; Nicu

Cuzișă

Sugeri ; Teodoră

4. Uni casă curiosit se petrece sub M. Suţu: o prădare săvârşilă de
nisce Moldoveni în sate de pe hotarulti ț&rei Munlenesci provocă numircea

unci

anchete

mixte.

S

lată actulă relativi:
«Carle ce su dalii Stolnicului Iordache Crețulescu ca. sii cerceleze jafurile ce
căt făculă

unii dintre locuitorii «le dincolo, la locuitorii de «linegce, cu
orenduitulă boerii de la Moldova.

«Tiindi-că ne-aă fostii însciinţatii dumnelorii Ispravnicii de la Focşani, trimi(endi Domnici mele și o serisâre a unui căpitanii de acolo, dimpreună și cu
unii catastihii de nisce jafuri ce at lostii făcutii unii din locuitorii de dincolo
din ţinutulii Moldovei, la o scmă din locuitorii noştri de dincoce astă primăveră co a trecuti, de care acesta însciințândii noi pe Domnia Sa fratele nostru
Pomnulă

Moldovei

Alexandru

Mucrocordutii

Vrd.

ne serie

Domnia

sa, cum

că

a renduită pe unul din boerii Domnici sale dumnelui Jauache Canta biv Vel
ist. ca să cerceteze și să îndrepteze acâstă pricină, decă iată și despre partea

nostră orenduimii pe dumnelui cinstitulii și credinciosii boerulii Domnici mele
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Iordache Crețulescu biv Vel Cluceriăi, ca dimpreună cu
Ispravnicii ajungendu-se
cu dumnelui biv Vel Vist. lanache Canta ce este
renduită despre partea Dom.
nici sale fratelui Alexandru Voevod, să cerecteze și să
facă îndreptarea cea-ce
se cuvine, spre bună petrecerea și liniștea vecinătăţii
intră marginea acestoră

două hotare,

și să aducă Domnici mele respunsuli de îndreptără ce
sai fă-

cutii. — i saam

receh. evmd.

1783. Octombrie

17.»

6. Uni alti casti neobicinuitii a fostă următoruliă
:
lusia reclamândă ca dezertori din armată câți-v
a individi,

însuraseră

femeile

cu

românce,

împreună

Sa

făcutii

cu bărbaţii lori,

întrebare: dâcă

prin următoruli

cari se

esto a se estrăda și

pitacit :

«Pilacii către Mitlropolilă pentru Rușii ce se ceri
și le vâmine
să. cerceteze.

nevestile,

«.. Zem. Vlas. Prea Sfinţia 'Ta, părinte Mitropolite, te însciințămă
că d-lui se-

niovii consulii ală Rusici no-a arătată cum că aci sunt
cincă Ruși rămaşi din
vremea rtzmiriţici, pe cari după împirăteseile firmanuri
i-cere ca să-i întorcă la
usia; pentru care Domnia mea ami rânduitii pe
d-lui Vel Spătară,ca să-i
cerceteze, întâiii de sunt acești Ruşi cu adevărată,
și de când se allă -aci, și
ne-ai plirolorisită d-lui Vel Spătară, cum că cercet
ândă i-ati doveditii că cu
adevărată sunt Ruși de familia lorii, şi din vremea
răzmiriţici ati rămasă aci,
dară ne-ai însciințatii și acesta, că doi dintrinșii sunt
însuraţi cu mucri pămîn
tene de aci avândi și copii. Deci cât pentru a-i
da pe dinșii să-i întârcă la
Rusia după împărătescile firmanuri, acâsta este datoria
nostră, iar pentru mueri
a le da de aci, pămîntene fiindii, acesta este lără putinț
ă ; pentru aceea dar Prea
sânția ta să-i aduci înaintea Prea sânţici tale, ca
să cercctezi după pravilă,
aceștia lăsându-și muerile lori ce răsplătire le dă hiseric
a ? Să ne aveți în scrisii,

1785, Mai

29.»

î. Sub influința nouelovi măsuri luate faţă cu supuși
i străini, M. Suțu
dete următorulă pitacă în privința vindărci averei
nemiscătore :
«Poruncimă Domnia mea, staroste de negustori, pentru
oră-ce lucru nemiscătoriit ţi se dă poruncă să se vîndă la mezatii, să
aibi a cerceta pe cumptrătorii: ce omă este? și prin anaforaua ce facă, să
ne arăţi de este străini și
de unde, scă pămîntenii ? tolieo p. gvmd. 1786, Februa
rie 7.»

8. Se întâmpla une-ori că Depertamenturile să dea sentin
țe contradicătore la mâna ambelorii părți. Ași aeste casuli
următori pentru
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deslegarea căruia Domnitorulii convâcă unt Divanii extraordinari, compusii do boerii halia şi mazili, până la Vel Cluceri, și cu misiunea de
a alege definitivă, care sentință din dout este cea dreptă:
«Pre sfinţia ta, Părinte Metropolităi, şi iubitorilori de Dumnedeii părințilorii
Episcopi, şi toți dumnâ-vâstră Veliţiloriă boeră ai Divanului Domnici mele halia
şi mazil, până la Vel Clucerii, vă înștiințimii că atăt dumne-lui Pahar. Constantinti Creţulescu, cât şi dumne-lui Cluceriii Constantinii Geanoglu ait dati
jubi Domnici mele unulii în potriva altuia, pentru pricina judecăţei ce ati
avutii de vămasele răposatei Puesandrei Creţuleschii, ce ai fostii soţia Clucevului Geanoelu, și ai arttatii Domnică mele cărţi de judecată și hotărini amendou părţile, care cetindu-le am vădutii că sunt una în potriva alteia, din
care ne putându-se alege, a căruia dintramândout părțile este dreptatea, fiindii
cum Qicemii cărțile ce ati una în potriva alteia, de aceea dar orenduimii ca
să vă adunaţi la unii locă, atâtăi Pre sfinţia ta, Părinte Mitropolite, cu părinţii
Episcopi, cât și dumne-vostră Veliţiloră boeri, cu toţi de obşte, cum (icemii

mai susti, şi cu totă osîrdia să cercetaţi pricina acesta, cu amănuntulii, silin-

du-vă să alegeţi dreptatea, cu care alegere să vă uniţi la vechiulii obiceiii ulii
pămîntului, și așia să ne arttaţi dreptatea cu anafora, prin iscăliturile de ob-

şte ale tuturor. Orenduimii şi zapeiti Vătalulii de aprodi, care aii fostii și d'intâiă la treba acesta să înştiinţeze pe amândouă părţile la adunarea ce veţi face.

'Tolico pisah. evmd. 1783, Noembre 20.»
NLVII.

Biserica, Sedla. — Cultura publică sub AM. Suţu.
eligiunea capătă dela M Suţu aceiași protecțiune ce o avusese și
dela Domnii anteriori. O curi6să poruncă dă Domnitorulii în Augustii
1785, către protopopi, de şi în titulatura poruncci Domnitorul dă a
înțelege că le poruncesce «dospre partea b. S. S. părintelui Mitropoiti.» E vorba de cum să se facă cufundarea 'copiilorii în apa botezului (1) și miruirea și ce vase şi odăjdii să fie pe la biserici.
(1) Porunci ccilve Prolopopi despre partea pre sfințieă sâle Părintelui
Mitropolit pentru Taina sfintului DBolezi.
«In năuntru în sfinta biserică tote sfintele vase să fie deplinii, adică slîntuli
poliri, discosii, zvesdă, linguriţă, copie, tăplotă, aerii, procovăţii, slîntulii
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Domnitorul se amestecă așia dară și în cele strictă
hisericesci. Este
ore pentru că protopopii sunt numiți prin pitace Domn
esci? (1). Domnitoruli este negroșitii organul de esecuțiune ali Mitrop
olitului. Acâsta
apare chiar și din redacțiunea pitacului de rânduire
a protopopilori.
De almintrelea acestă recunâscere a protopopilorii de
către Domnitori
obliga pe Ispravnici să le dea mână de ajutori. In
definitivi, alegeantemis cu sfintele mâşte și cu burete, vasulti cu sfintul
ă mirii, burete în
slînta copie, fârtecile pentru tunsulti copiilorit la boteză,
şi altele câte sunt
trehuinciose în slânta biserică, precum și tote cărţile
câte trebuie Disericei
peste anii iar deplinti să fic, și tâte aceste atâti cărţile
cât şi odorele prin
deosebită catastihit dela fieş-care biserică să se ica în
scrisă și să se dea pe
sema preotului celă ce se va cunâsce că va [i vrednici
de a le păstra.
«Lama slintului botez să o lucreze după cuviință, însă
scăldătârea întru
care hoteză copiii să fie unit vasi mare, ori o 0lă «dle
pămînti, ori de lemnii
(cândii nu va Îi de aramă) întru care să încapă apă cât
să acopere copiluli
ce se va boteza, stii măcarii până la mijlocii să vie apa,
iar să nu târne apă
din Glă în capii, după cum s'ati auditii pe unele locuri,
preoţii nesciindii,
ci de nu va fi apă multă să acopere copiii ce se botâză,
ca să facă trei alundări, după cum poruncesci sfintele can6ne, atunci să ica
dintr'aceli vasti cu
mâna apă şi să-i puie în capit şi să-l rădice în sustii, urmând
ă întru acestași
chipă până de trei oră, măcarii că biserica slobâde, cândii
va fi vreme de nevoie și. primejdie de mârte, copilulă neputândii să-li ducă
la biserică, atunci
pote să-lă afundeze întruni vasă de lemnii mat adâncii,
cum este copaia scă
vadea, vărsândă în urmă apa la locti curată, însă treburi
le Ia sfintulii hotezi
să le facă după cum învâţă la molitvelnicii, iar nu întralti
i chipit, şi cărora
nu vor fi sciindă, să le arâte învăţătură; ungerea slintul
ui miră asemenea
să o lucreze după orânduială, precum iarăși se arctă
la învtţătură şi cine
din preoți nu vorii ave pe la biserică slîntulă miri să
se poruncâscă să vie
să ceră dela Mitropolie, din care numai copiii cei mici
la botezi să-i ungă
cu aceli stîntii mirii, și pe unde va unge pe locii si și
ștâreă forte bine cu
bumbaciă sei cu câlți de ină curaţi, iar când vorii
vre să miruiască norodulii pe la sărbători, atunci să miruiască cu untit delemnii
din candelă. 1785,
Autustii 29.»
(1) Cărţi de Prolopopi pe la judele.

«..fem. Vlas. Datamă Domnâsca nostră carte cucern
icului preoti . . . pe
carele Vaii făcutii prea sfinţia sa părintele Mitropolită protop
opii la judeţulii......
ca să aibă a purta erijă, de tote câte sunt pentru buna
credinţă a norodului
şi să inerghisâscă pururea cu novoința cca tare, este
datoria cinului acestuia,
cum pentru orânduiala slujbei bisericesc a se s&verși
cu tacsisti:ce se cade,
dela care biserici să nu lipsescă preoții nici de cum,
facând slujbele cele
obișnuite pentru tâtă vremea; pentru veţuirea obștiei
preoţesc a petrece cu bună
cuviință după cinuli loră, să nu se pricinuiască
necinste darului; pentru a
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era totii a prelaţilori bisericei. M. Suţu
de renduire

din 15 Novembrie

1183,

încredințeză

în albă,

adecă,

îndemna pre creștini la cele sufletesci folositâre și pentru altele câte sunt ale
legii, cară se săvârşescă prin preoţi, să nu se facă cusurii, și pe cară din preoți
va găsi în vină, ori la vre-una din slujbele Disericesci ne următori bine, ori
la vicţuirea lori nepetrecândi cu bună cuviinţă și cu cinstea ce li-se cade,
pe unulii ca acela să nu-l trecă cu vederea, pentru vre-unii interesii, ci să
aibă negreșitii a-l arăta la prea sfinţia sa părintele Mitropoliti, iar de nu le
va urma orenduitulti protopopii acestea, și va face cusurti la datoria lui, atunci
prea sfinţia sa părintele Mitropolitii îlii va lipsi, ca pe unii nedestoinicii cinului acestuia. Lângă acestea, să aibă orenduituli protopopii a căuta și pricinile ce s'arii întâmpla între mireni împotrivitore legii, cari se cuvinii a se tcorisi
bisericesce, cum pentru curtii, pentru hrăpiri de fete, pentru amestecarea sângelui, pentru fermecătorii, pentru vrajbă și ncunire între bărbati cu muicrea
lui, și pentru care dintr'acestea pricini sc cade să aibă în sciinţă aici la, prea
sfinţia sa părintele Mitropolitii, ca să facă cea după pravilă hotărire; dela care
aceste pricini, după ce se va isbăvi şi se va lace îndreptarea, să aibă a lua
protopopul dela partea muicrescă tal. doi şi jumătate, care este și sc numesce
Dicheola pentru ostenâla şi slujba ce face lu cercetarea acestora, iar nu cu
nume de gl6bă, sâii gerimea. Deci să se silescă orenduituli protopopii spre
întărirea și paza a bunci credinţă la creștinesculi norodii alii acelui judeţii,
şi cari dim locuitorii mireni nu voră urma la celea duchovnicesci învățături
spre a petrece creștinesce, să-i arăte la Ispravniculii județului, ca să-i facă și
fâv' de voia lori a fi următori. Poruncimit și d-vostre Ispravnicilorit ai acelui
judeţ, să-lă sciți pe numitulă preotii, că este protopopii la acestii judeţii și
că volnicia sa este asupra părții mirenesci de a căuta acesti felii de pricini,
şi vă poruncimii înpotrivă să nu sc facă peste acâsta coprin(ătore a nostră
carte mai multi vre-o urmare. ii saam receh gvmd. 1783, Noemvrie 15.»
Cărţile ce sui scrisii pentru protopopi,
Slam
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fără numele protopopului, va să dică lăsândă prelaţilorii latitudinea do a
însemna aceste nume. Acâsta în nota de la, pag. 481 se pote vedE.
După exemplulii Domnilori anteriori, M. Suţu adresâză în 10 Decembrie 1183 unii felă de pastorală către toți locuitorii țărei, îndemnându-i «a păzi la Sft. biserici s&rbătorile de praznice, a se ispovădui,
a se griji și a fi feriţi de fapte împotrivitore legci.» — Ac6stă circulară este însoțită de cărți către ispravnici, cu aceași dată, prin care Domnitorul le scrie, că «mai întâiit să îndemnați locuitorii la paza religiunci
cu blândețe și cu învățături, apoi să-i și siliți, să-i înfricoșați cu jugulii
și cu alte certări, ca pe lângă lucrului pămîntului să nu uite Diserica (1).»
La
La
La
La
La

Doljii
Gorjii
lomanaţi
Mehedinţi
Vâlcea

Ale

Episcopiei

Râmnicii.

(| Cărţi către toți locuitorii de obşte pentru a păzi la biserică ; acestea suit
dati la Ceaușuli spătărescîi Drăgoiii prin mâna lui Ius-Başa.
«..fem. Vlas. 'Tuturorii locuitorilor ot sud — vă facemă în scire, că datoria
unui creștină pravoslavnicii, este a av6 credință și evlavie ferbinte spre cele
dumnedeesci, a păzi la sfintele biserici i sărbătorile de praznice, a se ispo„vădui, a se griji și a fi feriţi de fapte împotrivitâre legci, și când acestea
le
va păzi unt norodă și va ar&ta credința în faptă, negreșitii voră câştiga mila
Dumnedeirci sale, şi vorii petrece că și pâmîntulit acela păziţi şi feriți de tote
relele; nu numai în viața acesta, ci și în cca-laltă lume mergă nevinovați, iar
împotrivă, când acestea uni norodă nu le va păzi și vorti petrece dobitocesce,
fără de biserică, fără de evlavie la cele sfinte şi fără de tapte creștinesci,
nu
numai sufletesce rămânii învinovăţiţi a se osîndi după morte, ci şi întracestă
viață tote relele vint asupra lori, și asupra pămîntului lori, cu patimi de
la
Dumnedei, după cum pentru unele pricini ca aceste nu puţine ati cercatit
pămiîntulii acesta, într'acești trecuţi ani, precum sciți, patimi asupra bucatelori
i
vostre şi asupra vitelorit vostre în cinci, șese ani de-arendulă, până și-a
întorsii Dumnedeă mila sa de a rădicatit acestea, și după nemărginita
sa bunătate a dati îndestulare, așteptândă însă pocăință și îndreptare de la norodulii
săi acesta; dar fiindă că împotrivă, audimiă cum că ați părăsitii iarăși
a vicţui cum se cade, creștinesce, aţi uitati cele trecute și la Diserici nu mergeţi,
nici în dilele cele de praznice mari dumnedeesci. care acâsta este
cea mai
Lintâiă pricină a unui. pravoslavnici, și fiindii-că cu acestă a vâstră rea
nărăvire, ne aduceţi și pe Domnia mea la multă grijă și sdrobire a inimei
; iată
dar după datoria ce avemii, a griji pentru supușii noștri, ce ni-s'aii încredința
tii,
spre a vieţui creștinesce, și a nu lăsa pre cci leneși și proşti să petrecă
ca
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către locuitorii ț&rei cu referință la biserică

dobitâcele, ca unii ce în mare păcatii suntemii, și cu grecii avemit a da semă
pentru dinşii, cu acesta domnâsca nâstră carte vă scriemit tuturorii și vă deşteptămiă, ca să v& aduceţi aminte de patimele acestori ani trecuţi, să nu mâniați iarăși pe Dumnedeit şi [iosce-cure locuitorii, fără de lenevire să păzescă
slinta Diserică, Duminecile și sărbătorile, să-și facă cuviinci6sa închinăciune şi
rugăciune la dumnedeescile slujbe și leturghii, să ve ispovăduiți, să vă grijiți
în vreme, cum şi în di de lucrătore când nu se va sărbători, iarăși se cade
creștinului, întâi să-și facă închinăciunea; să ica numele lui Dumnedeit întru
ajutorii, şi aşia să se apuce de munca și lucrulă săi; care acâstă datorie nu
trebue de sila poruneci nâstre să o faceţi, ci înşi-vă iubiţi pe Dumnedeii ; din
toti sulletulit vostru, să arătaţi credinţa și fierbinţela vostră în laptă. Voi i
cu soțiile vâstre și cu copiii voştri să nu ve lencviţi, și pe lângă lucrulii ce
aveți, să nu uitaţi datoria ereştinâscă, avândii evlavie către cele sfinte pentru
binele vostru, pentru îndestularea vostră, şi însuși pentru sufletulii vostru. Şi
aceste urmându-le acum şi tot-d'a-una, aveți apoi nădejde de la Dumnedeii,
că veţi câștiga mila sa şi veţi [i totii-lVa-una feriți, voi şi pămîntulii acesta,
după patimile care pricinuescii lipsă și sărăcie, iar de nu le veţi urma și veţi
petrece dobitocesec, fără de biserică şi fără de datoria creştinescă, atunci datoria ceca-ce avemii ne silesce a ne arila spre voi cu uriciune, şi a face la
cei răi, leneşi, ncînțelegitori și certarea ce se cuvine. Ami grăitii de acesta
şi cu prea slinţia sa părintele Mitropolit, cu iubitorii de Dumnedeti E piscopi,
ca să serie cuviosele porunci către protopopi și către: preoți. Așijderca ami
poruncitii și către Ispravnicii judeţului, ca să vă îndemne și să vă silescă la
acestă faptă, iiar pentru care nu va fi următori, le-amii poruneiti să ne însciinţeze negreșitii. Tolico pisal gemd. 1783, Decembrie 10.»
Cărți către Ispravnici la județe, pentru

locuitori a păzi la sfintele Liserici.

Dumne-vâstră Ispravnicilorii ot sud — sănătate, vă facemă în șcire că după
datoria ce avemil'a griji pentru supușii noștri, cari ni sati încredinţatii, a ve-

ţui creştinesce, și a nu lăsa pe cei loncși și proşti să petrecă dobitocesce, ne-

grijii şi lără de Diserică, fiindi-că avemi

a da scmă

pentru

dinșii, mai

vir-

tosii că amii și auditii de lenovirea lori, iată amii scrisii aceste cărți către

toți locuitorii de obşte, care primindu-le să puneţi să citâscă prin tote oraşele
„și satele ca să le audă şi să le înţelegă cu toţii, și după acesta să fiţi cu perierghic, și cu grijă la acesta făcendu-vă şi înși-ve pildă celorii proşti, ca să
păzescă la sfintele biserici, să ispoveduescă, să se grijoscii în vreme, şi să pe
trecă toţi creştinesee; şi să nu daţi uitării acestă purtare de grijă, ca. unii ce
datori sunteţi și voi, aflându- -vE dregători orânduiți de către Domnia mea asupa norodului

acestui judeţii, şi sunteţi îîn păcatii

când nu veți eriji de acâsta,

mai vertosti că acâsta este sprijină a nădăjdui fie-care milă dela D- (leii, așij-

derea și pămentulit şi ţera în îndestulare; pentru aceca dar să îndemnați, însă

cu blândeţe și cu învățături, apoi să-i și “siliţi, să-i înfricoșaţi cu jugă și cu
alte cercetări, ca pro lângă Incrulu pămîntului să nu uite biserica în dilele

cele cuviineiose, îînsă căutați bine ca nu cum-va zapciii şi Omenii dumne- -vâstră,
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le repețesce M. Suţu în $ Augustii 1785, cum
prope în aceași cuprindere ca mai susii (1).

și către Ispravnică a-

cu acestă pricină să găsâscă vre-unii mijlocă de jafă, scii supărare, vre-unuia
din locuitori, pentru vre-o pismă, s6i pentru polta câștigului, că pe lângă pedepsa ce-i i vom face acelui zapeii, veți căde și dumnâ-vâstră în mare vină.
1783, Decembrie 10.»
(1) Cărți deslegate călve locuitori ca să priziscă sfiula biserică, şi să. se
îspoveduiască şi să se grijescii la vreme.
«.„Zem. Vlascoe. 'Tuturorii locuitoriloră ot. sud.— vă facemii în știre, că încă
din anul 1783, la luna lui Decemvre amit fostii seristi cărţile Domnici mele
și vami arătată, că datoria unui creștinti pravoslavnicii este : a avea credință
şi evlavie fierbinte spre cele Disericesci, a păzi la sfintele biserici în dilele
de praznice, a păzi sărbătorile de lucru, a se ispovedui, a se eriji și a [i feriți de fapte împotrivitore legci, și când acestea le va păzi ună norodii şi va
arcta credință în faptă, negreşită voră câștiga mila Dumnedeirei scle şi vorit
petrece ci și pe pămîntul acela păziţi și feriți de tâte relele, nu numai în
viața ac6sta, ci și în cea-laltă lume mergii nevinovaţi ; iar împotrivă, când aceste

unii norodi nu le va păzi şi vori petrece dobitocesce, fără de biserică i fără

de evlavie la cel€ sfinte și fără de fapte creștinesci, nu numai sufletesce rămână Învinovăţiţi a se osândi după morte, ci întru acestă viaţă tote relele
vint asupra loră și asupra pământului loră, cu patimi dela D-dei, după
cum pentru unile pricini ca aceste nu puţinii a "'ncercatii pămîntulii acesta:
în trecuţii ani, precum sciți, patimi asupra bucatelori vostre și asupra vitelorii
vostre în cinci șese ani de arându, până și-aii întorsti Dumnedeii mila sa de ai
rădicatii acestea, și după nemărginita a sa bunătate at datii și îndestulare,
așteptândii însă pocăința și îndreptarea dela noroduli sti acesta; deci pentru ca nu carecumvași să dați uitării acele ale nostre povețuiri, să v6 părăsiți iarăși a vieţui cum se cade, creștinesce, nesocotindii cel6 trecute și să
cădeţi care cum-va la lenevire, cu care a vâstră rea lenctire ne aduceți pe
Domnia mea la multă grijă și sdrobire a inimii, ca pe unii ce sunteți în mari
ptcate, și avemă cu grei a da semă pentru cei leneși și proști, ce ni sai

încredințatii sub a nâstră oblăduire, când îi vomit lăsa să petvecă dobitocesec ;

iată dară, după datoria care avemi a griji pentru supușii noştri sprea vicțui
creștinesce, cu ac6sta domnesca nâstra carte, 'de iznovă vă deșteptămă şi ve

scriemii

tuturorii,

ca să vă aducemii

aminte

de patimele

trecuţiloră

ani,

să

nu mânieți iarăși pe Dumnedei şi fieși care lăcuitorii, fără de lenevire, să păzescă slinta biserică Duminceile și sărbătorile, să-si facă cuviineisa închinăciune şi rugăciune la Dumnegeescile slujbe şi liturghii, să postiţi, să vă ispoveduiți, să vă grijiţi în vreme precum și acum într'acestii sfintii postit la diua
slintei Adormiri stăpânci nâstre Maica lui Christosti Dumnedeii, așijlerea și
în dilele lucrătore, când nu sunt sărbători, iarași se cade creștinului întâitt să-și
lacă închinăciunca, să ica numele lui Dumnedeii întru ajutoră, și aşia si se
apuce de muncă şi lucrulii s&ii; care acestă datorie nu trebue de sila poruneci
nostre să o faceţi, ci înși-vă iubiți pe Dumnedeii, din totă sufletulă vostru
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Isbutita Domnitoruli să inspire mai multă religiositate în poporii? Dintro anatora a Mitropolitului Grigorie către Domnitori, dela
şi din totă cugetulii vostru, să arttaţi credinţa şi fierbintela vostră în faptă, voi
şi soțiile vostre şi copiii voştri,să nu vă leneriţi, ci pe lângă lucrul ce aveţi
să nu uitaţi datoria creștinescă, având evlavie cătră cele sfinte și păzindu-vă
trupurile și sufletele vâstre curate pentru binele vostru, pentru îndestularea v6stră şi pentru însuși sufletulii vostru, și aceste urmându-le acum și toti-d'auna, aveţi nădejde la Dumnedei că veți câștiga mila sa și veţi [i toti-d'a-una
fericiți, voi şi pămîntul vostru, de bole şi de patimile care pricinuescit lipsă
și sărăcie; iar de nu le veţi urma și veţi petrece dobitocesce, fără de bisorică și fără de evlavie la cele sfinte, ne-implinindii datoria creștinescă, atunci
datoria cea ce avemii ne silesce a ne arăta spre voi cu uriciune, și a lace
la cci răi, leneși, neînţelecitori și cercetarea ce li se cuvine. Ami erăitii de
acâsta și cu pre sfinţia sa părintele Mitropolită, cu iubitorii de Dumnedeii părinţii Episcopi, ca să serie cuviinciosele porunci și către ispravnicii judeţului,
ca să vă îndemne și să v& silescă la acestă faptă, iar pentru care nu va Îi
următorii, le-amti poruncitii să ne însciinţeze negreșitii. 1785, Augustii 8.»
lcă şi circulara către Ispravnici :

17 Cărţi legale pe la Ispravniciă județeloră, ca să se dea în scire tuluroră
locuitorilor de « păzi pe la sfintele biserici, Duminecile şi ilele de
sărbători, să nu lucreze şi să se ispoveduiască, să se grijescă la vremer

lorii, după datoria creștinescă.

«D-vostre Ispravnicilorii ot. sud... sănătate, vă facemii în scire că după datoria ce avem spre a eriji pentru supuşi noştrii, cară ni s'ait încredinţată, a
vieţui creştinesec, și a nu lăsa pe cci lencși și proști să petrecă dobitocesce
negrijiți și fără de biserică, fiindiă-că avemit a da semă pentru dinșiă, încă din
anulă 1783, la luna lui Decemvrie ami seristi cărţile Domnici mele de povățuire la totă obştea locuitoriloră în eră, cum și porunci către Ispravnici do
oschitii, dar ca să nu să d6 iarăși lencvirii și să uite acele povăţuiri, iată de
iznâvă mai deșteptându-i amii scrisii aceste cărţi cătră toţi locuitori de obște,
care primindu-le, să puneţi să se citâscă prin tote orașele și satele, ca să le
audă şi să le înţelegă cu toți, şi după acesta să fiţi cu priveghere şi cu orijă
la acesta (lăcându-vă si înşi-vă pildă celorit proști Ia aceste ce scriemit în cărți)
ca să păzescă sfintele biserici, şi să postescă, să se ispoveduiască, să se grijescă în vreme, cum şi acum la acestă sfântă di a adormirii, să petrecă toți
creştinesce, să ţie sărbătorile de lucru, și să nu daţi uitării acestă purtare de
orijă, ca unii ce datori sunteți şi dumne-vostră aflându-vă dregători orânduiţi
de cătră Domnia mea asupra norodului acestui județi, și sunteţi în păcatii
cândit nu veți griji de acesta, mat vertosti fiindi-că acesta este pricină a nădăjdui fieş-eare inilă de la Dumnedeii, așijderea şi pămîntul şi țera îndestulare;
pentru aceca dară să-i îndemnați, însă cu blândeţe și cu învețături, apoi să-i
siliți, să-i înfricoșaţi cu jueii și cu alte certără, ca pre lângă luerulii pămîntului
să nu uite pe Dumnedeii; însă căutaţi bine ca nu cum-va zapeiii şi Gmenii

dumne-vâstră, cu acestă pricină să găsescă mijlocii de vre-unii jatii sc sup&-
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30 Iulie 17185, vedemii că religiositatea și cu mergerea la biserică crai
dou& fapte deosebite. Mitropolitulă, la ocasiunca unui ridicol procesi
pentru nisco strane din biserica dela mahalaua Oţetarului, procesit
care amintesce poemulă eroi-comicii francesă «le Lulrin», ne spune
că. «din gl6ta femeiloră ..... și mai vârtosti că toti-d'auna po la strDători și Dumineci ar fi fostii dihonie între femei, care să intre printwacele jeţuri și cine să ş6dă mai susă, una decât alta, din care dihonie a loră nici preoții nu înțelegeati ce citiau, nici că creștinii mahalagii ce erati adunați în biserică nu Je era în tihnă slujba ce se
făcea (1),» a fosti silită unulii din ctitorii Disericei să suprime strănile și să le bage în clopotniţă, ca să potă a se liniști mahalaua de
gura femeilori !
rare vre-unuia din locuitori pentru vre-o pizmă, sei pentru pohta câștiwului,
că pe lângă pedâpsa ec-i vomii face acelui zapciii, veţi cădea și dumne-vostră
în mare vină. Lângă ac6sta, veţi sci că amii fosti grăitii cu pre sfinţia sa Părintele
Metropolitii, și cu sfinţia lori Părinţii episcopi pentru rânduiala tainei sfântului
Botezii, care coste mai întâiii poruncă a credinței nostre, ca să scriemii cuviinciosele porunci cătră Protopopi şi cătră preoți a o lucra și a o sfirși după
cum se cade, i pentru cele-lalte sfinte vase, ca să le aibă [ieş-care biserică
de plină, după cum se cade, și ne arctă pre slinţia sa acum, că de atunci .
ai serisii cărţi din partea sfinţiei loră, după care artă Domniei mele copia, care
vE o trimetemii să o vedeți; ci dar să cercetaţi de ati făcută protopopii urmare poruncilori ce li s'ait scrisă, sii preoții de le păzescii acestea, fiindu-vă

totit-dauna

în grijă ca să se urmeze acâsta de cătră preoţi i de către pro-

topopi ; iar unde veţi vede în potrivă să însciințaţi.

(1) Mahalagii din mahalaua

1785, Augustii 8.»

Ofelaruluă cu Stana Dătușa, pentru

niște jețuri..

I& Mihailă

Coustantinii Suţuli, Voirodă Z. VL

«După hotărirea prea sfinţii: sele părintelui Mitropolitii, și după anaforaua ce
ne face, poruncimiă să se urmeze. 1785, Augustii 4.»

«Prea Inălțate Domue,
«După jalba ce ai dată către Măria ta Stana Mătuşa ckduva ot. mahalaua
Oţetarului. deyu aici din Bucuresci, arătând că acesta biserică . mat dinainte
„2
. a.
“
DER
.
vreme fiindit făcută de și . cu ajutorulă
creştinilorit sară [i prelăcutii şi . sari
fi făcutit de zidi, şi după orenduială sari [i făcuti în lăuntruli în biserică
și jețuri de unii Andreiii Măcelariii, în partea unde șede femeile, și întem-

plându-se

mortea

acelui Andreiii, Maria

Cernovodenea

soţia de ali doilea
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alunintvelea

nici

chiar Domnitorulii,

cu tote chrisovele co dete la

multe mânăstiri şi biserici, reînoindu-le scutiri și privilegii (1) nu prea
se pare că cra de o religiositate extremă. Iatrunii pitacă ali lui, de la
14. Februarie 1784, Domnitoruli poruncesce prin carte legată Isprava se
a unui r&posatit Nicolae ce arii fi lostit ctitorii la acea biserică, şi cere
Măria
ci
orendues
ci
a
jalbă
care
cu
fostii,
ati
unde
locii
pune acele jeţuri la
vrendi
ta la noi ca să cercetămii pricina și să îndreptămi; vei sei Măria ta, că
făcutii
aii
de
trimisi
ami
cade,
se
ce
noi a cerceta şi să facemit îndreptarea

să
seire preoţilorii dela numita biserică și la câți-va din mahalagii, ca să vic
preotulii
nostră
ne spuie cum seci de acâstă pricină, și ai veniți înaintea
i lenaIorgu duhovniculii, i popa Gheorghe și cu Alexandru Ciauşii,

popa
mahala a
che Croitoriti şi Petre Cojocariii, cari sunt vechi ședătoră întracea
artte, și
ne
să
jeţuri,
Oţetarului, şi întrebându-se ce sciti de pricina acelorii
înaenie
mărturis
numiții
cu
şi
după a lori sciință ail datii preoții amândoi
art,
blăstemi
prin
și
lori
le
iscălituri
supt
D-qeii,
lui
intea nostră, în fiica
lemnii
de
Diserică
tândă, că în nunuta mahala mai din vechime ar fi losti
lemn, sa lăfăcută, si mai în urmă, înaintea răsmirăţii, în loculii acci de
mai mulţi de
creştinii
u-se
adunând
incoce
pace
din
cutii biserică de zidi, și
biserica cum
fostii
[i
cât mal înainte vreme cu locuinţa întwacestă mahala, ar
femeile,
ședii
unde
cujeţuri,
şi
altele
arctă jăluitorea împodobită deosebi de
că
vertosu
mai
şi
biserică
în
strimtii
loculii
fiindii
dar din glâta femeilor,
care
femei
între
totu- dauna pe la sărbători şi Dumineci ar fi fostii dihonic
una decât alta? din
să intre printwacelea jeţuri, şi cine să ședă mai susii
care

dihonie a lorii nici preoţii nu înţelegea

ce citeaii, nică creştinii

mahalagii

se făcea în biserică,
ce erati adunaţi în biserică nu le cra în tichnă slujba ce
trăind în vicță şi
Marii,
pâritii
a
dar r&posatulii Nicolae, soţul ali doilea
sfada și prigonilipsâscă
să
ca
Diserică,
acestei
fiindă şi elii unuli din ctitorii
din parbiserică,
din
rea dintre lemci, ati pustii de aii aridicatii acestea jeţuri
înmulţin
susii,
mal
ar&tară
cum
tea unde ședi femeile și de atunci până
în
lăuntru
în
locul
și
lărgită
mai
sati
mahala,
du-se și omeni cu femcă în
este
mai
nu
de
Diserică, şi ati lipsiti şi totă vraiba şi prigonirea dintre femei,
în Diserică, sunt
până acum, şi acele jețuri la „vreme când va (i: trebuinţă
ne adeverimit
cum
după
fiindii-că
ci
;
bisericci
spre păstrare puse în clopotniţa
cu limbuţie
forte
a,;
jăluitore
Stana
mătuşa
numită
acestă
vidu
și precum se
din maaltora
şi
unora
asupra
se cunoscu de a fi, și cu nestatornicie vorbea
ă a se
trebuinț
i
nefăcând
face,
ce
cererea
la
halagii, și nică o dreptate nare
supără
cale
şi fără
pune acele jeţuri ca să nu se înstrimteze biserica, şi răi
sulă
orenduia
făr
fiindii
pe numita Maria Cernovodenea, ci precum arătămii
fără
mare,
pricină
vre-o
este
nu
că
părarea ce ait făcutii Măriei tele, măcarii
pentru acesta, iată nu
ca să nu mal âmble cu jălbi suptrândi pe Măria ta
ta, spre a se laco
lipsimă cu răspunsil Mărici tele, și rugămi și noi pe Măria
dela Domrugămii
tele
Mărici
de Măria ta hotărirea cea cuviincisă, și anii
30.
lulic
1785,
fericiţi.
și
nulă Dumnedeii să fie mulți
Gregorie ali Ungro-Vlahici.».
(1) Vedi anexele.
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nicului de Romanați să dea în taină, n6âptea, focii unci biserici înființate de locuitorii din Gârlă. Ori-care ar fi motivulă acestui nizam,elii
nu putea fi de bunii esemplu pentru țeră. Iată acâstă carte legată:
«Carte legată Pil. Giurgiu Ispravuică ot sud Romanați peulru unii bordeiti
ce bait [ăculi, locuitorii din Gârlă pe holarulii țerei.
«Credinciosii boerulii Domniei mele, Constantine biv Vel Pitară, Ispravniculi
ot sud Romanați, sinttate, în trecutele dile din poruncă ţi s'a fostii seristi
pentru uni bordeiii ce ne-amii însciinţatii că ati făcutii locuitorii din Gârla, pre

hotarul ţărci, cu socotelă să aibă biserică, ca să-li stărime și să-l strice, la
care nourmători fiindă îndată al dati: vreme şi ai lăsată lucru la prelungire

până când acum luândii Domnia mea însciinţare din cartea ce seric Căpitanuli
ot Izlaz către d-lui Vel Spătariă, cum că în diua de Crăciună a și târnositii
acei bordeiii făcându-lii biserică desăvârșită, şi se face într'insulii slujbă, și
cum că începerea acestui lucru a fostă prin mijlocirea unui popă Ioanit
din Izlază, care popă și sfeșnice din biserica ot Izlazii aii adusă acolo, pentru
care acesta ne-amii turburatii Domnia mea asupră-ți, de ce să nu faci urmarea |
poruncci îndată ce-ţi-s'a scrisă, ci ai prelungită până a venitii trâba până aci.
Caută de nu face cusurii, ca acâsta alti dată, că voi căd6 în urgic, mai vârtos pentru cele ce sunt pentru treba nizamului, și acum iată că-ţi poruncimit
primindă porunca Domnici mele, numai decât să pui cu mijlocă pe sal cumpătă, ndptea, întrascunsit să-i dea foci, să ardă de totii, fără de a nu mai aștepta
altă poruncă de la noj, și apoi după căte-va ile iarăși ndptea pe sub cumpită să
pui cu să arunce piimântii ca să se astupe grăpa acelui bordei, să nu rămăe grupa
ne astupată, fiindi-că aă apucată de sa slujită slujbe într însulii și să aremă rispuusii de urmare. 1784, Februarie 14.»

Și pre când pe de oparte M. Suţu dădea, foci unei biserici, noptea,
pe de alta prvoca pre Mitropolitulă să oprâscă preoții de a mai da
mărturie în procese civile fără de scirea și voia Archiereului (1), sub
(1) Pitacii către Mitvopolitulă

de a nu se pune preoți mărturie.

«Pre slinţia ta Părinte Mitropolite, facemit scire prâ sfinției tale, că la pricina
de o casă ce s'atr cercetati alaltăeri în domnesculă nostru Divanu, am vedutii
Domnia mea unii preotii, Popa Ioani, că ai eşitii în urmă nevrednică și ne
primitit judecăţei, carele măcarii că at riinasti a se pedepsi, dară at pricinuităi atâta amestecătură pricinci accea și turburare judecăţilori și Divanului
domnescii, cu acea netrebnică mărturia lui, care acesta curge din pricină căci

fără de şeire şi fără de voie dela Archiereuli locului, preotulii merge de sincși

ISTORIA ROMÂNILORU

377

pretestă, că unii preotii, în asemene mărturii în unit procesii sa lăculii
nevrednicii și că a adusii turburare judecăţilorii și Divanului Domnescii.
Ca martori nu primia preoți, dar M. Suţu dădea ordine ca acesta:
«1783, Octombrie 19. Sai lăcutii poruncă legată la Stolniculii Dumitrache
Colceauii Ispravnicii din sud. Ialomiţa, să merggă la Lichirescă să indrepteze o
ataesie ce ai făcut-o unii Popa ltadu, pe carele să-lii de să-lii aducă aicea

în hiară cu bună pază.»
și se face martorii la judecată ; deci ca să se păzescă buna renduială la tagma
Disericescă a fi fără nici unit ponosii; iată scriemă pr6 sfinţici tale, să poruncescă la tâtă tagma Disericescă de obşte, ca nimenea din preoţi fără de scire
şi voie de la Archicreulu locului, sâii de la epitropulii săi să nu fie volnicii
de sine și a se face mărturie și a merge la judecată vre-unii preotii martorii,
aceli preoti să mârgă la Archiereult locului, și de i se va da voie prin adeverință la mână așia să fie volnicit a merge la judecată să-şi dea mărturia, căci
mărturia preotului se cuvine a fi de bună credinţă și primită Ia judecată, tolico,
pisah. gvmd. 1783, Octombrie 6.»
Pitacii catre dumne-lui Vel Log. Brâncoveanu de a da în scire pe lu
judecăţi a nu primi preoti mărturie la judecată.
«Cimstită şi credinciosii. boerule alti Domnici mele Manolache Brâncovenu
Vel Log. de ţera-do-susii, facemit șcire dumi-tale că la pricina de o casă ce
Sati cercetati alaltăteri în domnesculii nostru Divanii, amă văduti Domnia
mea mărturia unui preotii, Popa loanii, că ati cșitii în urmă ne trebnică și ne
primită judecății, pricinuindă atâta amestecătură pricina accea și turburare judecăţilori și Divanului domnescii, cu acea netrebnică mărturia lui, carele măcarii
că at rămasii a se pedopsi, dar fiindii că ac6sta nu este destulă a se părăsi,
şi a nu mai da altă dată preotii mărturie netrebnică, care acesta curge din
pricină, căci fără de scire și fără de vote dela Arehiereulii locului, preotii «
merge de sineși de se face muntorit la judecată, saă făcută Pitaculi nostru către
pre sfinția sa părintele Mitropolii, să poruncescă la totă tagma bisericescă de
obște, ca nimenea din preoți fâră de scirea şi fără de voie dela Archerculii
locului, scii dela epitropuli stii, să nu fie volnicii de sineşi a face mărturic și a merge la judecată politicescă; deci ca să nu se întâmple şi la altă
pricină una ca acesta, ca să se păzescă buna, orânduială la tagma bisericescă
a fi fâră de nici unit ponosii, iată scriemii dumi-tale, să arăţi de acesta, atâtii
la dumne-lori Veliţii hoeri, câtii şi la tote Depertamentele judecăţilorii, ca
preotă mărturie, cum amit (isi, fără de adeverinţă dela Archiereulii locului,
st dela epitropulii săi, să nu primescă, ci când se va întâmpla a se cere la
vre-o judecătorie vre-unii preotii martori, acelii: preotii să mergă la Archiereulii
locului și de i se va da voie prin adeverinţă la mână, așia să-lit primescă și
să-i asculte mărturia, căci mărturia preotului să cuvine a fi de bună credinţă
și primită la judecată, toli pisah gvmd, 1755, Octombrie 8.»
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Asemene spectacole nu erati proprii a îmbunătăți morala publică. Nu-i v
vorba, că în numele moralei se aruncati amende de multe feluri, de cară
se lolosiaii une-ori slujbașii diverşi și alte oră câte vre-o instiluțiune,
Aşia, bună Gră unii «precurvari» dovedită, perdea averea, sa, celi puțină a 3-a parte i-se lua în folosulii cutiei mileloră, cum apare din

acestă aclu :
Pilacii către Voerii epitropi pentru avercu

lui Joniță Rulă.

«Dumne-vâstră boerilorii epitropi, vă lacemii în scire pentru Ioniţă Rotă, care

făcendii o nelegiuită faptă a prtcureiei, sai

orânduită la pedepsă după vino-

văţia lui, și s'ati făcutii hotărire și pentru tâtă averea lui, după pravilă, că întâi
să scoţă şi să se deosebâscă din averea lui zestrea soţici lui şi darurile dinaintea
nunțci şi din cea-laltă percusie ce va mai rămân, două părți să se dea pe
sema copiilorii lui, iar a treia parte să se dea lu cutie, după cam acestă hotărire pe largit este scrisă în anaforaua prea slinţiei scle părintele Mitropolitului
şi a Dumnâ-lorii.»

In luna Maiit din 1784 veni în ţeră Patriarehulă Ternsalimului. Alaiuri
destule i se lăcură în pleâmblarea lui prin țâră, preâmblare care mai
puţinii Iolosi acesteia decât pungei prelatului grecii (1). Recolta de bani
(1) ilaiulă cu care se întorce astădi în diua de sfintuli Vasilie prea
fericiluli, Patriarhă dela Constantinopole, cum şi în diua de Bobotizii.
Seimeni polcovnicesci
pe josii
Doui Postelnicei
călări

Seimeni

Buluchbașesci
pe josti
Asemenea doui Polcovnici
călări

Polcovnicii de seimeni

- Baști Dulucii-hașa

2-lea Pitară |

3-lea Logl. de josi

“Trei ciohodari

|

lar trei căohodari

Carcta upod. cu 6 telegari
și ună 2-lea logf. iutr'insa,
(Cod. XII, fila 9.)

6 Cărți legule către Ispravnică pentru venirea sfințici scle prea fericitului
Patriarhă, ali Levusalimuluă la Craiova.

«Dumne-vostră Ispravnicilorit ot, sud. — sănătate, vă lacemii în scire că cu
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de oro-ce Palriarchuli

remase

în feră

sciința și cu voia Domnici nostre, merge prea sfințitulii, tericitulii Patriarhii
alti lerusalimului, la Craiova, ca să dea blaosloveniile prea slinţici scle și la
obștea creştinilor părţii locului de acolo, deci însciințămit dumne-vostră de
bunăvenirea şi trecerea fericirii sele pre acols, să aveţi a întempina pe fericitult şi a eşi înainte, primindu-l cu cinstea și evlavia ce se cade, şi să erijiţi până la ceşirea din judeţii, cum v& arătămii a petrece odihniti și mulțămiti prea sfinţia sa la drumii, de care să avemii și răspunsulii dumnâ-vostră.—
1784, Mai 24. »
Iifovi, Vlasca, Teleormună, Oltă, Romanați, Doljiii.

Alaiulă

ce saă

renduită

lu eşirea din Bucurescă a prea fericitului
Patriarhă.

25 seimeni polcovnicesci
Preoţii din Bucuresci
2 Logoleţi de taină
Ciaşulii agescit
2-lea Pitariii
Başă bulueii-başa

Vel Căp. za lelegii

25 seimeni Buluchbișesci
cu doui protopopi
lar doui Logolcţi de taină
”
Ciaușulii spătărescii
Polcovnicii za scimeni
Poleovnieii za tergii
-

Vel Căp. za dorobanţi

3-lea Logf. de susii
3-lea Logf. de josii,
2-lea Logf. de susii
josii
de
Loof.
2-lea
Treci ciohodari
“Trei ciohodari
Iar Logoleți de Divanii
lLogofeţi de Divanii
şi alți diaconi şi Gmeni ai fericitului Patriarhi.

Iă JMihailă Costantinii Suţuli

Voicodiă i Gpod. Zem.

Vlas.

«Cinstită şi credinciosii boeruli Domnici mele dumne-ta Manolache Brâncovene, Vel Logf., fiindă-că după obiceiii este a merge şi dumnâ-ta de împreună cu fericitulii Patriarhii, pentru petrecere, vei rândui dar dumne-ta,pe
unulit din zapeiii ce sunt întracâstă foio ca să gătescă acestii alaiii totii după
(Gie, mâne la cesulii ce va fi ca să plece prea fericitul Patriarhă. — 1784,
Octobre 30. (Cod. NII, fila 200).»

Carte cu boierulii ovânduiti a [i purtătorii de grijă la mergerea Palriarhuluă
la Craiota.
«fiem. Vlas. Fiindii-că prea slinția sa fericitulii Patriarhii alti Ierusalimului cu
scirea și voința nâstră merge la Craiova, ca să dea blagosloveniile prea sfinţici sele și la obştea creștinilorii părţei locului, iată orenduimii Domnia mea
pre credinciosii boeruli Domnici mele dumnelui Biv Vel Armaşii lanache
maimandară, ca să aibă a fi purtători de erijă la mergerea prea slinţiei sele,
arijindă de ale drumului, spre a petrece pre prea slinţia sa odihniti, după
cum și Ispravnieului judeţului amii scrisit Domnia mea deosebiti poruncile
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multe luni. Pentru ca să sc facă recolta mai abundentă, Patriar
chulti
preâmblă prin ţâră şi lemnulă sfintei erucă (1).
Aceste onoruri făcute Patriarchului şi diversele folosințe acordate biscricei ortodoxe, nu impingi pe M. Suţu Ia intoleranță, Eli voînoes
ce

chrisovulă catoliciloră și ali Sașiloriăi, întâiul la 15 Oct. 1783 și ali

doilea la 1754 (2).

Ii

n6stre pentru acesta; dreptii aceca s'a datii la mână acestă domnesc
ă carte
ca să fie Maimandară și purtători de erijă la mergerea fericitului Patriar
hi.—
1785, Mai 24.»
Despre acestă călătorie a Patriarehului vei ce scrie și Atanasie Comnenu
Ipsilante în opulii s&ii..... Cum că înriurea clerului grecii din Orientit era
mare
între lomâni, potii dovedi numerâsele danii ficute la mânăstiri din
Orienti
ori închinări de monăstiri din țâră. Așia avemii:
Ilrisovulii monăstirei Domnița Bălașa, dată de Vel Vist. Nicolae Brâncuveanu și Vel Logolătii Manolache Brâncovenu în grija. Mitropolitului
Darstorului Kir Parthenie, cu specială aședămîntii. 1784, Martie. [Cod. XI,
fila 51).
(1) Irisovulă mânăst. Slatina din Oltii pomenesce de purtarea prin ţâră
a
slintei cruci, 1784, Oct.
Domnitorul acordă mânăst. mai multe scutiri, după cererea bocrului
Radu
Slătineanu Cluceru, care ai întocniitii la acestă biserică și unii dascăli
de învețătura copiilorii. (Vedi anexa).
(2) Aceste hrisâve dispunti cele următore:
Prin Irisovulă Dbaraţiloră din Bucuresci, din 1783 Octombrie 15, Domni:
torulii scutesce doi vieri la viile din ocolulă Bucurescilorii și "Târgoviş
te şi
doi argaţi. Asemenea scutesee bucatele drepte ale bisericci: de oieritii
150 de
oi, de dijmăritit litre 209, de văcăritii 15 vite, si o pivniţă din Bucuresc
i de
lumărită, de căminăritii, de vamă de vinti domnescă și do tote angaralel
e.
Acesta este întărire a unorii hrisove anteriore, de la Ipsilante și N. Caragea
Vodă, hrisâve ca ce se allă la mâna paterilori adică a părințiloră
şi a preoțiloră.
NE

Ilă în întregime chrisovulii Suşiloră:
«Domnii și oblăduitorii cărora li-se încredințâză și li-se dă sub stăpânire
(ări
și norode, ca unii ce de la D-dei sunt aleşi și înălțaţi la acea
înaltă stepenă a Donnici, spre ocârmuirea norodelorii și a politiiloră, netăgădu
ită datorie aii a păzi și a întări politiile sale spre a se îmmulți supusulă
săi norodii, revărsându-și domnesea milostivire către totă obștia. Deci dar, obicinuit
ii
lucru fiindii, ca prin cetăți și politii mari, unde sunt scaune de crăii
și de
domnii, a se alla multă adunare de noroi, nu numai dintr'ai pămîntul
ui aceluia, ci și din străini şi a fi primiţi și ocrotiți toți, avându-și fie-care
nemti
după rândul stii, deosebiti case spre a-și face rugăciunea lori, către
Dum-
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Să ne ocupămii acum de celi-laltii factori culturală, Scdla.
Aventuli dati scolelorii de Ipsilante, nepotolitii sub Caragea, continuă
și sub M. Suţu.
In primele luni ale Domniei sele din 17$3, Mihaiii Suţu totuşi nu
pare a se fi preocupati de scâlă.
La începutulă anului 1784 (Maiă 25) aflămi însă ună pitacii Domnescit adresată Mitropolitului, Episcopilori și Veliţilori boeri de la
Vel Ban la Vel Post. în cuprinderea ummnătore:

nedeii, precum și aci în oraşii Domnici mele DBucuresci, osehitii de catolicăi
de Armeni şi de Ovrei ce sunt și ati biserici pentru ruga lorii, allându-se spre
locuinţe câţi-va și din ritului săsesc, cari făcândă rugăciune la Domnia sa îratele nostru Domnulii Alexandru Ipsilante VV. ca să le de voie să-și facă și
că o bisericuţă aci în orașulii Bucuresci, în loculii unde ait avută și mai "nainte,
să le fie pentru inchinaţiune, către Dumnedeii, după ritul săi, şi socotindii
Domnia sa, că nici de o stricăciune nu este orașului a ave și cio biserică și
ca nici zătignire să nu fie norodului, spre a se înmulţi și a se întări politia
acesta, mai vertosă vădendă Domnia sa la mâna lorii şi hrisovulii răposatului Domnii Const. Mihaiii Cehanti Racoviţă VV. of ct. 1753 Noemvw. 1, cu care
le-ai dată voie de şi-ati făcutit biserică aci în Bucuresci și după-ce ati stverşit-o, le-a făcută şi privileghiă de bucatele biserieci, scutela ce scriem mai
josii. Pentru acesta dar fostu-le-aii datii voie Domnia sa fratele Alexandru Vodă
de și-au făcutii biserică de rugă în loculi unde ati avutii mai "nainte, întărindu-le și privilegiul scutelei, după cum și hiisovulii Domnici sale ot let.
1777 lunie 4, ne-a adeveritii. Dreptii aceea și Domnia mea printr'acestă dom-

nescti alt nostru chrisovii le-amii întăritii privilegiulii acesta, atât pentru bisc-

ricuţă cât și pentru bucatele că-şi le dămit volnicie destvârşită ca să-și aibă
şi să-și ție cu pace acea bisericuţă a lorii, în loculii ce ati făcut'o, care este
în mahalaoa Stejarului, însă numai bisericuţa acâsta, iar alte împrejmuiri de
zidit nu aă a face. Așijderea să aibă a ţine acâstă bisericuţă aci în pămîntulii
țărci 6 pogone de vie și 100 stupi i rîmători și oi 100, care aceste tote hu-

cate să fie în pace și iertate, stupi i rimătorii de dijmăritii, oile de ocritii și
vinulă ce-lii va face în vii de vinăriciii, nică o supărare la aceste bucate
către

nimeni

să nu

se facă. Pentru

care

poruncimit

Domnia

mea

de

şi d-vâstră

boerilorii slujbași, ori de ce trâptă voți fi şi vă veți orendui cu aceste slujbe,
să aveţi a vă [eri de aceste bucate, cu suma ce serie mai susă, ale Disericuţei
săsesci, ne-făcendii nică unii felii de supărare întru nimici. Şi pentru.ca să
aibă bisericuţa acesta neclătităi mila ce amă orenduitii Domnia mea, ami întăritii hrisovulă acesta cu însăși credința Domnici mele lo Mihailă Const.
Suţu VV. etc... Și sa scrisă chrisovulii acesta la -iuli anti dintru întâia domnie a Domnici mele aici în orașii, scaunuli Domnici mele Bucuresci, la anii

de la zidirea lumei 7293; iar de la nascerea, lui Ilvs. 1784»

(După originalii).
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Pitacăi la Milropolilii| i la boeri să ie sâma pentru scale.
«Piindii-că ne adeverimă. Domnia mea, cum că la_ secolele domnesci de aici
din orașulii Bucuresciloră, din răit obiceiti să urmeză Nizamii Săzlăcu, în urmă după atâta cheltuială ce se face pentru folosulii obștici, iată dar orânduimii
po pre slinţia sa părintele Mitropolitii, pe dumnâ-lui Vel Ban Ghica, pe dumn6-lui Vel Logof. de "Țâra-de-susii, şi pe dumnâ-lui Vel Post. ca adunându-se
la unit locii, să citescă chrisovulii domneseii alti seolelorii, să vacă şi orânduiala ce se urmeză acum la scâlă, și să socotescă Nizamulit cela ce este
a li mai temeinică și mai stăpânitorii, spre bine următorii să ni se arăte în
cristi, 1734, Mai 25.»

Deja în 24 Ianuarie 1784 M. Suţu renduesce o asemene anchetă
și la institutulii coxfanotrofiei».
Toti Divanuli era însărcinată să chiăme pe epitropi şi să le ceră
să dea

socotslă

de venitul

și

de

cheltuiala orfanotrofiei,

până acum,

«care socotlă să o lheorisiți cu deamănuntulă, urmândiă după cuprindorea hrisovului orfanotrofiei și încheind socotela sub iscăliturile

sfințiiloră
analora,

vostre și ale

d-vâstre

(boeri) să ne arătaţi în scristi prin

ca să' vedemii». (1)

Domnitoruli se mulțămesce cu o anchetă mai multi financiară, căcă
nu aflămă în 1784 vre-uni acti probândă încercare de îmbunătăţire
în învățămîntuli școlelori St. Sava și St. George. Pitaculă de sus,
cu adevăratii, că parcă ar cere Comisiunoi să inspecteze școla dela
Bucuresci și să vadă întru cât realitatea corespunde cu prevederile
chrisovului ședleloră dela Alex. Ipsilante, dar în condica domnâscă în

(1) (Conul, XII, fila 112).
In 1783 Noembre
chronie.

20, M. Suţu

rânduise

doctoră

la Orfanotrofie

Pitacii lui Polichronie doftori ce sai fostă rânduită

pe Poli-

la Orfanotrofie.

«Fiindii-că la Orfanotrofie amii renduitii Domnia mea doftori pe Polichronie
doltorulii, seriemii și poruncimii d-vâstră hocrilorit cpitropi cari aveţi asupra
şi [Epistasia acesta, să sciți po numitulă Po'iehonie doftorii ali Orfanotrolici,
și să-si aibă orenduiala și Icfa sa după obieciit. tol. p. gvmd. 1783, Noembrio 90.»

ISTORIA

care

am

descoperiti!

acesti

ROMÂNILORU

pitacit

domnescii,

383

nu

am

mai

aflati

nici

unit răspuns dela boerii din anchetă. Singura măsură luată de M.
Suţu, în vedere cu chrisovulii ședlelorii din 1776, este relativă la, clasa
de musică creată la St. Sava. Domnitoruli dă următorul pitacii:
«Pitacă către Milropolilă, ca să chiame pe toți kyumenii de « găsi câte
unit copilă cu glasă şi să-i ducă la sfintulă Sava la dascăluli Mihalache,
«Pre sfinţia ta Părinte Mitropolitii, să aduci pe toţi Esumenii dela tote mănăstivile de aici din orașulii Domnici mele Bucuresci, cărora să le dai straşnică poruncă, ca fieş-carele să aibă a găsi câte ună copili cu glasti buni,
cărui copilă să-i porte grijă pentru de mâncare i pentru îmbrăcămintea lori,
şi pe acești copii să-i trimeţă pe tote dilele ne lipsitii pentru învețătura cântăviloră, la ședlă la slîntulă Sava, unde sai orenduitii de câtre Domnia mea
înte'adinsti dascăl, Mihaiă cântărețul, dascălii cântăreții obşteseii; pentru care
acestă trebă, nu numai acum poruncă straşnică să le dai pre sfinţia ta Lgumenilorii, ci să-i şi silesci ără voia lori a fi următori la acestii lucru cu cale”

ca să-lit strerșescă în faptă și să facă rodi dintru acesta, fiindă-că avemii a
face cercetare pe urmă
1754, Noembrie 29.»

pentru acâsta, de ati fostii următori lgumeni, scit nu,

«Pitacit călre Epilopi i către Mitropolit, ca. Pptuneniă de pe le monastiră
să găsescă câle ună, copilă, şi să-i trimiță la sfintulii Sava lu dascălulii
Aihalache ca să le paradoscsei înrățiitura de cânlări.
«Poruncimii Domnia mea dumne-vâstră boerilorii epitropi, fiindit-că prin domnesculii nostru pitacit către pre sfinţia sa părintele Mitropolitii amii datii poruncă la fieșce-care Eumeni dela tote mănăstirile
din Bucuresci, să găscscă
câte unii copilii cu glasă buni, căruia copilii să le pârte grijă Egumenii pentru hrana şi îmbrăcămintea lori, dela sinesă, și să-l trimită pe totă diua la
sfintulti Sava unde amii rânduiti Domnia mea dascălii musicosii pe Mihalache,
ca să le paradosâscă învăţătura cântăriloră ; iată v& poruncimii că de acum
peste dou&-deci trei-deci de dile să cercetaţi la dascălulă de ai trimesti toţi
Egumenii mănăstiriloră din Bucurescă câte unii copilă, sei nu; și pentru
acelii ce nu va îi trimesii până atunci, să ne înșciințaţi cum și peste totă vremea
să cercetaţi de urmeză toți Egumenii acestă poruncă și să aveţi a arăta pe
cel ne următorii. 1784, Decembrie 3.»
«Pitacăi călre Episcopi pentru dascalulă musicosă
Ic sfintulii Sara.
«Dumnâ-vâstră

care sai orânduilii

boerilorii epitropi, fiindii-că ami hotăritii Domnia
!

mea, după
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cum și la ehrisovulii sedlelorii este orenduitii, ca să așeqămii la scâlă
ot sfintulti
Sava și unii dascăli Musicosti pentru a învăţa ucenicii meșteșuguli
cântărilorii, iată v& poruncimii să cetiţi chrisovuli sc6lelorii, ca să vedeţi
ce plată
se orânduesce dascălului musicosii, şi pe cât va fi seriindă chrisovu
li să ne
aretaţi în scrisă, așijderea să orenduiţi numitului dascăli dout odăi
alăturea
la unit locii înăuntru în mănăstire, dintrale scoleloră, una pentru șederea
sa
și alta pentru ucenicii cari sunt să vie spre învățătura cântăril
ori, cari odăi
gătindu-le dumnâ-vâstră să i le faceţi teslimi, însă ucenicii cari
voră fi la
învețătura cântăriloră să șciți d-vostră, că n'aii a rămânea cu
șederea lori la
scolă, nici altă orânduială mai multă n'a dela scoli lir de numai
pentru învețătură să mergă și să vie. 1784, Decemvrie 1.»

Mergerea, înainte a acestei secole de musică întâmpină totuși greutăți, căci Egumenii nu se supuseră ordinelorii date, așia, că la 27
Iebruarie 1785, trei din epitropii scâlelori adresâză lui M, Suţulă
a-

„cestă

analora :

«Prea. Inălțale Domne!
«Insciinţămii M. tele, că după ce cu luminata poruncă a |.
tele, sa aședatii în Sf. Sava dascălii musicosii Mihalache, s'a făcută orendui
ala iarăși
cu porunca Mărici tele, ca peste copiii ce se vori stringe la învăţăt
ura psaltichici, de voic, să fie datore și 24 de mănăstiri de aci din Bucures
ci, cum și
cele din prejuruli Burescilori, să-și trimită câte unii copil spre
învăţătura
psaltichici, cari copii să-și aibă mâncarea, alte trebuincise
din mânăstire, hotărindu-se de M. ta şi sorocii de a trimite mănăstirile tote
copiii, care sorocii
a şi trecuti și până acum numai doi copii aă venită la
scslă, însă unul de
la mânăstirea S-tul Gheorghe şi altulă de la mănăstirea
Mărcuţei. De acestea
înseiințămit 1. tele. 1785, Februarie 27.»
Semnaţi : Jenache Lek. (Lehliu ?), Nicolae Stolnici, loan Medel
(1).
Numai în 15 Aprilie 1785, Domnitorulă dă o nou deslegare în
sensulii primeloră ordine și osîndesce la amende pe egumenii recalcitranți.
Iată acestă
nouă ordine:
«lo Mihail Const. Suţu VV. ete. de vreme ce într'atâta prelung
ire de vreme
nai fostit următori Egumenii mănăstirilorii la acesti lucru cuviinci
osii, ar&tându-se cu acâsta neiubitori de pod6ba sfinteloră biserici
și ncurmători la
domnâsca hotărîre a nâstră; iată dar, pentru nesupunerea lori
îi hotărimii să
dea trâpădă de totii Egumenul de la sine-și po taleri 10, care
trepădu să-l

a
(1) Cond.

No. “XIII, fila 173,
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iea Dascălulii musicosă ; pentru care orenduimii pe... .. să apuce pe fie-care
egumenii cu strinsâre, să dea acesti trepădii, şi apoi să le facă zeapeealicii,
ca să aibă câte unit copilii la învăţătura cântărilori, negreşitii, după orînduiala

ce amii fostii făcutii.» 1755, Aprilie 15
Unii altii pitacii din 18 Mai, 1785, ordonă boerilori epitropi, să dea din
banii cutică, lui Mihalache Dascălulă musicosii, câte 15 taleri pe lună, afară
de orenduiala ce arc de la biserica Gospodii. I se va da acâstă Iclă, nu numai cât va șede la SI. Sava, ci și după ce se va muta la Mitoculii episcopici
de Romnicii, «liindi-că iarăși are a urma învățătura cântării, însă din Danii

scvlelorii.» 1785, Maiu 18. (1).
Apare de la acestii pitacii, că clasa de musică în [ine a luncţionatii şi că
mai apoi dascălulii Mihalache a trebuită să se strămute cu locuinţa de la SI.
Sava la Mitocult Episcopici de Râmnicit (2).
Preda ore dascălulă Mihalache numai musichia biseriecscă ? Ne este permisti a crede, că ucenicii de la St. Sava învățau în clasa de musică și altiifelă de cântări decât cele bisericescă. Deja musica instrumentală intrase în
deprinderile societăţii. Nu numai tarafuri de ţigani delectaii boerimea şi p6
Domnitoră, ei şi musica (isă nemţeseă. In alaiurile diverse de la acestă epocă,
ăsimi mereă luândi parte şi o musică nemţâscă, organisată și plătită de
Domnitoră. Astii-felii era naturală, că alăturea cu mcterehencua imitată de la
“Turcă, în 6stea românescă, să se introducă, prin imitație de la Muscali, musica
după sistemulii curopeanii. Numerdsele baluri și petreceri, cari se introduci
în societate, în timpulă ocupaţiunii rusesci, de la 1769, aii îmboldită desrol-

tarea cântărilorii de danțuri europene
musica curopenă.

şi deci ai introdusii destulă

de iute

Instituţiunca orfanotrofiei continuă a [i preocupaţiunea Domnitorului, dar dă
ocasiuni și de crcări de leli pentru anumiţi boeri. Așia vedemă, că în 1 Iebruarie 1785, Domnitorulii renduesce specială epitropii la orfanotrofiă pe Biv
Vel Pach. Enache Vilara și-i asemneză lefă de 120 taleri pe lună, din banii

“cutiei (3).
_

9

(1) Pitacă la Vel Epitropi să dea taleri 15 pe lună Icfă dascălului Mihalache
«Dumnâ-vostră boerilori cepitropi, din banii cutiei să daţi lui Mihalache Dascălulii rausicosti Iâfa pe lună taleri 15, afară de orenduiala ce are de la biserica Gospodii, care I&fă aveţi a i-o da dela d-vostră întâiii până acum la sfîr:
şitulii lui Aprilie trecuti, cum și de acum înainte pe tote următârele luni,
atâtii încât îi va fi șederea la Sf. Sava înăuntru, cât şi după ce se va muta
la Metohulit S-ţici Sale părintelui Episcopul de âmnicii, fiindit-că iarăși are a
urma Înv&ţătura cântări. Tolico p. gvmd. 1795, Maiti 18.»
(2) Cond. No. XII, fila 259 verso,
(3) Cond. XII, fila 259.
Istoriu

Româniloră

de

V, d.

Urechiă,

4
=

Hi
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Decât orfanotrofia încă nu exista, cum se probâză prin actulit ce dămiă mai
la vale, din 20 Martie același anit.
In acestași anii 1785, Iulie 24, Domnitorulit voesce să introducă reduceri
în budgetulă scâlelorii, sub pretextii, că prisosulii să se întrebuinţeze la alte
lucruri folositore. Ne cam îndoimit de aceste bune intenţiuni, când vedemiă, că

Domnitorulii începuse aceste îmbunătăţiri prin a crcâ Iefă lui Vilara (1).
Domnitorulit

renduesce cu pitaculii din 24 lulie 1785 o Comisiune compusă

din episcopuli Râmnicului, biv Vel Banii Ghica, biv. Vel Logof. Brâncoveanu
și biv. Vel Pach. Romaniti.

Ordonă

Domnitorulii

acestora, să mergă la școla

domnescă din s-tulii Sava și să aducă înaintea lorii pe boerii epitropi şi împreunândiă veniturile, atât ale seolei, cât și ale orfanotrofici, «să cercetaţi cu deam&nuntuli, atâtii veniturile cât și cheltuelile loră, de peste ant, a lefilorii, a
hranei și altele ce ati cursă până acum și după ce veţi face acestă ccrcetare cu pericrehie, să faceţi şi cumpătarea acestorii tuturorii cheltuelilorii, că
numai cât vi se vorii păr€ la buna pază a orenduclei sedlei și pentru mai
buna procopselă a ucenieilorii și pentru orfanotrofie, cele cuviincise cheltucli, acelea să se hotărescă de a se urma de aici înainte, iar ce vi se va pă-

re, că este zadarnicit

și fără de folosă,

cum:

hrana ce peste orânduială și

altele, să o scădeţi, ca prisosulii acela să se metachirisescă la alte folose iar
de obște și pentru urmarea ce veţi face, în serisit să avemii înseiințare (2).

1785, Iulie 24.
Originea bibliotecei dela S-tuli Sava

este mai vechiă de cât chrisovulii se6-

lelorit din 1776, totuşi nu cunâscemit până astăţi pe vechii Diblioteeari. Celi
mai întâi numită bibliotecar alt S-tului Sava rămâne, până la descoperirea altorii documente, dascălulit Ambrosie. Acesta prin același actii cu care
este nuimnitii de Domnitoră în slujba de bibliotecarii, este însărcinatii și ca pedagogi alii internatului. Pe lângă dascălul Ambrosie, rizlioteeară y și purtători de grija ucenicilorii, Domnitorul, în pitaculti către boerii epitropi, dela
14 Martie 1785, mai renduesce uni ali doilea pedagogii. Atributele acestora
?

(1) Pilaciăi la boerii epilropi să dea tal. 120 Paharnicului Iordache
ce sa orânduitii la Orfanolrofie.

Vilara

«Dumne-vostră boerilorit epitropi, fiindă-că dumnâ-lui biv Vel Paharnicit
Ianache Vilara s'a orânduitii de câtre Domnia mea cpitropii Orfanotrofici cu

lefă pe lună câte tal. una sută dout-deci, iată v& poruncimii din banii cutică
să aveţi a da pe fie-care lună acești tal. câte una sută dou&-deci, tolco. p.
1785, Februarie 1.»
(2) Cond. XII, fila 288.
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se poti vede în pitaculii următori : «Fiindit-că la seola domnâscă ot S-tuli
Sava amii orânduitii Domnia mea pe Chir Amvrosie dascălii, a fi zirliotecară
şi purtători de orija uceniciloră ; așijlerea amii mai orânduitii Domnia mea
unii alti doilea pedagogosii peste cci-lalți ucenici ai seolci, care să [ie nelip-

șiță între ci spre a-i povăţui a-și învăța matemele, cât şi întru a cerceta întru

totă vremea pe la tâte odăile lori, să vadă a nu lipsi din scolă nici unulii
şi a nu se face între că vre-o pricină de gâleâvă, cărora le-amii orenduitii
Domnia mea şi 16fă din banii seoleloră, însă lui Chir Amvrosie po Ul. 60 pe
lună și lui pedagogos po tl. 10, începondu-se a li se da dela 15 ale trecutu-

luă Ianuarie înainte (1).» 1785, Martie 14.
Vilara are I6fă ca epitropii alii orfanotrofici mai importantă multi decât
dascălii ce ostencati în scoli, iar orlanotrofia, precum mai susit argtarămii,
încă nu exista decât pe hântie. In adevării Domnitorul însărcineză ln 2U
Martie 1785 pe boerii epitropi, să se ocupe de veniturile de creatii pentru
ținerea orfanotrofici şi să cerceteze și despre moduli cum biserica tulurorii
slințilori a fostii alesă din trecută pentru aședarea orfanotrofici. Tată pitaculi
domnescă în acestă afacere, din care mai vedemi, că Stol. Dumitrache, autorul istorici evenimentelorii dela 1769 la 1775, este omii de încredere deosehită a lui Ipsilante.
D-vâstră boerilorii epitropi: Vă însciințămii, că vrendă Domnia mea, a se
tocmi şi a se pune în faptă orfanotrofia, ca uni lueru sufletescii de obște
vrednici și folositori, amit orânduitii câte-va venituri pentru cheltuiala că,
adecă din dajdia preoţiloriă, dela Dragagii, dela ceră și din altele ce se va

găsi cu cale. Pentru care vă poruncimit, ca dimpreună cu D. Stol. Dumitra-

che, adunându-vă la unii locii, să socotiți mai întâiit pentru veniturile orfanotrofici, ali doilea să socotiți loculă locuirei copiilorit sărmani și pe lângă
acesta,

să corectaţi, pentru

mănăstirea

tuturori

sfinţilorii,

cu ce hotărire

si

orânduială s'a făcută orfanotrofie și mijloculii cu care se cade și lolosesce a

fi acestă monăstire orlanotrofie? şi de tote acestea să ne arătaţi în scristi cu

anafora (2)» 1785, Martie 20.
Epitropia împreună cu Stol. Dumitrache presenteză în 29 Martie 1785 anafora Domnitorului, prin care artă: «că nai găsitii loculi mai buni pentru

orfanotrofie, decât la mănăstirea tuturoră sfințiloriă, fiindă în politie și în îndemână a se puli găsi de tute câte sunt brebuincidse, atătă spre hrana și crescerea copiilori sărmani, cât și acelori ce o tori posloși (3)».
poerii ceră însă strămutarea egumenului în alti locali și să se ica veni(1) Cond. AII, fila236.
(2) Conăd. XII, fila 237.
(9) Semnaţi: Enache Lechliu,

Pak. Ion

Vilara, Sol.

Dumitrache

și alţi doi,
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turile monăstirei pentru întreţinerea bisericci și facerea coperișului odăilorii
și să se dea și doi ţigani de ai mănăstirei, unulii pentru biserică, și altulti

pentru portărie.

-

Domnitorulii în 1785, Aprilie 24, găsesce bună și cu cale anaforaua şi aprobă cererea din ca, adăogendi că, ași cântăreții să fie la biserică nelipsiți (1].»
Vacanţa făcută prin mortea lui Neofitit, din 1784, la seslele dela sântuli

(1) Cond. XIII, fila 176. lată aceste acte în totă întregimea:

Orendluiala ce sa făculi-le

I& Mihaili

Orfanotrofie cu mulurea
mănăstire.

Constantin Suțuli

epumenulii

Vod. i gpsd. Zem.

din

Vlas.

«Bună și cu cale este anaforaua acesta, pentru care întărimii ca să se urmeze la î0te după cum se cuprinde mai josă, mutându-se egumenulă cu locuinţa la altă parte, unde se va socoti de către prea Sfinţia Sa Părintele Mitropolită și ale monăstirei să fie supuse sub purtarea de grijăa egumenului,
ca nu numai cele arătate mai josii să le împlinescă, ci şi cântăreții să fie
la biserică nelipsită, și la acestă minăstire să se așede Orfanotrofia.»—1785,
April. 24.
Procit. Vel Log.

Prea Înălțate Domne,
«După luminată Pitaculă Mărici 'Pale adunându-ne la uni loci cu luare aminte, în totii chipulă nc-ami chibzuită pentr bună starea Orfanotrofici, și
altii loci mai destoinicii nu ami pututi otăsi, fără numai iarăși mănăstireaa
tuturorii Sfinţiloră, fiindii în politie și cu îndemână, a se put& găsi de tâte
câte sunt trebuinciose, atâtii spre hrana și cresecrea copiilorii sărmani, cât
și acelora ce le vorii posluși şi îndrăznimiă a dice, (însă de va fi primiti la audulii Înălţimei Tale) ca egumenia să se tragă cu sălășluința aiurea, unde se
va socoti de prea sfințitulii Mitropolitii, că necuviincios lucrua vicțui egumocnii cu acesti felii de calabalâcii și iar ale mânăstirei tote, mișcătore şi ncmișcătore, să fie supuse sub egumenâsca stăpânire, ca din venită să facă învelișulii odăilori, şi să pârte grija de podoba sfintei biserici, cu preoţi mireni, i de cheltuelile cele din lăuntru Disericei: făclii, untii-de-lemnă, tămâe
i proci; să dea și doi ţigani de ai mănăstirii, unulă pentru posluşania biserice, altulit pentru curăţenia în năuntru în mânăstire și la porţi a le închide și a le deschide la vreme. De acâsta însciințămit Mărici Tale, îar cea
desăvârşită

hotărire

rămâne

a se face de Inălțimea

lanache Lehliu, Ioanit Vilara Pahar.,
Medel.

Dumitrache
“

'Ta.»y— 1785, Martio

29.

'Stol., Nic. Stol., Ioan
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Ipsilante tră“Sava (1), pare că este împlinită în 1785. In acestii anii 1785,
instrumente
aducă
să
Iliadă,
mise în Italia şi Germania pe dascălulii Manasi
pentru seola dela S-tulă Sava.
se prolată ună pitacii domnescii, care ni arctă, cum, în 11 Mai, 1785,
cedă la numirea dascălului de gramatică, ce lipsea la S-tuli Sava:
«iindă că pentru a se face alegere de dascălla gramatică, a se aședa la
mea, cu piscoli domneâscă ot sfet. Sava, orenduindu-se de către Domnia
ţera-de-susil.
de
tacă, pre P. S. Păr. Mitropolitulă ţărei, dumnialui Vel Log.
vrednici a lua
şi d-lui Vel Post., ca să cerceteze din câţi se află aici pe ccă
ce i-ai
dăscălia asupră-și, ai arâtatii Domnici mele prin cuvînti 3 anume,
hotăsă
ii
dintriînş
ca
vrednici,
găsită P. $. $. Părintele și cu d-lori boerii,

care îlii orenrimă unulti. Deci iată ami hotăritii Domnia mea pe Paisie, pe

ca însuși
duimă a fi obşteseii cunoscutii dascălii la gramatică, cu hotărire,
de ali doilea
cuvioşia sa, să aibă a-și alege pe care-lu va socoti vrednicii
iarăși însuși
și
alegere;
sa
a
după
mă,
„dascălii, să ni-l arcte ca să-lă orendui
a rămâne
vrednică
sunt
ce
cuvioşia sa să facă alegere, prin Îdic, de ucenicii
LogoVel
d-ta
la învăţătură, să ni-i arte; ce dar P. S. Ta Păr. Mitropolite,
epitropi, după
fă de 'Ţera de susii şi d-ta Vel Post., împreună și cu boierii
să și începă
hotărîrea nostri să-lăi şi aședati, ca de mâne intrândii la şcolă

tema, iar celt de alii doilea să paradosescă

Aşijderea, să aibă orenduitulă dascălii
stptemână female.

celă

iarăși a lui matemă deosebiti.

mare,

a deorthosi de două ori pe

se
«âșijlerea să urmeze a face și technologie, pe tote dilele, nelipsiti, silindu-

a cși rodii dintr'acâsta, urmând

şi după cum deoschitulii nostru pitacă din-

tâiă ati poruncitii (9).» 1785, Maii 11.

In decursulii anului
pe la sate.
In. 1783 allămă unit
liinţată întruni sati,
giulii Stanii Jianu biv

aflămii menţiuni despre căte-va scoli ue
E
frumosii document relativă la o scolă românâscă încu contribuţiune de la locuitori. Pe moşia sa, IlaVel Pah., a clăditii biserică de piatră şi chilii pentru
1783—1786

l.
(1) Pitacit să strige la mezată vămasele răposatului Neofilii dascălu
tote lucru:
«Poruneimi Domnia mea dumne-vâstră bocrilorit epitropi, pentru
lii stamaraletu
prin
ii,
dascălul
Neofiti
lii
rile ce vori fi rămasti dela răposatu
din
unulii
fiindă
aţă
unde
mezatii,
la
strige
sc
să
puncți
rosti za negustori să
vine
cuprind
va
bani
co
dumne-vâstră şi Procopie diaconulii, nepotulii săi, şi
ii, iar
(area acelorii lucruri să daţi pe jumetate numitului Procopie diaconul
până
lie
să
ca
lie
Mitropo
slinta
la
păstrare
în
daţi
să-i
eci-lalți pe jumătate
15.
luniă
1783,
—
gvd.
sc va ivi cel-altii moștenitorii, sora mortului.» tolico p.
(2) Cond. No. XII, fila 253 verso.

|
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călugări «și alți omeni săraci neputincioşi,

cară să-și aibă hrana

și chiverni-

sela lori.» Lângă acâstă biserică Jianu a făcutii și «școlă românescă pentru
a se învăța copiii de pomană.» Locuitorii de pe moșie, cari ai buni câștig

din meseria ce esercită cu tăbicirea peilorit de capră, vădândi acestă bună
faptă a Paharnicului, s'aă îndemnatii și ci pentru pomenirea lori și-ati datii zapisi, în 15 Octombre 17$3, prin care se îndatorescă, ca din câștigulu mesc“ rici lori, să dea ajutorii câte 10 parale de fie-care sută de pei ce vori lucra.
Domnitorulti întăresce în 12 Martie 178J, acâstă învoială și mai adaoge în favorea bisericei și a sc6lei și alte venituri, precum: din vama bâlciului, ce
se va ţine pe acea moșie, să aibă a da vameșului din Craiova taleri 100,
din ori-cât venitii se va stringe din acelă Dâlciui, ca să fie acesta milă pentru
chivernis6la Diserieci, de făclii, tămâie, untii-de-lemnă și pentru plata dascălului ce va învăţa copiii și pentru hrana săracilorii ce se vorit ocroti în chiliile bisericci și trei preoți și unii diaconii să fie la biserică (1).
Scâla de la Agesci. In ali treilea anti ali domnici lui M. C. Suţu, la 15
Martie, acordă venitul din vinericiă, de la mat multe pop6re, iubitului săi
[ii Gr Suţu, sub pretextii de întreţinere a. școlci și a bisericei de pe moșia
Agescii, a acestei bezedele (2). Dice chrisovulă, că ati acordati asemenea ve:
niti bisericei,fiindii-că s'aii aședatii la ca „sedlă pentru înițătura de copii pământeni, fără de plată și fară simbrie.* lată pitaculi cu care în 8 Augustii

1785, Domnitorulii zohicesee pe representantulii Bezedelei Gr. Suţu, de a per-

cepe vinăriciii pentru sedla și biserica din Agesci, judeţulii Ilfovii:
«Fiindi-că vinăriciulă din poporă Putreda din Dcalii și din Vale i Cherasci
i Zaplaţi i Baducesci i Belciugata i Maxinenii sud Slam Râmnieii, i din poporă
Ursoia i Arva i Valea Iumci i Valea Urloia i 'Tocilele și Ungurenii i Ceptura,
sud Saac, este afiorisitii cu hrisovii la scola și la biserica de Agiesci, prea
iubitului nostru fii Grigoraşcu Suţu, câte 5 Dani de vadră, ami dati Domnia

mea, după hrisovii, acâstă domnâscă a nostră carte la mânile. ....

ce sa

orenduitii din casa prea iubitului nostru fiii, a strînge venitulti acestui vincriciăi pe sema numitei seole şi biserică (3).»
Cum că venitulit vinericiului nu mergea toti la Discrica și la scola din

Agesci se vede și de acolo, căci în 8 Octombrie

1785, mai dă Domnitorulti

totă scâlcă și vinericiuli de la poporele Nogozele, Băneasa, Slăvitesci, i Bărzescii din Creţesci. Câte5 bani de vadră vinericiulii de la atâtea popore, e
lesne de înţelesti, că producea mai multă decât bicţi câţi-va Iei pentru efa
dascălului și pentru tămâie, unti-de-lemni și plata servitorilorit bisericei !
(1) Cond. No. NII, fila 160,
(2) Cond. No. AI, fila 107.
(3) Cond. No. NI,
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vechea
Pe moșia Prâjba din Dolji, a lui Hagi Stanii Jianulă, continuă
ună
fiindă
acesta
românescă de învăţătura copiilorii părţei locului. «Care
pentru
M. Suţu,
sullotescti şi de folosi, dice chrisovulii din 1785, a lui
întăresce
rulii
Domnito
»,
..
.
r
copiilo
nţa
lumineze prin scolă cunosci
.
chrisâve
din Prejba, veniturile după anteridre

scolă
lucru
ca să
scolcă

strămoșesca sa Moșie
Scarlatăi Uireccanulti Vel Logolătii de "Ţera de susii, la
ă de zidi. In acestă
Cornescă din judeţuli Dâmboviţa, face scâlă și biseric
20 de copii. Domscolă vori învăţa fără plată, cu întreţinere de la fundatoră,

nitorulti acordă pentru întreţinerea

scoleă, dreptulii de bâlciti la moșie, prin

următorul documentii : (1)
t Greceanu,
«De vreme ce d-lui cinstiti și credinciosii bocră d-lui Scarla
se numesce CorVel Logofătii de 'Țera de susii, la strămoșesca d-sale moşie, ce

nesci ot sud Dâmboviţa,

făcândă biserică de zidi şi împrejurii chilii şi şcolă

cu orânduială
pentru învățătură de carte, cu plata de la d-lui, de învaţă copiii,
făcutii rusăne-ai
ca totii-d'a-una să fie 20 de copii nelipsiţi la învățătură,

în 3 (ile
ciune, să dămii voie a se face bâleiă pe anii odată la numita moşie,

de vamă şi
dupe Pasci, la Dumineca tuturorii S-ţiloră, ca cu puţinulii veniti
scâla,
ajute
se
să
.
bâlcii,
acesti
de alte obiceiuri, ce se vorii stringe de la
isii
procris
buni
mea,
a
spre a se pute ţine nestrămutată ; Deci vădendă Domni

de a făculii acestă
a d-lui Vel Logolătit şi silința ce a pusti cu multă cheltuială

locului, am binevoit
lucru f&rte trebuinciosii şi folositori locuitorilor părţei

dămii
şi noi să ajutămii scola acesta, și iată cu acesta domnesca nostră, carte,
voie și slobozenie ca în toţi anii
mineca tuturoră Sfinţilori, să se
încâpă de Sâmbătă și să ţie până
li la acesti bâleiii, după cum se
pe sema

numitcă

scoli;

cum

la acestă moşie Corneştii, după Paști la Dufacă hâleiă în 3 qile de-a-rindulii, adecă să
Lumi scra, și ori-ce obiceiuri și luături vorit
urmeză şi la alte asemenca bâlciuri, să so ica

și din vama

ce sar

aduna

de la acesti

târgi,

iar altii niminea
orenduimii Domnia mea să se dea la scolă taleri 40 pe anii,
din slujbașii
ne
întru nimici, cum nică Ispravnicii, Căpitanii, Tapeii, sâă veri-ci
să dicfendipsescă de
domnesci cu acesti bâlcii să nu aibă a face, ci numai
care scriemil
pricini și gâlcevuri, că așia este voia şi porunca nostră, pentru
de acâsta
vestiți
să
vreme
din
ui,
şi poruncimii d-vostră Ispravnicilori ai județel

însciințaţi, ca la
în totă judeţulii la locuitorii de obşte, i la Negustori să fie
vindare, spre
orenduitele dile să aibă a veni fieș-care cu cele ce va av de

la vremea băla-și face aliş-verișulii lori, purtândit d-vostră de grijă atunci
rie 20.»
Octomb
1785,
ed.
“ol.
ciului, ca st se petrâcă adunarea cu liniște.

(1) Cond. No. XII, fila 327,
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In 1785 Septembrie 1, aflămii renduită doctoră la sesle, pe Ionii Manicat,
cu următorulii pitacă către boerii epitropi : (1)
«lo Mihailii Suţu VV., etc., fiindii-că la scola domnescă ot SI. Sava ami orenduitii Domnia mea dohtorii pe I6nit Manicat dohtorii, poruncimi d-vâstră boc-

riloră epitropi, să fiţi însciinţaţi de acesta

şi arătați ca să vadă orenduitulii

dohtorii, cele ce cuprinde în hrisovii pentru
de la acestă di înainte a i-se da».

datoria sa, urmândii

darea Iefii

Trimiterea de doctori prin unele judeţe ale ţărei este încă ună mijlocă de
a pune în contactii pe Români cu 6meni mai culți. Intre judeţele favorisate din
acestii punctii de vedere, în 1785 și 1786, sunt Craiova şi Romniculii-Vâleca.
Incă de la Alex. Ipsilante am vădutii organisându-se spitalulii de la bise-

rica Obedeanu. La începutulii anului 1786 (Martie 3), Domnitorulii fixeză lefile doctorilorii și spiţerului din aceste judeţe prin pitaculă următorii : (2)
«De vreme ce I6ta doctorului i spițerului de la Craiova și a doctorului de

la Râmnicii sud Vâlcea ai fostii orenduite atâtii de către Domnia sa fratele
nostru Domnulii

Alex. Ipsilante VV.

cât și de Domnia mea, să se dea într'a

-

cestași chipii, adecă :
Taleri 200 din vama Craiovei ;
200 de la Ocnele mari;
»
200 din vîndarea oieritului;
»

»

200

»

»

dijmăritului ;

vinăriciului.
»
200 »
»
cari lacit taleri 1.000, afară din banii cămării, cc se vori da la vindare;
dar plirolorisindu-mă, Domnia mea, de silinţa ce punti la treba acesta cei ce
sunt orenduiţi, care este ali obștici folosii, ne-amit milostiviti, și peste acesta
1.000 ce li se da până acum, le-amii mai adaosi încă 100 taleri, totii
din aceste mai susii numite slujbe, ca să li-se dea de la ocne alţi 20 ta„eră peste 200 taleri, de la ovierită încă 20 taleri, de la dijmărită 20 taleri, de
la vinăriciii 20 taleri, de la vama Craiovei 20 taleri, peste toti 200 taleri, afară
din banii cămării, cară aceşti taleri una sută adaosul şi cu taleri una mic ce
sunt numiţi mai susit ati a se împărţi la acești doi doltori i la spiţerulii, de

pe cum sunt orânduiţi. Decă atâtii pentru ca să li se dea acâstă I6tă la vreme,

din vîndarea numitelor slujbe negreșitii, câti și pentru uceşti cumptrători de
aceste slujbe, că ucești bani ati ai da osebiţi de banii cămării, am datii acestă
domnâscă a n6stră carte. 'Tol. p. gvd. 1786, Martie 5.»

(1) Cond. No. XII, fila 342 verso.
(2) Cond. No. XII, fila 355.
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Epidemia ciumei, care bântui țera în acești ani, a provocali luarea de diferite măsuri igienice, organisarea de spitale și renduire de
diverși doctori. În anexa dela acestă pagină aducemit unele din actele
relative. Printre ele unele ne arctă numele diferițilorit doctori și «ţerahi» adică chirurgi. Acestea sunt mai tte nume de greci (1).
(1) Pitacit. către Vel Spăl. i către Vel zga în ce chipă să urmeze peulru
bolu Ciumii.
«Dumne-ta Vel Spăt. i dumnâ-ta Vel Agă, fiindii-că pentru bola cc s'aii insemnatit de ciumă la unit locii două, face trebuinţă ca pe lângă rugăciunea
şi nădejdea ce mai întâi se cade să avemiă'la mila lui Dumnedei, să socotimiă a face şi trehuinciosa străjuire şi pază, dreptit aceea primindă dumnc:
vostră pitaculii acesta, să aduceți pe vătășci a tote mahalalele de obște, atâtii
din târgi, câtă și de prin plășile spătărici, cum şi pre preoţii bisericcă lieş-căreia mahalale, să le arătaţi, că este porunca Domniei mele, ori unde se va întâmpla a se îmbolnăvi în mahala, acelii vătavii ali mahalalci și cu preotulii,
de va fi din plasa Spătăriei să dea în seire la dumns-lui Vel Spătarii, iar de
va fi din terei, să dea scire la dumne-lui Vel Agă, îndată, într'acecași di nereşitii ; şi pe lângă acesta de se va întâmpla a muri cinevași, preoții mahalalci să nu cuteze a îngropa pe mortul acela până ce nu va lua r&spunsii
dela dumnc-lui Vel Spătarii, sii dela d-lui Vel Agă de pe plasa mahalale
accea. Acâstă poruncă după ce o veţi da-o din cuvintii la vătăşei i la preoţi,
apoi să puneţi şi pristavii în tâte părţile orașului Bucuresci, atâtii în mahalale, cât şi în terei, ca după cuprinderea acestui pitacit să vestescă porunca
întru audulă tuturorii, să scie a fi următorii fieș-carele. to/. p. gemd. 1787,
Aoembrie 15.»

Pilucă călre Vel Agă sc mârgă în

Țigcinia Jlerăsculuă și să calcă uni

cioclu care să cundscă «le bila ciumii și să îngrope pe acelă țiganii
acolo în casă şi să «lea foci casti.
«Dumnd-ta Vel Agă, îndată ce vei primi pitaculii acesta de împreună cu Me

del. lanache, să aveţi a alege întâi unit cioclu cu praesisii dintr'aeci vechi,
care să cunâscă bine de bola ciumii, să mergeţi în 'Ţigănia Ilerăscului, unde
se allă țiganult mortii cu bănuială de bela ciumii, şi să puneţi pe însuşi acelă cioclu să cerceteze şi să caute pe acel mortii, că deo fi muritii de Dola
ciumii, acolo în lăuntru în casă unde se află făcendii grâpă adâncă să-lit în&rope, şi de se va dovedi într'aceeași casă și altulii vre-un Dolnavii de acestă bolă, să-lii puie în căruţa cca renduită, să-lii ducă la biserica slîntului

Visarion, unde este orânduitii spitală pentru acestă b6lă, nelăsândi pe nime-

nea să ica nici borfe, nică altii nimici, dintr'aceeași casă, şi îndată surpândi casa

jos la pămâînti, pe locii să puneţi să dea focii casei ca să ară de toti, apoi

câţi vorii fi în mahalaua acesta, aprope lângă acestă casă molipsiţi, pe toţi
acei să-i puneţi să-i scâţă la sfintuli Pantelimon la pădure în potriva hisc-

ricci slintului Visarionă, unde este spitalului, și să renduiți pentru paza lori
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Decă

astă-lelă

sciința e representată

în țâră de

strtini, și anume

pe căpitanul Spătărescii, care prin deosebiti pitacii, iată amit dati poruncă
la dumnâ-lui Vel Spăt. să dea cu seimeni din destulă a-i păzi și a nui lăsa
să se amestece cu cci sănătoși, nici cu acci bolnavi dela spitalii, nicia se întOrce înapoi la Bucuresci în casele loră să iae cevași, ci să fic păziţi până
la 40 de qile, dându-le cele trebuinciose ale mâncării dela mănăstirea sfintului Pantelimonă, Iată s'aii făcutii deosebită porunca Domnici mele prin pitact și către epitropulu sfintului Pantelimonii, ca atâtii spitalul, cât și cele
trehuincidse alo spitalului să le gătescă și să le împlinâscă; şi de vreme ce

la acestă trebă și purtare de grijă pentru b6la
nia mea pe Medel.

Ianache, ca pe unii

ciumii, amă orenduitii Dom-

practicosii

şi ca pre

unulii ce sai

aflată și mai înainte cu slujbă la acestă pricină, când s'ai înteplati, ctă îlit
orânduimi, ea cu toți cci orânduiţi cioclii, că de se va mai întâmpla (ferescă
Dumnedeii!) bâlă la vre-un loci, să facă urmare și purtare de grijă după
acâstă orenduială, ce se cuprinde mai susă ; căruia i-se făcu și deosebită poruncă prin domnesculii nostru pitacă pentru purtarea de grijă a acestei trebi.

tol. p. ovmd. 1784, Noemvrie 15.»
Pilacă, către

Vel Spilară i pentru țiganulii nortă în Tigăniu Ierescului,
în ce chipă să urmeze.
„.
v

«D-ta Vel Spătaru fiind că în ţigănia Ilerăscului a muritii unii ţigani cu
bănuială de bâla ciumii, sati dată de cătră Domnia mea poruncă prin pitacii
ca d-lui Vel Agă de împreună cu Medel. Ianache, mergândii, acolo dovedinilii
că este adevăratii, că din b6la acesta a muritii, pe acelă mortii întru acca casă
să-lă îngrâpe, şi casa surpându-o josii să-i dea focă, să ardă de totii, iar pre

vre unulu altul de va fi bolnavă să-lii rădice și în căruța cea orenduită să-lti
trimiţă la biserica slintului Visarionii, ce este renduită spitalii pentru acâstă
b6lă, ca să fie acolo în pază; așijderea și câte case întracâstă mahala sunt
împrejurulii cască cei molipsite, pe toţi acei să-i scoță din Bucuresci și să-i ducă
la pădurea sfintului Pantelimonii împotriva spitalului ot. slintuli Visarionit; ci
dar pentru paza acelorii mahalagii, care dicemi să se așeze la pădurea slintului
Panteleimoniă, de a nu-i îngidui să se întârcă în Bucurescila casele lori, să orân-

dueşei

dumnâ-ta

unii căpitanii de seimeni cu

seimenii

din destui,

făcendii

teslimă atâtă pe căpitanii cât și pe menii lui în mâna Medelnicerului lanache,

fiindiă-că pe Medelniceriii lamii orenduitii Domnia mea Epistatisti la acestă trbă

și cu purtare de grijă pentru b6la ciumii, ca unulit ce a lostit și mai înainte,
și are praesis la pricina acesta, spre a-i povăţui după porunca ce are prin deosebitii Pitaculii nostru în ce chipii să urmeze cu paza ;i lângă acâsta te însciințămii, că de vreme ce şi pe afară prin sate, la două trei locuri, s'a însemnalii
de bâla ciumii, măcarii că sati făcutii trebuinci6sa orenduială pentru pază,
şi Sati datit de către Domnia mea cuviinci6sele porunci, dar de se va întempla,
fcrescă Dumnedeii, de a se lăţi şi a se mai înmulţi bla, pentru a se feri orașulii
Bucurescii să nu să molipsescă mai multii cu venirea celoră de pe afară, face
trebuinţă să ocolâscă cu gardă de jurii împrejurii, lăsându-se slobode numai

cel& patru poduri mari ale orașului, însă podulii Calicilorii, podulii Mogoşoi,
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prin Greci, biserica
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este mereii ferită d'a se desnaţionalisa, prin păzi-

podulii Serbanii-Vodă, podulii Târgului de afară ; de acea dară iată din vreme
dămi dumi-tale în șcire să dai poruncă mahalagiiloră de prin tote mahalalele,
ca să-şi gătescă fieş-care pari, nuele și mărăcini, şi pe câtii ţine cuprinsulii mahalaleloră să le aibă gata în faţa locului, ca când din vrerea lui Dumnedeii
se va mai lăţi Dola ciumii, dânduli-se poruncă numai decât să se apuce să
îngrădâscă pe cât ţine cuprinsul, mahalalci, făr de a nu lăsa câtuși de cât
undeva deschisi, alară numai din patru poduri mari cc s'aii disii mai sustii;
așijderea să dai dumne-ta straşnice porunci la tote străjile mărgiuii Bucuresciloră, ca nică de cum să nu lase pe cci dela ordie să intre în Bucuresci, în

sorocii de 40 do ile. 1784, Noembre 15.»

Pitacă către lanache Medelnicerulii ce sai orenduită pentru bila ciumaşiloră
ca anulă ce a fostii și mai înainte.
D-ta Vel Medel. lanache, fiindă-că sa întemplatii aici în Bucuresci a se alla
unii ţigani mortii cu bănuială do ciumă în ţigănia Ilerăscului și fiind că
ne-amă pliroforisitii Domnia-mea de la unii din dumne-lorii veliţi boeri, cum
că dumnâ-ta al pracsis la acâstă purtare de grijă pentru b6la ciumei, ca
unul ce te-ai aflată și mai înainte cu slujbă de treba acesta, când s'a întâmplatii bolă de ciumă în Bucurescă, iată atâtii pentru mortea acestui țiganii
ce s'a întâmplati acum în bănuială de bâla ciumei, te orânduimă prin deosebitii pitacit către d-lui Vel Agă, ca să mergi de împreună cu dumnâ-lui să
fac urmarea cea cuviinciâsă, precum dintracelă pitacii vei înțelege pe largi,
câtii și pentru alte locuri de se va mai întâmpla iferescă Dumnedeit) a se lăţi
bla acesta, şi dămii purtarea de grijă a păzi cele trebuinciose asupră-ţi, și
iată-ţi poruneimii să ici dela dumne-lui Vel Agă căpităniile de cioeli și cu
toți ciocli asupră-ţi, ca să-i pui la orenduială, să-i metaherisesci cu mijloculti
ce-lii scii, şi după împrejurarea ce vei lua de întâmplare (ferâscă Dumnedeiă)
că Sati mai însemnatii ori unde în Bucuresci, numai decât să faci aceea ce
se cade, după cum orânduimi şi la casa ţiganului ce a muriti în numita mahala, ca pre eci bolnavi să se seoţă la spitalulă celii orânduitii, iar pe cei de
pre alăturea casei eci molipsite de aprope, la lazaretăi; aşijderea să ict și de la
d-lui Vel Spăt. unit căpitană cu seimeni din destui pentru paza celorit ce sunt
să se ridice din prejurulii casci ţiganului să se ducă la pădurea sfintului Panteleimonti, din potriva spitalului celorii bolnavi, ca în 40 de ile ce sunt renduiţi a face lazaretii să-i păzâscă a nu se amesteca cu cci bolnavi, nică a se întorce la casele loră, ca să iea cevaşii, nelăsândui să iesă din ordic nicăiri,
cum şi pe alţii de se va mai întâmpla (ferescă Dumnedeii) trebuinţă a-i trimete
la aceeași ordic, asemenea să aibă la pază până la 40 de ile, cărora să li se
dea de mâncare dela mănăstirea sfântului Panteleimonii, şi pe tâtă diua să-ți
dea în scire pentru sănătate, s6ă altă întâmplare a lori și d-ta să ar&ţi nouc,
atâtii pentru acei dela ordie, i pentru cei bolnavi dela spitală, câtă și pentru
altă casă în Bucuresci de se va mai întâmpla; iar cioclilorii celorii molipsiţi
să le dai tare poruncă, şi acâsta să-ți fie cea mai mare purtare de grijă, ca
că să nu se amestice cu cei sănttoși, cumşi eci-lalţi ciocli să nu se amestece
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rea «nizamului» oprilorii servirci la uni
hirotonisitit peste Dunăre:
Pitacit către Milropolilii pentru

allară a celori cari sari

fi

ccă ce saii hirolonilii decinde să le

iue Darulă.
«Pre stinţia lu părinte Mitropolite, iindti-eă unii Simionii sin Nica Călăraști de
la hoşi sud. 'Lelcormanit, i Marin Dajnicii în de acolo, în potrica pracileă şi «
candnelorii bisericesci, cum și « obiceiului pămîntului, eșindiă din enoriu lori, sai
seulatii de sai dusă lu alta streină epurehie peste Dunăre şi aă luată cinuri bisericestă, unulti de preotii și altulii de diaconti, care acesti lucru fiindii, după
cum dicemii, în potriva pravilei, iată îi trimetemii la pr sfinția ta ca să li-se

ica darul, și apoi să-i trimiţi la Domnia mea. 1784, Aprilie 19.»
pentru câștig de borfe a face hrăpire, că acesta pricinuesce cea mai multă
molipsclă, și să lie ciocli cei molipsiţi însemnați cu scmnă roșu la găâtii, gulerti mare, ca să se cunoscă, silindu-te în totii chipulii la acestă trebă, care este

vătămare de obște a se străjui. 'Tol. p... gvmd. — 1784, Noembre 15.»

Pilacăi către d-lui Vel Stolnici Dumitrache a găti spilaliă .
la biserica S-lului Visarionii şi a du hrană celorit bolnavi i celorii

zmreduiți de bălu ciumei.

«D-ta biv Vel Stolnice Dumitrache, Epitrâpe ală S-tului Pantelimoniă, [iindu-că
sa întâmplatii în Bucuresci a muri uni ţigani cu bănuială de ciumă şi a se
molipsi cei de lângă dinsuliă, și fiindă-că pentru bolnavii do acestă bolă când
se întâmplă în Bucuresci este orenduită spitalu la bisericuţa Visarionii din josulii moânăstirei S-tului Pantelimonă, iată am orenduitii Domnia mea pe Medeln. Ianache Iliotulă, că de vorii [i întraceași casă și alți bolnavi, și va [i cu
adevăratit de ciumă, să-i rădice să-i trimiţă la numitulii spital, iar pe ccă de
pe împrejurulii casci acesteia molipsită să-i trimiţă în pădurea S-tului Pantelimoni, ce este împotriva spitalului, să facă lazaretii 40 de dile ; ci dar d-ta
să pui numai decât să gătescă spitalulă și cele trebuineiose după. orenduială,
ca atât bolnavii dintru acestă casă de vorit îi, cât şi alţii de se va mai întâmpla, ferâscă Dumnedeii, a se mai înbolnăvi și a se aduce la spital, să nu
fie isterisiţi, ca creştini, de preotulit şi de celea trebuincise lorii, ci ajuneendii
cu orenduitulă boeriii, veţi pune la cale ca să nu se facă vre-uni cusuri,
1734, Noombrie 15.»
Pilacă. către

Vel Spăteră

să mute

Târguli, de afară la câmpă.

D-ta Vel Spătari, fiindii-că aici în Bucurescă sa însemnată după cum sciă
la două trei locuri de năprasnica bola ciumei, care este lipiciosă, sar fi cădutit a opri cu totulii adunarea târgurilorii, dar liindi-că oborulă tergului de
afară este multii trebuinciosii a se opri, iată poruncimi d-tale să dai în scire
la toți de obște și să ipistăşesci, ca să se mute şi să se facă acâstă adunare a
oborului afară din Bucuresci, la câmpii, fără dea nu îngădui mai multii a se
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Dar acesti «nizamii» aplicatii și la cei cari puteaii veni de peste Car:
paţi, ora o pagubă reală pentru cultura naţională. Dâcă de peste Duface unde era până acum, ci, cum dicemi, afară la câmpii să se urmeze
face. 'Tol. p... svmd. 1784, Noembrie 20.»

Pilacă către

Vel Aga

ca Târgul

a se

Cucului să nu se facă.

«D-ta Vel Aga, fiindiă-că aci în Bucuresci sa însemnatii la dout trei locurde năprasnica bolă a ciumei, care este lipiciosă, de trebuinţă am socotiti Domi
nia-mea, că în câte-va dile să fie oprită adunarea ce se face la Terguli Cucului
spre a nu so face mai multii molilsire şi lăţime, căci acolo în adunare pote
şi molifsiţi să fie vre-unil necunoscuţi; de acea dar iată poruncimii d-tale, ca
să lipsescă acestă adunare din târgulii Cucului, și să fie poprită în câte-va
dile, până vei av6 a doua poruncă. Tol. pis. gvmd. 178%, Noemb. 20.»
1784, Noemb. 25. Sa scrisii 2 cărţi legate, una către Ispravnicii Dâmboviţei,
și alta către Cârstea Voinesculi biv ali 3-lea Logofitii, ce este purtătorii de
grijă la plaiulii Ialomiţei, ca să aibă şi lazaretă plaiulii Dâmboviţa, după cum
dintru întăiași dată toti asupra sa a fostii datii, şi măcarii că este acolo Vătavii,
atunci treba o cere: Măria Sa de la dinsulii, și de se înţelege cu acelii vătavii,
bine, de nu se înțelege, ca să-lii lipsescă și să se renduiască altulii, care cărți
astăcți Noemb. 26 saii datii în mâna d-lui Vel Spătarii ca să se limiţă.»

Cave

la Căpit. de la Lichiresci, ca cei ce vinit din partea Silislreă să
facă lazareliă 5 ile, afară de omenii împerătesci.

«Zem. Vlas. Sluga Domnici mele Căpitane de la căpitănia Lichiresci ot sud
Ialomiţa, fiindii-că se aude de bâla ciumei, de trebuință am socotitii Domnia
mea, că cel ce vinii din partea Silistrei să facă lazaretii câte-va dile, ci dar
iată că-ți poruncimii Domnia mea, ea afară din omenii împerătesci trecători,
i din cei ce vinii cu trebi împăiătesci către noi, toţi eci-lalţi negustori : Turci
_sâii creștini, scii ori-cine arii fi, cari vinii cu trebi ale lori, să fic opriţi, a face
lazaretă 5 dile, pentru care acestii lazaretă ce renduimii să sc lacă, de ork-ce
trebuinţă de ajutorii vei ave povăţuire de la d-lui Vel Spătarii; acesta. 1754,

Noembric 27.»

Pitaciăi la epitropi pentru
«Dumnâ-vostră

lcfa doflorului

Caracaşi

-

boerilori epitropi, fiindit-că pentru trebuinţa obștici a politici

acesteia Bucuresci, ami renduitii Domnia mea dohtorii pe Caracașit dohtorulii,

poruncimii ca dela (i întâitt a lunii lui Maiă ce vine să aveţi a-i da lefă pe lună
po. tal. una sută tol. p. 1784, Aprilic 25.»
ă

Pitacii la epitropii monăslirei sfintului Panteleimonii că ai orânduitii
pe Curacaşii dohloră acolo la spitală.

«Dumnt-ta biv Vel Stolnici Dumitrache, epitrope alti mănăstirei slintului
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năre nu

ne puteai veni preoți culți, nu era așia de peste munți. Acolo,

în Transilvania, între anii 1780—1752
cai,

care

ocupând

țiune ce ocupă

până

postuli

de

în 1794,

divectoră

se întorsese dela Roma
ali

sedleloră

române,

dete acestorii scole (înmulţite

Șinfunc-

până la

Panteleimonit, vei sei că amii orenduitii Domnia mea dohtori pentru căutarea Dolnaviloră din spitaluli acestei monăstiră pe Caracaşii dohtorulii carele
are a urma căutarea bolnavilorit cu silința ce se cade, ci dar să-lti scii de
dohtori ală spitalului acestei mănăstiri, şi să i-se dea Iefa cea orânduită, câte
tal. 50 pe lună dela di înteiii a lunii aceștia April. tol. p. evd. 1784 April. 25.»
Pilacit călve

Vel Agă î căbe Vel Spăt. pentru
să arele vălășăi.

cei ce se boluăvescii

«Dumne-ta Vel Spăt. i dumne-ta Vel Agă, măcarit că din mila marelui Dumnedeii acâstă una-dată nu sai însemnatii aici nici la o parte nimene de bâla
ciumii, dar fiindii-că la Silistra, peste Dunăre, sai înmulțită bola acesta, face
trebuință, ca pe lângă nădejdea ce avemii la mila lui Dumnedeii, să facemii și
“moi mai înainte paza cca ce se va put; de aceea dar poruncimii dumne-v6stră, din tote mahalalele Bucuresciloră să aduceți pe, vătași, cum și câte unit
preoti dela tâte bisericile și monăstirile Bucurescilorii, cărora preoţi măcarii
că prin sfinţia sa părintele Mitropolitului ţării li sai dati! povăţuiri, dar și
dumne-vâstră să arătaţi porunca Domnici mele, atâti preoţilorii cât și vătaşilorit, de acum înainte să grijescă, şi ori-cine se va bolnăvi în mahala, măcarii
de veri-ce felii de patimă, ori bărbatii orf muiere sâi copilii, să aibă și preotulii și vătășelulii a veni să arăte, cei din mahala la dumnc-lui Vel Spăt. iar
cei din târgă la dumne-lui Vel Agă, şi dumne-vâstră datori să fiți a arcta
Domnici mele, ca să cercetămi patima celui bolnavii. 178ă, Iulie 6.»

Pitacă călre Veliți a se orândui Medeluiceriulă Ianache pentru
epistasia bo!ci de ciumă.
«Dumne-vâstră Veliţilorii boeri ai Divanului Domnici mele, fiindi-că s'ait
auditii de bola ciumii la câte-va locui, afară, şi fiindu-că dumne-lui Vel Spătarii avândi și trebile spătăriei, nu pâte numai şi numai acestă trebă a o
săuta, amă socotiti şi ami hotăritii Domnia mea, ca să orenduimii la acesta
pe Medelnicerii Ienache, ca unuli ce ai fostii şi mai înainte, și este practicosii la treba acesta; ci iată poruncimă d-vostră să vă adunaţi cu toții, unde

viindii d-lui Vel Spătariii și d-lui Vel Agă, să aduceţi pe numitulii Medelni-

ceriă Ienache, să socotiți ponturile ce sunt cuviincidse a se puneîn orenduială pentru nizamulti acestei trebi, pentru buna pază şi curăţenie, şi să ne
însciinţați în scrisă cu anafora, cu vătavii de păhărnicei. toli. p. svmd. 1785,
Decemvrie 7.»
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300) unii avânt deosebiti. (1) Eli publică la 1783, la Blaj, gramatica,
latino-română, în care şi regulele românesci craii reproduse cu litere
latino. I ramatica care remase în usii în secolele ardelene până după
începerea secolului ali XIX-lea, și care nu trebue să [ie fostii străină,—
faptului publicărei cați-va ani apoi a gramalicci române
— nţă
ca influi
Pitaculii Ţerahulă dela Spilaluli Colţei, ce suit orenduilii în loculi lui
Marină.
Tâă Nicolae Pelru Mavrogheni
Fiindit-că

amă

orenduiti

Domnia

mea,

Țerahii

Verd.
la spitalul dela sfânta mâ-

năstive Colțea de aici din Ducuresci pe Marinii Perinis în locul lui Martinii
ce a muritii, poruncimii epitropilorii dela numita mănăstire să aveţi a-l sei
de “Perahii alii spitalului, care să lie datorii a căuta pe bolnavi cu totă cuviinciosa purtare de erijă, și să-și aibă orânduiala lui pentru slujba sa, după
cum a avutii și celii mai dinainte. 'Tol. pisah gvmd. — 1787, Aprilie 10.

Cunte legală către Caimacamulă pentru lcfa spițerului şi a dofloruluă
dela Craiova ce se cuprinde mai josă.
Cinstitii și credinciosii bocrulii Domnici mele Enache Ilrisoscolei biv Vel
Banti Caimacamuli Craiovei sănttate, în trecutele qile ne-ai serisii dumne-ta
pentru spiţerii, ca să se așede în loculit lui Gheorghe 'erahii ce a muritii,
pentru care fiindii trebuință ca să grăimii cu sfinţia sa iubitorulii de Dumnedeii părintele lămneculii, de aceea n'amiă datii dumi-tale răspunsii de atunci; îată acum grăimi că sfinția sa ne arctă pentru aceli spițerii cum că
pentru trebuința obștei, cât pentru a prinde loculii acelui Gheorghe “Perahi,
este dostoinicit acesta ce mi Vai arătată dumnâ-ta, iar pentru I€fă într'acestaşii chipii are a se urma, adecă: din taleri 1.000 ce sunt renduiţă tal. 500
să se dea dohtorului de Craiova, şi tal. 100 spiţerului de acol6, și tal. 100 doh-

torului dela Râmnică, ci dar să-lă aședi dumne-ta la treba ac6sta, și I6la are

să o împartă după cum arătămit dumi-tale
tosii. — 1785, Martie 16.»

mai

susii,

și fii dumnâ-ta sănc-

Condica No. 12 Arch. Statului, fila 207 mai cuprinde ună pitacii către biv

Vel Stol. Dumitrache, epitropă la Sit. Pantelimonii. A muritii uni ţiganii în
Bucuresci şi se hinuesce a [i fostii bolnavii de ciumă. Domnulii poruncesce ca

ccă din casa unde sa întâmplatii mârtea să fie trămiși la spitalulit Pantelimonii şi să se facă lazaretii de bolnavi în pădurea de acolo. — 1784, Noembre 15.

NB. Acesti Dumitrache este autorulă eronicei ce amit publicatii în Analele Academică.
(1) Vedi Papiu Ilarianti. Discursul săă de intrare la Academie,
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a lui Văcărescu în Bucuresci. 'Totii la 1783 Sincai publică Catehismulit

și două abecedare, iar la 1785 o aritmetică.
Dar pe când în Ardeali cultura câștigă prin tipografie şi cărţi, în
Muntenia, M. Suţu aduce pedice acestei culturi prin introducerea pentru prima, dată a censurei.
|
Pe de o parte M. Suţu are acră de a protege tipografia, dând în
29 Februarie, 1784, lui Stancu tipografulă dela, tipografia Mitropoliei din
Bucuresci, chrisovă de scutiri de dijmărită, i vinăriciti pe bucatele scle,
și pe de alta stabilesce censura prin următorele acte:
«Pilacă, către pre sfinția sa Părinlele Milropolili pentru Tipografii, a nu se
maă tipări de acum înainte nimici, până a nu înştiința Măriei sale ânteiii.
«Pr& sfinţia ta Părinte Mitropolite, liindă că se cuvine a șci Domnia mea
cele ce se dait în tiparii la tipografia grecâscă, atâtii de aici din Bucuresci,
cât şi de afară, iată cu acesti Pitacii dămii pre slinției tale, în scire, ca de astădi
înainte fâr” de a nu ne arăta pre sfinţia ta ântâiit cu analora și fă” dea nu se da
voia nostră, să nu se cuteze tipografii, nici vre unt Vivlionti, nici măcarii altii
leli de serisore, sâit hârtie, veri-cum a da în tipariii;, acestă înșciințare să o
“dai pre sfinţia ta și părinţiloră Episcopi, cum și tipografilori să le poruncesci.
Tolico p. evmd. 1784, Iuliii 25.»

Pilacă către Episcopulă Râmnicului a nu tipări tipografii făr de
poruncă Domnescă.
«lubitoriulă de Dumnedeii, sfinţia ta Părinte Episeope a sfintei Episcopii
Romnică, chirii Filaretii, fiindă-că se cuvine a şei Domnia mea cele ce se dai
în tiparit la tipografia grocâscă, atâtii de aici din Bucuresci, cât şi de afară,
iată osebitii sait scrisă Pitaculii Domnici mele către pr& sfinţia sa părintele
Mitropolitii pentru tipografia de aici din Bucuresci, ca de astădi înainte, fără
de a nu ne artta ânttitt cu Analora, și fără a nu se da ântăiti voia nâstră, să
nu se cuteze tipografii, nici vre-unii Vivlionă, nică măcarii altii-feliti de serisore, s6ii hârtiă, veri-cui a da în tipari. Asemenea dămii şcire şi sfinţiei talc,
ca şi pentru tipografia de aici din lâmnicii așia să urmeze, cum și tipografilorii să le poruncesci. 'olico p. gvmd. 1784. Augusti 1.»

Cu tâtă acestă censură, sai publicată, sub M. Suţu, graţie mai alesit
lui Filareti Iipiscopuli Râmnicului, unii numără de cărți, negreşitii mai
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multă

de biserică,

bisericei. Aducemii în anexă

la umbra

sei

40|

titlurile

acestori publicaţiuni (1).
Cu tâtă, propăşirea necontestabilă făcută de țâră în ultimii ani; cu
toți doctorii trămiși în drepta şi în stânga; cu tote predicile, sâi didachiile ţinute la, biserici, Duminicile și sărbătorile, în unele puncte extreme ale țărcă, ba chiar şi în capitală, persistă a domni prejudicăţile
și superstițiunile. O istorie nepărtinitâre a culturei naţionale nu pote
să nu înregistreze cu regretă unii documentii, ca celi ce dămii aci,
din 17 Aprilie 1785. Acesti actii constată esistința credinței în strioi şi nareză fapta impic, din Mehedinţi, a violărei mormintelor, a
desgropărei de morți, bănuiți că sunt strigoi, a arderei lori și aruncărei cenușci lori pe apă. Ne împăcămii întru cât-va cu M. Suţu pen(vu că înferâză asemenea faptă și caulă să lumineze poporuli asupra
ci. Tată documentulii:
«Cincă cărți legate în cinci județe de peste Oltit şi la Caimacamulii Craiovci.
câmă fostă luati Domnia mea însciințare, cum că într'aceste trecute (ile,
la Mehedinţi, sai întâmplată de ai muritii câți-va omeni de peri-pleumonic,
ciraculă lui Resasie, avemii intve alte multe cărţi, «J/r-

Filaretă

(1) Vedi anexele. Dela

neile» din care pe câte-va luni fură publicate de Kesasie. Acestuiași Pilaretii dedică linamai departe a ne ocupa «de acesti

reveni

Vomii

sea românâscă.
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si Omenii at intrată întw'o părere, cum că arii îi eșitii strigoi și dintr'acesta ar
[i muritii, după care părere a lorii ait pusi și ait şi desgropati pe unii, ardendă şi trupurile lori, dându-le pe apă. De care lucru ne-ami mirată Domnia mea, de ce să îngăduesci, d-ta, cât și Ispravnicii, pe locuitoria ave acesti
felii de idee nebunâscă şi cum să se cuteze la o faptă ca acâsta, care este și
împotriva legci şi vinovată de pedâpsă celi ce o urmeză. Acu fără a nu ne

că și la Doljit s'a auditii de

înseiinţa, nică d-ta, nici Ispravnicii, înţelesemii,

una ca acâsta ; pentru care iată că seriemi d-tale, să
din acâstă idee şi să-i faci să înţelâuă, că acesta este
să nu mai cuteze la fapte de acestea, căci celit ce va
depsa acea ce este orânduită după pravilă la săpătorii
iată scriem și deosebiti cărțile Domnici mele, către

așijderea şi P. 3. S. Păr. Episcopi de Romnicii

aibi a sote pe 6meni
o părere nehundscă și
îndrăsni, va căde în pede mormiînturi ; de care
Ispravnicii judeţelorii,

a serisii cărţile S. S. către

protopopi şi preoţi, să dea norodului învăţătură, care cele ce vei primi, d-ta,
să al a le trămite la lieş-eare judeţii, şi fiindit-că se allă şi de una dată şi doctorultt Craiovei. aci, i-se dete porunca Domnici mele, ca să se secole să vie
acolo, ca să caute să vadă, ce este patima acesta și de va fi trebuinţă să mergă
şi la Mehedinți, să vaqă și să avemii Domnia mea însciințare cu plivolorie pe
largi de patima acâsta.» 1785, Aprilie 16.

XLVIII.

Dăvile

sub

AL

Suțu.

Celă mai vechii documentii relativi la dări, datalit cu câto-va (ile
mai nainte de sosirea lui M. Suţu la Cotroceni, este o carte de cer|
|
cătură a dijmăritului din 16 August 1785.
Nimicii not de alt-mintrelea prin acestă carte redactată aprope idenLică ca cele din anii următori şi din anii trecuţi (1).
(1) Curte de cercătura dijmărituluă pe canulă 1155.
«....em. Vlascoi. După obiceiii s'a dati acestă carte a Domnici mele . . .
ce ai cumptratii slujba dijmăritului pe anuli acesta 1783, din sud... ca
să aibă a orendui cercători pe urma slujbașilorii d'intâiii, să stringă r&vaşele
acelora, şi să doa răvașele lori, și pe care din slujbași îlii va găsi cu litre
furate și nepuse la eatastihii să-i apuce să plătâscă îndoită, din cari banii

drepți să-i aducă la cumptrători,

şi îndoiala să [ie a lorii, după obicei, iar

pe locuitorii cari-i xa găsi cu litre dosite şi ne-arătate la slujbașii Wintâiii pe
unii ea acei, să apuce să plătâscă banii dijmăritului cu poelonit pe litrele ce

ISTORIA

In Novembre

13,

1783,

ROMÂNILORU

M. Suţu

403

dă următorea :

Cante de cercetare la cinci județe ot preste Olli ca să cerceteze penlru cei
ce sunt cu slujbe

orânduiți.

«em. Vlaseoi. Fiindă-că pururea erijimii Domnia mea a se păzi întru l6te
dreptatea locuitorilorii ce ni-s'ait încredinţati, atâtii la altele tote, câtit și la obicinuitele slujbe de peste anii cu care se orânduescii slujbașii în ţeră, spre a [i

feriţi locuitorii de a nu se supăra stii a se jălui peste datele ponturilorii, mai

vârtosti eci ce sunt departe de noi cu locuinţa, cari cu greii şi cu ostenelă
le cadă până a ajunge și până a veni cu jalbă la Domnia mea; de acea dar,
ca să nu se facă nici acum la slujba oieritului vre-o strimbătate locuitorilorii
de către eci ce sunt ornduiţi, iată orânduimii întradinsă pe . . . să mergă
la cinci judeţe de peste Oltu, unde se aibă a perierghisi și a lua semă cu
bună purtare de grijă în ce chipit se portă cci ce sunt orânduiţi cu slujba înt'acele cinci judeţe pentru locuitori, cu dreptulii numai acela ce este obicinuitit. Venitulii slujbei acesteia să și-lii caute slujbaşii urmândii întocmai după

coprinderea ponturilorii domnesti co li-s'ati dati la mână de orenduiala acestei

slujbe, iar mai multi să nu-i îngăduâscă a face câtii de puţină urmare împotrivă, oră spre a jătui şi a lua mai multii de la cine-vaşi cevaşi, ori a nu se
purta printre locuitori cu orânduiala ce li-se cade și a-i necăji pentru conace
liră de plată şi a le face cheltucli, și pe care va găsi împotriva ponturilorii
că a făcută vre-unii jalii fără de cale, măcarii câtii de puţină, prin marafetulit
d-lui Caimacamului sâă Ispravnicilorii să facă împlinire şi să-l și însciințeze
Domnici mele pe unulii ca acela, și așia să aibă străjuire deplinii la căutatulii
acestei slujbe pentru ccă rânduiţi, ca să nu facă, cum (icemii, nică unii felii de
supărare și nedreptate locuitoriloriă și să ne şi însciințeze numitulii orenduitii
la acesta, de se păzesee de către sluibași ponturile, scii poruncile nostre scii nu.

ii saam recel. gvmd.

1783, Noemb.

14»

*

vorii găsi dosite drepți, cană Dani să-i aducă la cumpărători, și pentru că ei
le-ai dositii socotindă să păeubescă cămara domnescă, să le ica după ohiceiii
câte bani trei de litră pentru ostencla cercătorilorii, iar mai multi să nu se
îndrăsnescă a lua, că se va pedepsi; și cercătorii să aibă a ămbla cercândit numai până la Septembre 10, iar mai multii să n'aibă voie a iimbla, dar forte
să se fereseii cercătorii, a nu face locuitorilori supărare din mâncare și băutură, ci tâte ce le va trebui să le cumpere cu bani gata, nici să se cuteze
a asupri pe locuitori ca cu pricină de litre dosite să-i jăluescă, că de vorii
face nescare-va supără, peste porunca Domniei mele, şi va veni cine-va cu
jalbă, vor plăti îndoită şi se vorii pedepsi, însă să fio și prin scivea d-nelorit
Ispravnicilorii ai judeţului. îi sam. receh. gvmd. 1783, Auousti 16.»
Asemenea cărţi de cercătura dijmăritului sai lăcutit ca acesta de sustii şi
!
pe anii 1784 şi 1785.

4u-
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Po anulu 1784, cu începere dela Ianuare, Domnitorul: Suţu rânduesce
asupra tustrelelorit ocne Gmenii sti de încredere și ia, disposiţiuni, ca
să nu potă lua din sare pentru trebuința caselor decât cu traista și
numai cei cari plătescii săreritudă, Acâstă taxă a sărtritului, sub M.
Suțu este de 5 taleri pe anii. Acestă dare se pote plăti printr'uni

mieli hârșie, unii cași şi 6 oca lână (1).

(1) Carte de cămărășie la câte rele Ocnele:

Slănicii,

Oltii.

cea de peste

Telega și

«.../em. Vlas, Cu aecstă carte a Domniei mele însciințămii voue ocnașilorii,

și tuturorit poslușnicilori dela Ocna Slănicului sud. Saacii, că pe anulii acesta
amit orânduitit asupra a câte trele Ocnele, pe credinciosulă boeriulă Domnici
mele Gheorghe biv Vel Armaşii, Dumitrache Vel Ispravnicit za curte, și pe Vel
Cămiărașii za Oene, Gheorghe biv Vel Armaști purtătorii de grijă și chivernisitoriti, dându-le tâtă treba Ocnelorii în semă ; ci dară să-l cunosceţi de Cămăraști, și la cei ce se vorii orândui acolo la acestă Ocnă, din partea numiţilorii boieri, să daţi tâtă supunerea și ascultarea, silindu-vă cu cea desăverşită osîrdie spre lucrarea și slujba trebilorit Ocnei, fără de a nu vE arăta
cu lenevire, sei împotrivire ; așijderea să căutați să vă mulțămiţi pe dreptul
vostru, care vă este orânduitii a vă lua după obiceiă, cum ați luati și până
acum, și să fiți gata după datoria vâstră la lucrul Oenera nu se face cât de
puţinii cusurit și zătignire, din pricina lenotvirii şi nesupunerii vâstre, pentru
că celui nesupusti și împotrivitoriă i se va face grea pede&psă. 'Tolico. p. evmid.
1784, Ianuarie.»

Asemenea carle sa făcută și lu Ocnele mari

din sud.

Vâlcea; i lu Oena

Telega, sud. Prahova, carte ce sa dati luă Constantin Caflangiulă ce s'a
rânduitii asupra Ocnelorăi de călre Vel Cămăraşii.

«../iem. Vlas. Slugii Domniei mele Constantinii Caltangiă, ce sa rânduită din
partea credincioșilorii boerilori Domniei mele biv Vel Armaş Gheorghe, i
Dumitrache

Vel

Ispravnică

za curte

i Vel

Cămărașii

za Oene Gheorge, ce li

sa dati Ocnele asupra pe anul acesta It. 1784, care să morgă la câte trele
“Oenele, Sliniculii, 'Lelega și cele de peste Oltă, să cerceteze de față și pe
subt cumpătii, atâtti înprejurulii Ocneloriă, cât și prin satele și oraşele ce vori
li în partea locului pe: aprope de ocnă, și ori câtă, și la veri cine va găsi sare
de anul trecută, cu r&vașulii cămărașului ce să fostă, sei fără răvaşii, tolă
să o facă zaptii și puindu-o în magasii să lo pecetluiască, de care făcând catastihă anume la cine şi câtă sumă a găsit, să-lii trimiţă la numiții boeri
Domnici mele ce sunt renduiţi asupra ocneloră, ca să ni se arăte să vedemii
şi vomii porunci cum să urmeze pentru acea sare; iar până vomii da alit doilea poruncă să stea acea sare poprită subt pecete. 'Folieo. psh. svmd. 1781,
lanuarie.»
In 1784, Aprilie s'a făculit carte la Ispravnicii Săcuienilorii, ca să fie doi

omeni renduiți de pază la malulă Ghidiora.
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Vămile, cela-laltii venitii domnesc, sai căutati toti cu tarifulii din
anii trecuți și anume prin întreprindere. In regie sai căutatii puţinii
timpii la începutulă anului 1785, până când sai pututii arenda (1),
In Octobre 6, cu cartea domnâscă dată lui Vel Cămărașii, Domnitorulit ordonă stringerea tutulor coturilorii vechi pentru ca să consti-

Curle pentru malurile de sare din sud. Slam-Rhomnică

j

i Duztii

şi Sauci

care sunt « se pizi.
«em.

Vlas. După obiceiii fiindu-că malurile de sare ce sunt în stid. Slam-

Romnicii-Buzăii și în sud. Saacii se păzescii de omenii cămărașilorii de Ocnc,
ca să nu se facă risipă cu carulă, seu cu calulii, afară numai do omonii cei
ce plătescii sărtritulu cari sunt șciuţi, însă și acei aii voie să iac numai cu
traista, pentru trebuința caselori lorit. Dreptit acea dămii Domnia mea acestă
carte la mâna.... pe care la orenduiti dumne-lorii cămărași, ca să [ie de pază
la malurile dintr'aceste judeţe, să porte grijă și să fie cu priveghiare a nu îngădui pe nimenea să facă risipă şi să iae sare cu carulii scii cu calulii, alară
numai din cci ce plătescă sărăriti, cari sunt șciuţi, însă și acei să aibă voie
a lua numai cu traista, pentru trebuința caselor lorii, și pentru câți se hrănescii cu sare dintr'acele maluri, fără de bani, să iac dela dinșii mielul
hârşie, cașulu și 6 'oca lână, sei câte tal. cincă dela cine nu va avc de acelea,
dar ori pe cine va prinde iurândă, sâii cu carului, sii cu calulă, vitele tote
să le iac de gl6bă, iar pe 6meni, după obiceiii, prin șcirea dumnâ-lorii Ispravniciloră să-l trimiţă la pedepsa ocnci, pentru care să poruncesce și dumntvâstră Ispravniciloră de judeţă, i Vătafilori de plaiii,să fiți mână de ajutoriii
orenduitului de dumnâ-lui Vel Cămărași spre a pute păzi după cum se cade
şi să nu curgă pazubă cămării. 'Tolico. p. gvmd. 1784, Martie 10.»
(1) 77 Cărţi pe la Ispravnici, pentru a orândui Ispravnicii cale
ună omii credinciosii la venilulii vămei de împreună cu Vameșiă cei dinu anulii
trecută, până se va hotari.
«Dumne-vostră Ispravnicilorii ot. sud.
— îndată ce veți primi

Domnesca

n6-

stră poruncă, să aveţi a orândui pe vămi câte unii omit credinciosii alti dumnc-

vostră, ca de împreună cu unulă din vameșii anului co ati trecută să caute
treba vămei, strinvândi toti venitulii, dela di întâiti a lunei aceştia Ghenarii
până se va hotări vindarea vămilorii, și vorii av a-şi da sâma cu catastihii
unume de împreună cu toti venitulii, la cci orenduiţi Vameși, cu cărţile Domnici-mele ; căutaţi însă să nu se facă vre-un cusurii într'aceste dile, până se

va hotări, oră din vre-o nepurtare de grijă a orenduiţilorii vechili, ori din vre:
unii sfetirismosii ali lori. —

1785, Ghenarie 2.»

Asemenea s'aii scris și la Caimacamulii Craiovei, care
cu lipcanii, Ghenarie 2,
!

cărți sait trimisă
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tue ună

veniti

noului

Cămărașii,

obligând

pe fie-care prăvăliașu să

plătescă pentru cotulii pecetluitii din noă câte 2 taleri şi 19 bani (1).
Ac6slă, nedreptă imposițiune de coturi noue când prăvăliaşulii avea
deja coti pecetluitii, nemulțămesce pre neguţitori. Darea nu se pole
percepe decât prin ciohodari și mumbaşiri, precum probâză actele din
28 Octobrie 1783 și 22 Iunie 1784 ce dămă în anexă.
In note se poti vede încă ponturile pentru arendarea vinăriciului, a
butăritului, a ocritului (2), a dijmăritului, a tabacului, a monopolului lu-

(1) Carlea ce se dă d-lui Vel Cămărașă pentru colurile ce se dai pe la
negustorii de prin târguri.

«.../jem Vlascoi. De vreme ce pentru ca să nu sc facă norodului înşelăciune
la marfa ce cumpără cu cotulii dela negustori, şi pentru a nu sc micșora 6otulii din drepta lui măsură, obicei a fostă a se da coturi pecetluite dela cămara lomnâscă tutulorii negustorilorii, iati după obicciii orenduimii Domnia-mea pe ., . cu coturi drepte, co sai pecetluită la Cămara Domnici-mele,
să aibă a le împărţi la toți eci co vîndă marfă cu cotul aici în orașulii Bucuresci, ca cu acele să vindă, iar cele vechi să le stringă dela mânile lorii
pe tote, şi să aibă a lua dela sinșii accea ce este obișnuitii adecă câte taleri , bani 19 pentru două coturi, îi saam receh evmd.— 1733, Octobre 6.»
(2) Carte de slujba oieritului ce sa făculii pe anulii 1783.
«Bem. Vlas. Datamii Domnia mea acâstă carte... . ce a cumperatii pe
anulii acesta I&t. 1783. slujba oieritului de sud: . .... ca să aibă a căuta
acestă slujbă și să urmeze întocmai după coprinderea ponturilorii de mai josti
arătate, fără de a nu face câtuşi de cât cusură la poruncile Domnici mele,
ce printraceste ponturi s'aii dati.
«I. Mitropolia, Episcopiile şi tâte mănăstirile, d-loră Veliţilorii boeri și jupânesele văduve «de ori-ce treptă, și fabrica de postavii, toți să plătescă oieritii
de oi po bani 12, după hotărîrea ce s'a făcutii prin hrisovulii Domnescit și
poclonii după obiceiit până la qece po bani unulii, și de la dece în susti po
bani 80 de nume, iar cui i-se va face aridicături, li se va ține în semă suma
aridicăturii. Așijderea şi cei cu hrisâve înoite ce se coprinde din oiorită, făcânduli-se pecetluiti gospod. vori scuti suma hrisâveloriă.
«2. Toţi cei-lalţi locuitori al țărei și străinii ce se voră afla cu oi în țeră, veri
a cui să fie, să plătâscă oierită deplinii duprecum arctă mai susii, de vic
po bani 12 i obicinuită poclonă, și străinii ungureni ce sunt ședători în țeră
cu ruptore de la visterie, măcar că ati hrisovă a li se țin6 în semă la 1Uoi
2, dar acesta era când plătea oieritii de die po bani 16 și jumătate, iar acum

fiindă-că este oieritit câte bani 12 de die, aia plăti și ci pe tâte oile fără de
nici unii scădămîntă, la caro şi mar lolosiţi sunt acestii felii de cum
nainte, pentru că atunci da pentru oi optii taleri unulti.

cra mai
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minărilorii de ccră, a monopolului fierăriei şi sărărici etc. 'Totit în nolă
sunt și diferite inslrucțiuni relative la controlă și la împecdicarea abusurilorii în perceperea diverselorii venituri.
«3. "Toţi străinii ce vorii ave vite în țeră, cai, boi, vaci, bivoli să plătescă

văcăritulă străiniloră, ce este obicinuitii, însă bârsanii cei din ţinutulă Dârsei,
din

Transilvania,

de vită câte bani 33, după

cartea ce aii, iar cci-llalți străini

să plăteseă toți de vită câte bank 66, după obicciii,
plătâscă doi unulă, după vechiulă obicciii

iar tunşii și mânzaţii să

«t. “Toţi locuitorii de ori-ce treptă cunoseendii mila ce amii făcutii de obște

la acâstă slujbă, să aibă a arăta tâte oile lorii la bocrii slujbași fără de a și
le tăinui, căci ori-carele se va dovedi că a ămblată a ascunde, și a-și tăinui oile cu gândă să păgubescă visteria, pe unii ca acci nu numai îi vomii
da de a-și plăti tote oile îndoit, ci încă îi vomii și pedepsi după trepta ce
va fi, ca pre unii nemulțămitorii de binele și mila Domnici mele, și fieş-carele
pârcălabii din fieş-carelo satii să fie datori a arăta la slujbași oile sătenilorii,
încă şi străinii ce se vorit alla în prejma satului, că de se va săsi vre-unti
pârcălahii că a sciutii oile sătenilori, și nu ai îndreptatii pe slujbaşi, ci Ie-aii
tăinuită, acelu părcălabi se va pedepsi cu Târgulii și cu Ocna.
«5. Slujbașii să aibă a se feri de a nu lace vre o pagubă locuitorilorii, scii
a lua cevaş pentru hrana lori şi a cailorii lori fără de a nu plăti, căci pe
ori-carele ne vomit însciința că n'ati urmatii după porunea Domnici-mele, după
ce vomii pune de va plăti acestă pagubă îlii vomit şi pedepsi.
«6. Fiindă-că pururea la vremea oieritului era pricină între slujbașii oieri și
între negustorii eci ce se hrănescă cu zalhanale aici în ţeră, căci oierii căulaii
a le lua oicritit şi pe caprele ce se găseaii morte tiiate la vremea scrisului,
negustorii și că nu sc sutoria de platnici, fără de numai cele vii câte le apuca
la vremea scrisului, acelea le plătea, de aceea vădumii din condica Diva“ nului

că la Iât.

1779,

Noembre

22, sati

lostii făcutii

hotărire

domnescă,

ca

până la diua siintului Dimitrie.în 26 ale lunci lui Octobre câte capre. vorii
tăia să nu se supere de oierită, iar din diua de siete Dimitrie câte vorii găsi
vil- nctăiate pe acelea să plătescă; care acestă hotărire fiindit cu cale spre a
lipsi pricinile dintre dinşii, poruncimit și Domnia-mea așia să urmeze, și de

aceea sati pusti și în ponturi, ca să scie slujbașii a urma într'acestașii chipii.

Poruncimii d-vâstră Ispravniciloră judeţului să daţi toţi mână de ajutorii
spre a pute orânduiţii slujbași s&verşi slujba lăr' de cusur, ca să nu se întemple nimicii sfetirismosii, că ori-ce pazubă se va întâmpla din pricina ncajutorului, dela d-vostră se va împlini. ii saam rec. svmd. — 1783, Sept. 9.»

I& Mihail

Const. Suţuli

Vod. gspd Zem. VI.

«Până în diua ce se da Domnescile nâstre cărți la mânile slujbașilorii ocri

de Volnicie a începe oeritulii să caute în ţâră, până întracea di a fi şi măcelarii nesupăraţi, pe vitele ce voriă tăia la scaune,
rimă şi poruncimii să se urmeze. — 1785,:lunic 2.»

întracelași

chipii

întă-
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Vomii observa în privința vămei, că M, Suţu cârcă să supună la
vamă de 40 de bani rimătorii exportaţi de boeri. In contra acestei
«Prea Îndițate Domne,

«Măcelarii de aici din Bucuresci, cu jalbă jălueseii Înălțimei “Tale, că după

cum la trebuinţă şi îndestularea norodului din Bucuresci sunt îndatoraţi a
eriji totii-da-una, ca să nu fie lipsă de carne bună şi multă; pentru care de

se întmplă câte o dată lipsă, ci sunt datori de a împlini și a fi bilșugii, și
se rocă Inălţimei “Tale ca să aibă şi ci milă și musaadea pentru oile ce taie

la scaune, că din vechime cra obiceiul de se scri ocritult din sfeti Dumitru, iar după răsmeriţă încâce, eşindii ocrituli de timpuriă, cu o lună și dou&
mai nainte de Sf. Dumitru, şi ati plătită oile la oerită, şi ati mare pasubă și
cheltuclă cu hrana lori, cu vama, și crhăriti și nu se alegii cu nimică, şi le
este temă că nefiind belșugii voră căd6 în urgia Mărici 'Talc, și dai rugăciune Mărici Tale, ca după cum te-ai milostivitit Măria 'Ta cu negustorii cei cură
taie caprela zalhanale, şi li-s'ată făcutii hotărîrea Mărici 'Tale cu luminate cărți
domnescă, că până în diua S-tului Dumitru, adică în 26 a lunci lui Octobre,
să nu fie supiraţi de oeriti, să aibă și că acestă milă de la Inălţimea "Ta, ca
să, potă ave și ci oi din destulă și a fi belşugii de carne în orașu, şi cupă
jalba lorit îi orenduesci Măria 'Ta la noi ca să cerectămii cererea lori, și după

cum vomit cunosce, cu anafora să însciințămii Inălţimei "Pale. Vei sci Măria "Ia,

că amit cercetati întăiii, ca să ne pliroforisimi, şi să vedemi de este vre-o
sumă de oi ee taie întiaceste dile din eșirea ocritului până la Octobre 26,
și ne pliroforisimii, de oi 3.065, ce sai tăiatii estimpii de la cşirea ocritului
până la 26 de ile ale lui Octobre, ci noi după cercetarea ce ami făculii,
vedemii că cererea lorii nu esto fără cale, una avândii acestă greutate şi purtare de grijă pentru îndestularea de carne a sc afla în oraș, ali doilea că
se văd că nu este... . (mai încolo nu se află scrisii câte-va rînduri ci numai loci albi.)
«vre-o sumă mare de oi tăiato într'acâstă diastimă de dile, mai alesii că ci
dati și vamă și erbărită și ţinii și scaune cu chirie, care se încarcă cu destulă
cheltuială, ci după cum cei ce taie capre la zalhanale și-ati aflată mila Mărici
Tale, găsimii cu cale de a prisosi mila Inălţimei Tale şi cu, aceşti măcelari ai
orașului Bucuresci, ca să aibă și că acesti privilegii până la 26 ale lui Octobre să fie nesupăraţi de ocritii, urmându-se acel privilegii dela anul
viitorii, de vreme ce ocrituli este vîndutii mai nainte de jalba loră; şi cumpărătorii oerii de estimpiă at urmatii și a le lua oerită, după cum s'a urmati
și le-ai-luati şi în anii trecuţi; iar hotărîrea cca desăverșitii rămâne a se face
dela mila Măriei 'Tâle. 1781, Noembre 16.
«Vel Bană, Nicola Ventura biv Vel Spătari ; Ianache Moruză Vel Vornică ;
Scarlatii Greceanu Vel Vistierii.»
-

17 Cărţi călre Vătaşii de Plaiuri, pentru Bârsanii străini să le numere
vitele mari, î turmele de oi, când: vină din năunlru.

«Sluga Domnici mele

vătași

de Plai...

sud,.,....

fiindi-că

voimi
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disposiţiuni protestă boerii Craioveni și M. Suţu se vede siliti a scrie
Căimăcămici de Craiova următorea carte din 18 August 1185:
«Canle la Caimacamulă Craiovei ca Voerii de acolo să plălescă temă
câte 40 vani de rîmălori ce strigă, iar de rîmătorii de prăsilă
să nu se supere.

«Cinstităi și credinciosii boeriulii Domnici mele Torgache Suţu biv Vel Clucerti Caimacamulii Craiovei, sănătate ; cartea dumi-tele dela 12 ale acestei luni

pămea să șcimi pe Dârsani străini, cari sunt obișnuiți de își scoti vitele la
viii
când
esti
vite
câte
cu
lăuntru,
şune aici în ţ6ră, și apoi iar le întorci în
in ţâră și cu câte sc întorci; iată că-ţi poruncimii de aică înainte să porţi grijă
şi să fil datoriii, ca la vreme ce ese în (eră, câţi cal, sâii câte vite mari vorii
i
ave, aşijderea şi câte turme de oi fieș-carele, să lo ial în scrisă cu numeruli
anume
ţii
să
care
de
mici,
acelorii
turmele
și
mari,
lorii, ad: capetele vitelor
ca o condică în care să le treci acestea, şi pe fie-care lună să aibi a trimite
la dumne-lui Vel Spătariii î6e, anume: cutare omii cu câte vite mari și cu
câte turme de oi aii trecutii? şi în răvaşii care eşci poruncitii a da acelui bârsanii la eşirea în ţeră pentru slobodenie, după ponturile ce sunt date mai
dinainte, să fii datoriii a însemna și suma vitelorii cu câte ai cșitii în țcră,
şi la întârcerea loră, când vorii vrea să trecă înăuntru, asemenea să fii datovit a vede suma vitelorii, și de vorit fi toti acea sumă, bine, iară de va ave
sumă de vite mari mai multă decât ati eşitii, oprindii pe unulii ca acela numai decât cu grabă să înşciinţezi Domnici mele prin dumns-lui Vel Spălarii
acesta!» 1783, Decembrie 22.
Carle legată la Ispravnicii din sud. Teleormanii
de « na face jafuri.
“
«Dumne-vâstră

Ispravnicilorii ot. sud. Teleormanii,

inţatii Domnia mea,

pentru

hatiri,

fiindit-că ne-am

însci-

cum că slujbaşii oeri, ce sunt rînduiți în plășile acelui

judeţii, nu urmâză după
până la qece, câte cinci
asijderea şi poelânele ce
le treceţi cu vederea, şi
ce sunt date, ca să nu
unora

pentru slujbaşii ocri,

ponturile și poruncile Domniei mele, ci ica dela una
parale de die, i parale de numărătâre şi de răvașii,
ica câte bani 90 și dumnâ-vostră vădendu-le acestea
nu urmaţi după strașnicile Domnici nostre porunci
însăduiţi a face acostii felii de luări, ci le suferiți

şi altora

pentru

danie;

pentru

care iată cu hotărire

vă

scriemă, să sciți, că în urmă avemii să orenduimi 'Teltergiti credinciosii omulii
nostru, ca să cerceteze şi ori-ce se va dovedi mai multii luatii de slujbași
veți
peste poruncile nâstre, nu numai că pe dumnâ-vâstră vă vomă pune de
pevomit
vă
înși-vE
pe
și
vină
în
căde
veţi
ci-încă
bani,
unii
la
împlini până
de
felii
acestii
despre
depsi, în vreme ce ocrotirea şi apărarea Jocuitorilorii
deschidedar
;-ci
dată
avemii
o
stră
nedreptăţi şi jafuri, asupra dumnâ-v6
vă-ți ochii, fiți cu priveghiăre, ca să nu facă slujbaşii vre-o luare peste porunca

nâstră, căci după cum vă arătămii înși-vă, veţi [i în vină căduţi, 1788, Noem-

vrie 17,»

,
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ce al trimisi, ati venită la Domnie ; cele ce scril cum că boerii de acolo
din
partea locului nu vorii să plăteseă vamă câte -10 de bani de ună
rimătoriti

Ponlurile

Tubacului.

Î. 'Tabaculii cu poruncă Domnescă să se pecetluiască cântărindu-se de
vre:
unit zapciii, atâtă cel de aici, câtii și celă din țera 'Turcescă,
2. Câţi aii tabacă să-l aibă “a-lu vinde Ja orenduitulă omii alti Cherhane
lei, tocmindu-se cu preţul ce va îi cu cale, iar de nu, să se pecetlui
ască
și să iasă afară la Moldova.
3. Cei ce lucreză tabaculii ca să nu fie lipsiţi de muncă și meșteșugulti
lori, câţi dintrînșii voră vrea, să aibă vote a lucra la cherhana, luândit
plata
lorii pe fieş-care di.

+. După zaptulă tabacului, ori-cine se va săsi vîndendi printrascunsi, scti

făcând singuri ci, nu numai să se pedepsescă, ci și tabaculă să
i-sc ica
lâră de nică o dare de bani.
5. Dintr'alte părţi străine, să nu aibă voie nimenea a aduce tabacii,
iar şi
de va aduce să nu fie volnieii a-li vindela altulă fără de numai la
cherhanca, însă de se va înroi la preţii, iar de nu, să se peectluescă şi să
iasă a-

fară, şi vrendii a-li trece la Moldova să plătâseă la cherhana câte 15 bani
la

ocă, iar de va vrea a-lă întârce înapoi să nu plătescă nimică,
6. Când cine-va cu pricină că voesce pentru a sa trebuință tabacii, va aduce
mai multă decât o oca, prisosulti să se oprâscă la cherhana, fără
de a nu
i-se plăti cu nici unit banii.
7. Cherhaneaua să aibă datorie ati tutunii arnăuţescii să aducă spre
a face
tabacă bună, ai tabacii străini bunii, și să i-sc afle tabacii de trei feluri,
de
întâia mână, i altt doilea de ţera Arnăuţescă, şi alti treilea din tutună de
aici
din ţeră, care să vîndă mâna întâiitt cu 6 tal. alt doilea câte tal. patru
şi ali
teilea cel din tutun de aici din ţâră câte tal. doi și jumătate;
iar de se
va îndrăsni a vinde din rinduitulti preț mai multii, să se pedepsescă ;
către
acestă să nu aibă voie a-și trimite tabacii la părţile ţerii “Purcesci
spre:
a vinde, și de se va găsi că ai îndrăsnitii de ai trimisu, să se pedepses
că.
8. Afară din ţâră să nu aibă vote niminca a vinde, sei a [ace tabaci, fără
numai să cumpere dela cherhana, sâă să [ic cu scirea orenduitului
om.
9. Orenduitulii să aibă voie să âmble cu zapeiulii, ca să găsescă tahaculti
ce printrascunsit se allă la vre-o odaie, scii prăvălie.
10. De va duce cine-va trei sei patru oea de tabacii pentru dară, să plătescă la cherhana, câte taleri unu la cherhana, iar de se va găsi vindând
ă
să se lacă zaptii, lăr de a nu se plăti nici cu unt banii, și să se pedepse
sc.
i]. Celi ce va aduce tabacii dela Tera Leșescă, Rosia, "era Nemţescă,
să
aibă a plăti după tarifă la orânduitulii omit alt Cherhanelci, 1783, Noembre
.
«Dumne-ta Vel Agă primindii pitaculă acesta să aibi a orândui zapeii,
ca
să cerceteze în tergiă şi unde va găsi tabacii de vîndare, ori prin prăvălii,
ori
prin odăi, prin hanuri, totii să-lii cântărâscă și să-l puc sub pecete, ca să
stea
până se va daa doua poruncă a nâstră cum să se urmeze, tolico pisah evmd.—
1783, Noembre 18.
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la rîmătorii ce vindă, cu pricină că sunt prăsiți de casa dumne-lorii, și că
wa avutii obicei a plăti, amii văduti ; pentru care fiindii-că ne adeverimii
Cartea d-lui

e...
hoerulă

Vel

Datamit

Vist. Nicolae Brâncoveanu de « fuce lergi pe moşie
Obilești, pe ani o dală.

cartea

Domnici-mele

Domniei-mele

Nicolae

dumne-lui

Brâncoveanu,

Vel

cinstitului și credinciosii
Vist. ca

să aibă volnicic cu

acestă carte a Domnici-mele, a face pe moșia domnici-sale Obileşci, sud Illoviă, târgă în fie-care anii o dată, la qiua Adormirci prea sfintei Stăpâncă nostre şi Născătârii de Dumnegeii, care târgii să se ţie o săptămână de rendii,
începându-se de prasnicii cu două dile înainte, unde să lie şi oborit pentru
vite și bucate, și la acestii tergii să nu se amestece Ispravnicii, nică vameşi, nică erbarii, nică zabiţii, nici alți 6moni domnesci, ci să aibă dumne-lui
a lua vama cea obicinuită și cole-lalte obiceiuri ce vorii fi la târgul acesta;
aşijlerea nici vină i rachiti nimenca să nu fie volnicii a vinde la acestit tergii
întaceste qile fără 'scirea omului dumi-sale; pentru care poruncimii Dom. nia-mea, d-vostră Ispravnicilorii, i vameşiloră, erbarilorii și tuturora ce veţi
!
i orenduiţi ori cu ce trebi și slujbe domnesci.»

Carle de slujba dijmărituluă pe anuliă 1754.
«fem. Vlas. .,.. carele peanuli acesta 1784, ai cumpăratii slujba dijmăritului din sud... ca să aibă volnicie printracestă carte a Domnici mele, orenduiţii 6meni să caute slujba acâsta şi să urmeze după cuprinderea ponturilorii
ce lc-aii fostit arătate.
«1. Mitropolia, Episcopiile, monăstirile cele mari, i metâșele lori sciute, dij”
mărită să nu plătescă după vechiului obiceiti.
ce ait luatii hoerie cu
ccă
și
doilea
alti
şi
mari
cei
boerii
«2. Dumne-loră
caltanti, cum şi jupânesele văduve ce le-ai stătutii boerii în hocrie cu caltanii,
și fecioril de Doeri ce sunt sciuţi, iarăși să nu plătâscă dijmăriti, precum a lostii
ebicciulă din vechime.
«3. Pentru acestă slujbă, fiindii-că vîngarea a fostii afară din cei ce ati și
scutelnici cu hrisâve domnesci şi privileghiuri, cum şi mânăstiri și boeri de
nemă i Dbocrinasă, mazili și alţi ce ati cărți domnesci, cari ait scutiti și în anii
trecuţi, asemenea şi estimpii atit a li-se păzi.
«4. "Toţi cei-lalți ce vorii ave stupi, rimători, să aibă a-și plăti dijmăritii la
orenduiţii slujbaşi după obiceiulii, de tâtă litra po Dani 13 . . . și poclonii de
nume, adecă cel ce va av6 din 10 litre în susii ori cât de mulţi să plătescă
câte bani 13, şi poelonii po bani 80, iar care va ave câte 10 numai, să plătescă
câte bani patru-spre-qece și cu alti poclonii, şi slujbașii să aibă a căuta slujba
cu cercătură cu totii, numai până la Septembre 10.
«5. Cei ce scuteseii dijmărituli forte să se ferâscă de a nu amesteca stupi scii
vimători de ai acelâra ce-și plăteseă dijmăritulti în bucatele lori, cu gândit
ca să păgubescă slujba, că apoi unii ca aceia dovedindu-se, nu numai că pe
acele litre ce se vorii dovedi ascunse: vorii plăti dijmăritii îndoită, ei încă și
pe ale lui drepte bucate, ce va ave, va plăti dijmăritii după ohbiceiti în rendă
cu ţăranii, și li se vorii strica de totii prizileghiurile scutelci.
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mea,

că

întru

adevără

vitele ce sunt prăsite

de casa

boerii vamă n'aă a plăti, iar pentru vitele ce ai de strinsură

dumne-lori

și de negus-

«6. Bocrit toți cei ce scutescii dijmăritii pe drepti bucata ce vor arc de
tamaslâcă, de dijmăritii să nu se supere, iar pentru vitele ce vori av6 cumperate de negustorie, pe acelea să plătâscă dijmăritii după obicei.
«7. "Toţi cei ce veţi ave stupi, i rîmători, să aveţi a vă artta bucatele vostre
la orânduiţii slujbași, că ori-carele își va dosi bucatele sale, dovedindu-se, va

plăti dijmăritii îndoită.

«8. Poruncimii Domnia mea și vouă slujbaşiloriă și vout cei ce veţi âmbla
cu ăcestă slujbă, pentru mâncarea vostră i a cailorii voştri, supărare, sâii choltulă locuitoriloră să nu faceți, ci tote, ori-ce v& va trebui cu tocmâla și cu
bani gata să luaţi, iar fără de plată să nu vă îndrăsniți a lua, și la tote după
cum se cuprinde mai susii să Îiţi următori, că ori-carele se va cuteza a lua
mai multi peste porunca Domnici mele, sci va face cheltudlă, sâi supărare,
ci încă se va și pedepsi; pentru care poruncimii Domnia mea d-vostră Ispravnicilorii să căutaţi să fiţi cu priveghiăre, de a nu face vre-unit slujbașii urmare mal multi peste porunca Domnici mele ce sc cuprinde mai susii. ii saam
receh. gvmd. 1784, Iulie 5.»
”

Asemenea s'a făcută și pe Iât. 1785, Iulie 9;

Carte de slujba tulunăritului pe anuli 1784.

«fem. Vlas, . . . carele pe anulii acesta 1781, ai cumpăratii slujha tutunăritului ot sud... ca să aibă volnicie printracestă carte a Domnici mele, a căuta

acestă slujbă după obiceiii, și de la toţi cei ce vorii ave pogâne de tutunii, să

măs6re pogânele dreptii cu stânjenulii ce se dă pecetluitii de Ja visterie, și
pe câte pog6ne va av€ fieș-carele să plătescă de pogonii po taleri 4 vechi,
și poclonă de nume po bani 80, iar mai multă supărare să nu facă, că so va
pedepsi, și slujbașii ce vori âmbla cu tutuniritulă, pentru mâncarea lori și a
cailoră supărare sci cheltuslă locuitorilorii nici întruni chipă să nu se îndrăsnâscă a face, ci tote ce le voriă trebui cu tocmelă și bani gata să plătescă,
iar fără de plată să nu se îndrăsnescă alua, că se voriă pedepsi. ii saam recch.
ovmd. 1784, Iunie 5.»
îi

Asemenea s'aii făcutii și pe I&t. 1785, Iulic 9.

Ponturile pentru slujba vinăriciuluă pe anulii acesta Il. 1763, în ce chipă
sci urmeze boeriă vinăriceri la căulalulă acestei shybe, cum ardlă.

1. Metropolia, amândouă Episcopiile și monăstirile cele mari cu metoşele
loră, i dumnc-loru Veliţilorii boeri i alti doilea, sâi ali treilea, până la bocria
cca mai de pe urmă ce se faco cu caftanii, și feciorii de boeri i jupânesele
văduve ce le voră [i stătutii bărbaţii până la cca mai de pe urmă boerie
cu
caltanii, vinăriciii să nu plătâscă, precum și nemurile, hoerinași, mazili după
obiceiti să nu plătescă.

2. Câte mili sunt date pe la mânăstiri, stă biserici cu cărţi, sc hris6ve dom-
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torie şi de matrapaslăcii pe acelea sunt datori a plăti ori-cine precum și po-

vuncile Domniei mele care s'ati dati mat înaintea întru care (ici, că seric ori
nesci, tâte să se iae pe deplinii de acele monăstiri și biserici, după cărţile
şi hrisâvele ce voră ave şi părpărulă la care va fi scriindă iarăși să le: iae
pe deplină, urmându-se după cum mai josii poruncimii. Așijderea și ccă tal.
20 de fieş-care judeţii la cutie să aibă a da slujba, şi afară din banii cămarii,
asemenea să dea și dumnâ-lui boerulii cumptrătorii, ce a cumpăratii cinci ju-

deţe de peste Oltă, tal. 200 în I6fa doftorului, i a jerahului, i a spiţerului de
Craiova, peste banii cămării.
3. "Poţi cci ce sunt subt privileghiuri de a scuti vinăriciui, forte să se fercscă

a nu cere să scutescă vinulii vre-unuia din cei ce plătescit vinăriciii, pentru

că oră-care s'ar afla într'o faptă ca acea, să i se iae privilegiul de la mână,
iară cel ce cu meşteşugii ca acesta va âmbla a-și scuti vinuli, dovedindu-se
de boerii vinăriceri, să-l apuce să plătescă vinăriciulii îndoitii.
4. La acestă slujbă a vinăriciului fiindit obișnuiți în toți anil eci ce cumpără
slujba a face multe feluri do năpăști săracilorii, încărcându-i la măsurătore unii
„îndoită eu cuvîntulii că este vechii obieciii de a năpăstui pe săracii, alţii
şi până a „ceea... al apuca de plătea cu încărcătură, şi pentru ca să
nu se dovedâscă, da r&vașele fără de sumă de vedre, și fără de sumă de bani,
în care dicea ca a plătitii vinăriciii, ca vali să nu aibă, ca boerulii tacsildarii
orânduindii pe fie-care slujbaşii la poporulii stii, să aibă datorie acelii slujbasii
ca să măsure vasele după dreptate fieşte-căruia cu cotulii domnescii ce li sait
dati acuma, pecetluitii dela visteria Domnici mele, ferindu-se ca nici să încaree câtă de puţinii, dar nici să ine mită scit daruri şi să puc mai puţinii;
a cărui măsuritore de a se pute dovedi că a fostii dreptă, şi întru adevării,
pe fieşte-care seră să ducă, scii să trimeță tertelogii serisii dintru acea (i cu
măsurile fie-căruia vasii la boerulă tacsildarii, şi boeruli taesildari după m&surile să aibă a socoti 'vedrele dela fie-care vasii și după co le va trece la
catastihulă stă, să dea f6e iscălită la mâna scăunaşului în care să arete pe
lieş-care omit pe anume şi cu câte vase, arătând fieș-carele vasii cu trăsuvile lori şi cu suma vedrelori, ca să fie la dinsulii, să se caute fieşte-carele
să se vadă pe câtii are să plătâscă,; care foile nimenea să nu fie volnicii a o lua
dela mâna lui, fără de porunca Domnici mele, adeciă nici Ispravnică, nici tacsildană, nică slujbaşă, nici nimenea să nu fie volnică a lua foia acea dela mână,
şi apoi asemenea fie ca acea iarăși cu numele omului, cu num&rulit vaselorit,
cu măsura şi cu suma fieș-căruia vasii făcendii, să o trimiţă la orânduitulii

slujbaşulii lui în poporulii stii, și slujbașulii după acea foc să facă de fieș-care

vasii câte unit răvașii, în care să arăte numele omului și câte vedre aii cșitii
la acelii vasii, care răvaşii este datorii acelii cu vinulii să-lii lipescă cu cocă
în fundulti Duţii, seu pe dâga tocitorii și apoi la plata banilorii să-i dea unit
răvaşii de plată în care să arăte că a plătită cutare omit vinăriciulii co a
avutit întratâte vase ... vedre câte atâta de vadră, câte bani atâta, care facii tal.
atâta, ca să-i fie de semă, și să-lit păstreze, ca la cercătura ce va face să-l
aibă de a-si da sema, ca să cunâscă și slujbașii de a făcută me&surătore pe dreptate şi fără de vicloşugii.

5. Pentru niilele ce ai luatit monăstirile de vinăriciti cu cărți și hrisove, liindii-
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de ce trâptă vorit [i acâstă noimă aă, adecă pentru vitele de negustoric, să
“faceţi dar d-vâstră cercetare și pentru câte vite se vorii dovedi cu adevăratii
că din lăcomia egumenilorii și a epitropilori se obișnuia a-lit vinde mai "nainte
la unii alţii, și totii-MVa-una se pricinuia atâtii mânăstiriloriă pagubă, nefiindit
ce vinde, câtii și locuitoriloră năpăstuire încărcândui la mă&surătore, care lucru netocmitii fiindii, iată ami hotăritit Domnia-mea, ca nici una din mânăstiri să nu aibă voie a vinde acea milă mai 'nainte de vreme, precum și în
anulii acesta ori-care va fi apucatii să vîndă acea vîndare, să râmâc rea, să
nu se ție în s6mă, fără numai bocrulă tacsildară.să aibă a da poruncă slujbașilorii, ca fie-care din ei, la poporulii lui, de va [i avândii vre-o monăstire,
scit biserică a lua milă, să âmble împreună cu omulii monăstirci, să seric, şi
după ce va isprăvi de seristi, datori să fie omul mănăstiril . . . tacsildarulă,
ca să-lu protocolescă cu catastihulii săi, ce va lua de la slujbași, şi findă întocmai adevăratii, să-l iscălscă şi dec voie, că însuși omulii acela alti mănăstirii, împreună cu slujbașulii ce âmblă de! împlinesce banii vinăriciului
domnescii, să âmble să-și împlinescă banii de pe la locuitori pe acea milă a mănăstării, fără a nu se amesteca slujbaşii la Danii mănăstirii, și după ce va împlini omulii mănăstirii toţi Danii, atunci purtarea de grijă să aibă slujbazulă celit
orânduitit de tacsildară, ca cu toţi banii să-lit aducă pe omulii mănăstirii la
tacsildariii, ca să-i arcte că și-aă împlinită toţi banii, dela care să ica adeverință în care să arte cât ati prinsi mila accea cu părpirulii cu toti, și
asemenea adeverinţă să dea și boerulii taesildară la mâna omului mănăstirii; așijlerea și mile din popore, cai sunt date cu totulii în mila mănăstiri
„lori, la care mai nainte vinăricerii neavendă trebă nu mergea să măsore acolo,
ci se măsura (le Omenii mănăstirii şi de cumpărătorii cei ce cumpăra, dela
care nu puţine pagube pătimea ticăloșii săraci ; deci și acesta o amit pustii Domnia-mea în orânduială, și poruncimii, ca boerulti tacsildari să aibă a orendui
pe unulii din slujbași, ca să mârgă la acel popori şi împreună cu omulii mănăstirii datorii să fie a măsura vasele tuturoră, întocmat ca la poporele unde
este și vinăriciii domnescă, urmând întocmai după cum mai susti poruncimili.
6. Pricinile și judecăţile ce se voră întâmpla între podgoranii poporeloră |
dela acestă județii, să se caute de boerulii tacsildară ; însă ferindu-se de a
lobi, sâii jăfui pe cinevaşii, fără numai să le caute dreptățile întru adevării,
iae slujbașii să nu se îndrăznescă, fără scirea şi porunca tacsildariului, de a
lace cevașii, cum și Ispravnicii să nu se amestece la judecăţile podeorenilorit,

dar când tacsildariulă și slujbaşii voră face năpistuiii și jafuri, atunci datorii

si fie Ispravniculii de a da în scirea Domnier-mele..
7. Scaunele de carne ce sunt pe la poporit de moşii bocresci şi monăstiresci, câte dintru acelea vorii fi date cu cărţi domnesti, de li-se lua havaetulii
de stăpânii moșiiloră, să aibă a şi-l lua pe deplină, dar și vinăricorilorii să
aibă a lise da obișnuita carne pentru mâncarea lori, după obiceiă, precum s'ati
datii și alte dăți, iar câte din seaune nu vorit fi date prin cărți, sei hrisâve Domnesci, dela acelea să iae vinărieerii toti havactulii pe deplină.
”
3. Pentru mâncarea slujbașilorii și pentru hrana cailorii, ori-ee le va trebui,
să cumpere cu bani, lâră a nu se supăra cinevaşii cu măcarii câtă de puţinii.
$. Părale de cramă să lipsâscă să nu înc, fără numai două pătale să iac de
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că sunt prăsite de casa dumne-lorii nu aii a sc supăra pentru acelea de vamă,
iar pentru câte se va dovedi că le aă de strinsură pentru negustorie, pentru
acelea ca pentru o negustorie aă să plătâscă vamă câte 40 bani de unii rinume pentru r&vaşit de plată cel ce va da pentru plata vinăriciului, iar dela
ve&vaşe cari sunt să se lipescă la vase, dela acelea să nu se îndrăznescă a lua
cevașii că se va pedepsi.
10. Pâzitorii ce se vorii orândui prin gurile văilor, ca după obiceiii să păzâscă a nu cși vre o bute fără de scire și răvașulii tacsildariului, forte să se
fevescă a nu se îndrăzni să lase vre-o bute, stă să îndrăznâscă a cere cevaşii de
la bute, ori părale ori vină. şi boerulă taesildariii să cerceteze adesea, și (lovedindii vre unulii că a sloboditii vre o bute fără răvașulii săi, scii că a corutit
să îca părale, scă vinit ca obiceii pentru trecătore, să-i facă căduta cercetare.
Pilacii către boevii epil'opă penlru bulari a «lescăreu buțile fără de zcbură,
« [i cu lesnire chirigiiloră.
«Dumne-vostră boevilorii epitropi, lvândiă Domnia mea însciinţare cum că hutarii co sunt orenduiţi la descărcatulă şi încărcatuli buţilorii, purtându-se cu
lenevire și cu pismă la treba acâsta, pentru căci nai săvârşită cea fâră de
cale cerere a lori ce ai cercati, scii pentru căci sunt din fire rti şi netrebnici, zăboveseii forte lucrulit încărcatului și alti descăreatului vaselorii norodului, și se pricinuesce o perdere chirigiilorii celorii ce aducit acele vase, cari
perii și că şi vinurile lori cu zăbava, așteptând şi âmblândi după butari,
care acesta o-dămii mai multă la a d-vostră nepurtare de grijă și nourma-

vea datorici ce sunteți datori, fiind asupră-v&

acâstă breslă, și de ce să nu

le daţi nizamulii ce se cade după hotărirea ce şi în teecutele dile prin analora întărită de către Domnie?Ci dar primindă pitaculit acesta, să aduceţi pe
polcovniculă 'de podă și pre celii de frunte din butari, să le dati strașniciă
poruncă, ca să slujâscă cu protimie la trâba butăritului, să nu facă norodului
zăbavă și necazii, mai virtosă pentru chirigii, cari sunt Omeni de ţeră să nu
se ţie aici popriţi din pricina butariloră, și preţul să-l păzâscă după nartii,
pentru că de nu vorii fi următori, se vori pedepsi, și polcovniculii să le vie
de -hacii, că apoi şi elit va fi în vină. 'Tolico pisah. gvmd. 1783, Octomb. 26.»
Pilacii călre Vel Aga, să ridice nisce ccră «le la cei ce aii avutii luminărie
de ccră cumpărată, și să o aducă la huninănrie.
«D-ta Vel Aga
pentru

te însciinţeză, că după ce s'a hotărită de către Domnia mea

luminăria de câră; ca să se caute

şi să se lucreze

pe acestii

anti, în credință de către celii ce sa orenduită de noi ipistatisă, am

următorii

fostii po-

runcitii şi acâsta, ca totă cra ce va ave celii cea ţinutii luminăria mai nainte
să se pecetlucscă acum, dar ne însciințămii că celui ce a fostii mai nainte la
luminărie are ca patru-deci oca ceră albă, căruia cerândui-se orenduitulii epistatisii ca să o dea la luminăric, n'a vrutit să o dea, cio ține cu cândi să o
lueveze și să o vîndă printrascunsti ; pentru care iată poruncimii d-tale, să-lit
aducă pe acela şi să-lii lacă, ca ori să dea le luminărie totă acestă ecră cu pre-
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mătorii, şi dumnâ-ta să dai ajutorul celă cuviinciosii vameșiloră ca să nu
sc păgubâscă de vamă, numai la vite de matrapaslăci, iar nu și vitele prăsite de ale casei dumne-lorii. 1785, Augustii 18.»

țulă celt cuviinciosii, scii de nu va vre să o pecetluesci d-ta, spre a nu pute

să o lucreze, nică să o vîndă într'altă parte, ci să fie oprită după hotărirea ce
am

făcutii Domnia

mea. Tol. p. gvmd.

Pilacă către d-lui

1784, Martie 20.»

Pel Aga a nu vinde nimeni făclii de ceră. albă, ci
numaă la luminărie.

" «Dota Vel Aga, după hotărîrea ce s'a făcutii, ca nimeni altulii să fie volnicit
aici în Bucuresci a vinde luminără de ccră albă, ci numai celii ce s'a orenduitii epistatisii la luminăria domnâscă. Iată poruncimii d-tale, să cerceteză în
totă târgul, și ori la care prăvălie vei dovedi că-sunt luminări de ceră albi,
să nu îngăduesci a lace vîndare, ci să le pecetluesci dumne-ta, ea să fie oprilit
după hotărîrea ce ami lăcută. 'Tolico p. gvmd. 1184, Martie 20.»
Pitacii căbe dumne-lui Vel Aga a nu. se vinde sare şi herii cică în
Bucuvescă pe lu alte locui, ci numai lu sărerie.

Io Mihailă

Cost. Suțuli

Voivodii i gpd. Zem. Vla.

«Dumne-ta Vel Agă, "ţi facemi în seire, că la Domnia mea ati datit jalbă sărariulti ce ţine sărăria i herăria domnescă pe anulit acesta, cum că în potriva
obiceiului și a poruncilorii domnesci se face vîndare de sare i de herii în
Bucurescă pe la alte locuri, de față și printr'ascunsii, pricinuindu-se cu acestă
pagubă la venitulii sărtrică i herărici domnesci; cum şi pe unii Iane Mănciulescu Pati dovedită acum întraceste dile, cum că cu bună sâmă ati cump&patit aici în Bucuresci, nu dela sărtria domnescă 40 bolovani sare, și încărcându-i în trei care ai dus'o la zalhanaua lui; pentru care fiindii-că pentru
acostit obiceiti vidumii la mâna lui şi domnesci cărţi, care scrie că din încopută s'ati urmati, și vîndarea herului i a sărci în Bucurescă este a Îi numai
din domnâsea herăric i sărăie, şi fiindi-că acel Iane Mănciulescu de va [i
după cum jăluesec sărariulii, se vede că a urmati în potriva vechiului obieciii şi a poruneilorii domnesci, iată că poruncimă să cercetezi dumn-ta în
tâiti pentru acesti Mănciulescu, şi de vei dovedi că aii făcutii urmare în potriva poruncilorii și ati cumpărată sare dela altă parte și nu dela sărăria domnescă, să o faci zaptii sarea aceca, să-l ridici și pe acelii Iane și să dai de
seire Domnici mele; așijderea să dui în scire la totă obştea, că sunt opriți, și
cclii ce se va găsi cu sare, scii cu herii, cumptratii de la altii loci, să scie că
se va lua po sema Domnici, și să aibă volnicie cumptrătoriulii sărtrici să
ccreotoze, ca să alle pre unulii ca acela și să dea în scire, [iindii-că acesti alisverişti este numai alti sărărici domnescă, şi ori-cine va ave trehuinţă să aibă
a cumpăra din sărdrie. tol. pisah. gvmd. 1783, Octomvrie Ît.»
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Darea de șoimi impusă plaiurilorii continuă sub AM. Suţu a, exista, de
şi numai prin mumbașşiri se putea ajunge la adunarea şoimilori (1).
(1) Cărţi legate la

Vălari de plaiuri pentru şoimă.

«Sluga Domnici mele vătavit de plaiulii...... ot sud...... fiindii-că se apropie
vremea a se trimite şoimii obișnuiți, cari sunt datore plaiurile, iată că mai
nainte vă poruncimă, să purtaţi grijă din vreme, să găsiţi șoimi buni, lrumoşi,
iară -să nu fie noscare-va giuvele; însă și acesta să șciți, că nu voimil Domnia
mea a cumpăra şi a aduce dintraltă țeră, fiindii-că se află aici, și aşia la vreme
când este a trimite săi aveţi sata, şi până Ia 10 ile ale lui lunie să fie
aduşi aici în DBucuresci negreşitii, că oră-care nu va urma a-i aduce până atunci
se va trimite mumbaşirii cu grei trepădii. Tolico. p. gvmd. 1784, Aprile 21.»
«Însemnarea plaiurilovii de cărțile ce sai
plaiă pentru șoimă.

scrisă la vălavi de
Soimi

i

Plaiulă Dâmboviţa sud. Dâmboviţa
»
»
»

Dâmboviţa sud. Muscelii
Nucşora sud. Muscelii
Ialomiţa sud. Dâmboviţa

1
2
1

»
»

Loviştii sud, Argeşii
Prahova sud. Prahova

2
2

»
»
»

Despre Buzăii sud. Saacit
Pareicovii sud. Duzăit
Slănicului sud. Duzăit

9
1
1

»

Arilă sud. Argeşă

1

1

“'Telejănu sud. Saacii

»

15

asemenea sa făculă şi pe let. 1785, Aprilie 28 către vătași, cari cărți sait dată
la ciaușulă spătăreseă Drăgoi la patru câsuri. Luni Aprilie 28.»

Cărţi de volnicie cu mum-başiră pentru aducerea şoimiloră
dela vălavi plaiurilorii.
«Zem Vlas. Fiindit-că pentru șoimii ce sunt orânduiţi a șe trimite de pe la
plaiuri, obieciti vechii a lostii a se afla Ia dece ale lunci aceştia aduși aici
în Bucurescă, după care obieciii sa fostii serisii poruncile Domnici mele la
vătașii plaiuriloră încă dela 24 ale trecutei lunia lui Aprilie, ca din vreme să
porte grijă și la sorocii să-i trimiţi fă de a nu mai aștepta altă poruncă dela

Domnia mea şi după ce la soroculi celii obișnuită

nu

s'a aflati, nică până

astădi vedemit că nu s'a arătată, pentru care orenduimit mium-başirii pe sluga
Domnică mele... să mergă cu mare grabă la plaiulii.... sud..... unde să apuce
pe vătaşi cu mare strînsore, ea numai «decât întracesta să-i pornescă cu șoimii
eci orenduiţi, să-i aducă cum mai de evabă, şi pentru că a făcutii întârdierea
Dtoria

Bomânilorii

de

V', A.

U'rechiă,

27
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In notă dămit unit numără destul de însemnată de acte relative
la. comereiuli cu peile de iepure, monopoliă în favârea cutiei milelorii (1).

acesta că nu s'a aflati la vreme, să-lti apuce pe vătavit să dea și trepădii dela
dinsuli, însă prin marafetulii dumne-lorii Ispravnicilorit de judeţii. Tolico. p.
evmd. 1785, Iulie 11.»
Mum-başiră

ce sa lrimisă cu cărți pentru aducerea
dela vălașii plaiurilorii.

Plaiulii Ialomiţa
»
Dâmboviţii
»
Nucşora

»
»
»

Dâmboviţii

Loviștii
Arelulti

»
>

Parscovii
Slnieii

»
»
»

“Telejănuli
despre Duzeil
Prahovii

șoimilorii

sud. Dâmboviţa. Copiii de Visterie.

!

sud. Muscel.

|

sud. Argeși, Păhărnicelii,

)

sud. Buzău. Aprodi, vătăşescii.

)
)

Copiii de Divanii.

sud. Saacit. Aprodii ciausesei.
jar Aprodii ciaușescti.

(1) Carte pentru cei ce cumpără pici de iepure de prin

(ră.

«em. Vlas. Dumuc-vostră Ispravnicilorii ot. sud. Prahova, Saac, Dâmboviţa,
Iilovit și Buză&ii, sănttate, acestii Gheorghe, suditii alti curței rusesci, cerendii
voie pentru a cumpăra pici de iepure de pre la satele acestorit judeţe, i-se
dete prin acestă carte a Domnici mele ; ci dar viindit la dumne-vostră şi arctându-vă porunca acesta să-lii slobodiţi a merge, ca să facă alişverișulă acesta
ne opriti, îi saam. receh. evmd. 1755, lanuarie 23.»
Cărți călre Ispraenici pentru pei de iepure de negustorii pămâînteni.
«Zem. Vlas. Dumne-vâstră Ispravnicilorii ot. sud. Muscelit, Telcormanii, Oltii,
Vâlcea i Romanați, sănătate. Acestii Dumitru 'Toaderi Slătinenu, negustorii pămiîntenii de aici, cerendii voie pentru a cumpăra peci de iepure dela acelea judeţe i-se dete printr'acestă carte a Domnici mele, voie, ci dar viindă la dumne-vostră, și argtându-vă porunca acesta să-lii sloboriți a merge, ca să facă
alișverișulii acesta ne opriti, urmându-se însă atâtii pentru alișverișulti acesta,
cât și pentru vama peilorii, după poruncile ce sunt date de către Domnia mea,
şi dumne-vostră să orijiți eu luare aminte, ca să nu se facă vre-o silă și sup&rare locuitorilorii, ci numai negustorii să se aşerde şi să se învoiască cu
locuitorii, cu bună tocmelă și așia să cumpere. tol. p. grmd. 1785, Decemv. 19.»
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Introducerea sub Michailu Suţula, 16 Octobre 1783, prin firmanulii
Chezăşia ce ai dată prin Zapisii Dobre Gheorghiupentru peile
de iepure ce va să strângă chirii Sterie Costea.
«Adovereză cu acestii zapisti ali mei la canţelaria prea cinstitei :.owofeţii,
precum să scie, cum că d-lui chirii Sterie Costea vrendii a stringe pcă de
iepure dela 6 judeţe, Argeşii, Muscelă, 'Telcomnanit, Oltii, Vâlcea i lomanaţi,
prin Dumitru “Teodori Slătinenu, omulii stii, și fiindi numitulă Sterie necunoseutii, m'am pusti ci chezașiii cum că nu este suditii, nici Sterie, nici
Slătinenu, şi cum că vorii păzi întocmai orânduiala poruncilorii domnesti, ec
sunt peniru acesti alișverișii alit peilorii de iepure, iar de se va întâmpla a
face

ori-ce

cusurii,

sâii se va dovedi

că nu

sunt

ci sunt

pămâînteni,

să am ci a răspunde pentru dinșii, și pentru cedință am adoveritit
sulăi acesta cu însăși pecetea și iscălitura mea, 1785, Decemvrie 92.»
Acâps Teoria.
4

sudiţi,

zapi-

4

18 cărți legale, cu una le Caimacaniă, a nat lise pe nimeni ce. strînge pei
de iepure fă de răvașulii boerilorit epitropi.
«...Dumn6-vostră Ispravaiciloră ot sud — sănătate, pentru ort-cine so va arăta
în judeţii a strînge şi a cumpăra pei de iepure, veri în ce vreme, vă poruncimii Domnia-mea, ca fă de răvaşii iscălitii de hoerii epitropi, dati la mânile
lori, să nu încăduiţi nici cum pe nică unulii a cumpăra, care acestă poruncă
a Domnici-mele, să o daţi și căpitanilorii şi vătașilorii de plaiit și vameşilori,
cum şi Zapoiilorii ce âmblă prin plășile judeţului, să porte erijă la înconjuvarea ce faci prin sate, ca, după cum (icemii, nimeni făr' de răvașii la mâna
lui, iscălitii de toți bocrii epitropi să nu îngădudscă nici cum a cumpăra măcar o pele de iepure să nu se cuteze, pentru intoresii a lăsa omuli fără de
răvaşii de la toţi Docrii epitropi iscălitii, a cumpăra, că se vorii pedepsi forte,
şi ca să ne încredințămii că aţi înţelesii şi că urmaţi acestă poruncă a nostră,
voimit să ne adeveriţi răspunsuri în seristi sub înseș iscăliturile dumnâ-vostră,
acesta și [iţi sănătoşi. 1783, Noem. 19.»

Aceste cărți sai dalii Ia Docrii epitropi să le trimiţă prin mâna Stoiezi lo-

poletuli.
Pitacă

către

Vel Spătară

îi Vel Agă pentru pei de iepure.

-«Dumnâ-ta Vel Spătaru, i dumnâ-ta Vel Agă, pentru ori-cine se va arăta aici

în orașulii Bucuresci, a stringe şi a cumpăra pei de epure, ori în ce vreme,

v& poruncimă Domnia-mea. câ fără de răvașii iscălitii de boierii epitropi, datii
la mânile loră; să nu îngăduiţi nici cum pe niminea a cumpira, care acestă
poruncă a Domnici mele să o dați şi la toți zapciii domnici-vostre, ec-l aveţi
orânduiţi prin tergi şi prin mahala, să porte erijă şi să lic cu luare aminte,
ca, după cum dicemi, pe nici unulii fără de răvașii la mâna lui, iseălitii de toţi
poerii epitropi, să nu. îngăduiască nici eum bi cumpăra măearit o pele de iepure
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Porţei a, agentului comerciali austriacit constitue unii momentii impor-

să nu cuteze pentru vre-unii interesit a lisa omii fără de rivașii dela toţi epitropii iscălitii a cumpăra, că se vori pedepsi forte, și ca să ne încredințămii
că ați înțelesti și că urmaţi

acestă poruncă

r&spunsuri în serisii. 'Tolico. p. evmd.

a nostră,

1783, Noembre

vomit să ne adeveriţi cu

20.»

Pilacă către Bilropoliti, î căbre părinţii Ipiscopi a da socolela Ia
Voerii epilropi de tolii venituliă şi cheltuiala culiei.
a,...Pre sfinţia ta părinte Mitropolite i sfinţiilori vostre Părinților Episcopi,
viindi dumnâ-lorii bocrii epitropi aicea la slinta Mitropolie, să aveţi a căuta
socotela și a lua sema de totii venitulii i cheltuiala cutici, până acum, de care
să. arctaţi Domnici mele cu analora, iar de ucum înainte va arc a se urma
datulii semiă şi luarea socotelii de venită i cheltuiala cutici întocmai după cuprinderea şi după orenduiala hrisovului. tol. p. evmd. 1783, Noemvrie 20.»
Pitacit călre boeriă epitropi penlru peile de iepure.
> 4...Dumne-vostră Dhoerilorii epitropi fiindiă-că vremea este a se strînge venitulti
cutici de milostenie, care are dela peile de iepure, şi fiindit-că după a dum-:
ne-vostră anafora și cerere am scrisă poruncile Domnici mele, pe la Ispravnicii de pe la tote judeţele, ca pe nimenea fă” de răvaşi dela d-vostră la
mâni să nu îngăduiască a strînge pci de iepure, iată v& poruncimă să nu
aveţi a opri pe câţi din pămîntenii negustori vorii da încredințare bună la
cpitropie, spre a-și face alișverișulii acesta, ca să daţi adecă vulnicie şi voie
numai la ună, ci veri-cai din pămînteni vorii vrea să facă alișverișuli acesta, viindii la dumnâ-vostră și dându-vă întâiii încredințare și sigurelsinduvă dumne-vâstră pentru venitulii cutiei și pentru că nu va face vre-unit felii
de împotrivitore urmare la treba acesta, volnicii să fie fioz-earele, cărora să
le daţi dumne-vostră adeverinţă la mâni. tol. p. eimd. 1783, Noemwrie 20.»
Cărţi călre Jspraunici pentru pei de iepure a shînge cine va vrea.

1ă Mihailă

Constantinii Suțulii Verd. ge. Z. Vlas.

«Dumne-vâstră Ispravnicilorii ot. sud... sănătate, pentru peile de iepure veţi
şei că am holăritii Domnia-mea să fie slobodii alișverişulit acesta la toţi de
obşte, adecă oră pâmîntenii oră străină, toemindu-se şi învoindu-se la preţii cu
locuitorii, să [ie volnieii a cumpăra neopritii cu rizapazarii, ci nu lipsimi pentru acesta a vă înşciința, și v& poruneimit așia să urmaţi și dumnc-vostră a
urma; care acestă voie şi slobodenie să aibă şi eci ce vorit ave adeverinţa epitropilorii şi eci cc nu vori ave. 1753, Noembre 28.»
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tantii din istoria, comorciului

"Țărci lomânesci.

Protecţiunea

și scuti-

Pilacă către dumue-luă Vel Spătarii i călve dumne-luă Vel lgă penlru
peă de iepure « stringecine va vrea aici în țâră.
« „Dumnâ-ta Vel Spătarit i dumnâ-ta Vel Agă pentru peile de iepure, veți şei
că am hotărilă Domnia mea să fie slobodii alişverişulii acesta la toţi de obște,
ori străinii, tocmindu-se și învoindu-se la preții cu locuiadecă ori păminteni,
cumpăra ne oprită cu rizapazarii, ci nu lipsimi acesta
a
volnică
lie
să
torii,
a v& înşeiința, și v& poruncimii aşia să aveţi și dumne-vostră a urma, care
acestă voie și slobodenie să o aibă şi cei ce vori ave adeverinţa epitropitorii
şi ccă ce nu vorii ave. 1789, Noembre 28.»

lar la judeţele de peste Oli sait serisii ca sudiţii de ucolo să-și ica curte
dela dumue-lui Caimacamulti Craiovei, şi cele-lalte tote de asemenea după
acesti isvodii,
1784, Februarie 17. Sa scrisă o carte la Ispravniculii Argeşului, alta la
Ispravniculti din sud. Buzăă, pentru câte păă de iepure vorii [i strinsă lăducanu
şi... orenduiți de Capreli Armenii negustoriii să le facă zaptă, şi să le dea
în stema de om alt Ispravnicilorii, că fără de ali doilea poruncă domnescă
să nu fie volnici a le rădica orenduiţii aceia, și Ispravnicii să aibă a înşciinta de
câtă sumă de pă de iepure sait sirinsii, care carte sa dati la căpitanii de
lelegii să le trămită....
Polnicie cu Aprodi vălcișescă” pentru ună enache Armaşulă ce a luati
bani de la uni Caprelă, „Irmenu să strângă pei de iepure.

e...fem. Vlas. Dumne-vostră Ispravnicilorii ot sud. Buzăii sănătate, fiindii-că
ieri vi-s'ati scris porunca Domnici mele pentru Ienache Armașulii, care a luati
banii Căprelului Armenii, ca să strângă pci de iepuri, viindă acolo la sud Buză, şi până acum nu sa mal arttatii, ca să-l găsiţi, şi câte pci «le iepuri veţi
găsi strînse la dinsulii să le faceţi zaptit, până veţi lua a doua poruncă a Domnici mele. .... Aprodii vătăşescii carele viindii acolo să aveţi a le da în
mâna mumbaşirului acestuia, și împreună cu dinsulii să le iea şi să le aducă
uci; lângă acesta să cercetaţi și pe la cine va fi împărţitii clii bani ca să strinvă
pei, şi dovedindu-i să-i apucaţi şi pe aceștia cu strinsore prin Mumbașirlăculi
orenduitului Mumbaşiră, ca de la toţi, ori pei de va [i strînsii, scii bani, să-i
luaţi de la dinşii câți le va fi dati, și așia fără de a nu rămâne nimicit cusură, nică de pei, nici de bani, săli daţi în mâna Mumbașirului, ca până în
15 dile să se afle cu ei aci negreșitii. ii saam. receh. gvmd. 1784, l'ebruarie 20.»
1784, Februare 29. Poruncă către dumne-lui Caimacamulii Craiovei la jalba
unui sudită, să trimiţă pe proin starostea şi pe starostea aică, cu tovarășii lori,

să se judece cu suditulă, pentru neşte pci de iepure ce le-a tocmitii la trecă
torea vămci. Sai dati la ccauşit spătărespit,
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Polnicia luă Teodoră Joanii să aducă pe uni Ilugi Iocanii Diunilruşco
Cojocurii, din Craiova pentru nisce peă de iepure.
«.../em. Vlas, Fiindit-că pentru tal. 651, ce s'au lost jăluitii Domnici mele
Teodoră Joanii cum că i-au luatit cu nedreptate Ilagi loani și Dumitrașcu
- Cojocariti dela Craiova, iar în Domnia lratelui Nicolae Caragea Yoivodă, cu
pricină pentru vama unor pci de iepure, aii fosti porunca Domnici mele
la dumnâ-lui Caimacamiă, ca să trimiță pe mai sustii numiții în pricină şi cu
Teodoră loanii, după care poruncă fiindit-că 'Teodoră loan ai veniti şi șede
aice în cheltuială așteptânduii, iară mai susii numiții următori mau fostă a
veni, dămii volnicie slugei Domniei mele, copilii de Vist. să mergă și prin şcivea dumne-lui Caimacamului, să rădice, cu voie făr de voie, pe mai sustii numiţii să-i aducă aicea ca să-i scoţi întâiti înaintea dumne-lorii Veliţii bocri, ca
să-l cerceteze și să le [acă analora. tol. p. gvmd. 1754, Martie 20.»
18

Cărţi la 17 județe, cu una la Caimacamulă Craiovei pentru peile de
iepuri, a le vinde locuitorii la oruşe i târguri.

«..„Dumne-vostră Ispravnicilorii ot sud--— sănetate, vă facemii în scire, că după
cum tote alte alişverișuri a ori-ce felă de marfă urmeză de se faci prin terguri, la oraşe, iar nu prin sate afară, după cum așia este și obicciulit și domnescilo ponturi dintru întâiași dată, a nu înconjura negustorii pentru treba
alișverişului satele prin ţeră, afară din terguri i orașe, atât pentru cheltucla
și supărarea ce urmeză a se pricinui locuitorilori țtrani cu pricina conaceloră,
câtii și pentru paza la buna orenduială nizamului țărci ; așia dar și alişverișulti
peilorii de iepure, după obiceiul ce s'a urmată şi se urmeză cum dicemii la
tâte alti-felu de alișverișuri ce se facit în ţâră, se cuvine a se faco iarăși prin
târguri şi prin orașe, iar alară prin sate să sciți, că după cum alte alișverișuri
sunt oprite și orenduite a se face prin terguri i orașc, așia este şi acesta; drepti
aceca vă poruncimii dlumne-vâstră Ispravniciloriă, acesta să o faceți sciută şi
cunosculă la toţi, şi mai întâii. locuitorii țărani: de aci înainte să urmeze a-si
“duce maria lorii la terguri să o vindă, fără de a aştepta pe negustori a veni
pe la casele lorii și prin sate. Aşijderca și negustorii ce sunt mușterii de acestii
fel de marfă, [iindă-că după cum am disit mai sus, ati a găsi maria acesta
ce le trebuc la terguri de a cumpăra, unde dicemiui să se facă alişverişulie
lori, să înceteze dar a mai lrepăla prin sate; iar pentru obișnuituli veniti
ce sc lua «de la locuitori pentru alișverișulii peilorii de cpure, ve poruncimit
să aveţi a orendui 6meni credincioși să păzescă la terguri unde sc face alizverișulă acesta, ca de la locuitorii ce vîndit pei de iepure la negustori, să ica
pentru peile ce vîndii adetulii după obiceiă, care acesti veniti să aveţi a-lii
arăta și a-l trămite Domniei mele, cu catastihi iscălitii de d-vostră pe ficșcare lună; însă să dați porunci strașnice și învățături celorii ce "veţi rindui
pentru strinsuli venitului acestuia, să nu se cuteze a face vre-unti sfetirismos,
pentru că tote aceste pei vori să trecă pe aci prin vamă, unde avemii a face
cercetare tot-Pa-una pentru suma ce se stringe de fieș-care judeţii, și pentru
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ă
17 Cărţi legate pe la județe a nu supere pe sudiți, a de pe vânelori
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Zapeiii plăşilorii dumne-vostră să aflaţi pe cât va fi cu putință
nu de la sudiţi. 1785, Februarie 3,»
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asupra mersului afacerilori neguțitorilorii păminteni. Acâstă înriurire
esto cu alâtii mai mare, după ce în 24 Februarie 178 Porta semnă
convenţiunea consulară cu Austria. Dar despre acestea avomit a ne
ocupa mai aprope la capitoluli nostru despre comerciulit ț&rci sub Suţu.
Aci

numai

constatăm,

că scăderile aduse acestui comerciit ocasioneză

scăderi și în veniturile din dări ale
vevselorii cutii cu fonduri speciale.

Domnici,

ale visterici și ale di-

NLIN.

Țeranii

sub

ML Suțu.

Țeranii continuă cu pontulii aședatii sub domniile anteriore, pontii
de care sunt documente cari probză că mulțămiţi nu crai.
Dreptulii de a se vinde vini şi rachiti numai de către proprietate
ocasiondză diverse conflicte cu locuitorii săteni. M. Suţu intervine cu
„cărțile scle în favorea menţinerci acestui privilegii ali proprictăței (1)
(1) Cartea Episcopului Romnică spre a ni îngădui pre locuilori a vinde
cinuli și rachiulii.
«/em. Vlas. D-vostră Ispravnicilorii ot. sud. Vâleca sănttate, vt facemil scire
că slinția sa iubitoriulii de Dumnedei Părintele Episcopulit Romnicului, ne-ati
arătată, cum că locuitorii ce sunt ședători pe moșiile sfintei Episcopii, ce are
aici întracelii judeţii, punit vinul lori de-lă vîndii fâr' de a nu lua voice dela
Iconomii și Gmenii Episcopiei, şi la unele moșii din pricina lori șede vinul
Ipiscopici de se strică, neputându-se vinde, la altele de și vindi, locuitorii
nu se supunii, nică obicinuitulii adetu a da; pentru aceca, fiindi-că acestă urmare
a lorit este în potriva obiceiului pămîntului și a domnescilorii poruncă, care .
pururea se dai pentru vîndarea vinului şi a rachiului spre a fi numai a stăpânului moşiei, iată că vă poruncimii, arătându-vă Iconomulii pe acci împotrivitori, să-i faceţi și să-i supuneți fă” de voia lorii a fi următori după obiceit
şi după condică, a nu se mai îndrăsni la vindarea de vinii și de rachiă pe
moșiile Iipiscopici făr' de scirea și voia Iconomului și Gmenilorii Episcopiei,
oprindu-i și zătienindu-i cu totulii de a nu mai vinde, ca să nu se pricinuiască sfintei Episcopii pagubă la dreptuli pămîntului; iar la care moşie nu
va ave Episcopia vinu de vindare și vorit cere locuitorii a vinde, să aibă a
aședa cu omulii Episcopici ca să dea cea ce este obișnuitii după condică, a
decă: de bute tal. unulu, și o vadră de vinii și aşia vorii ave voie ; așijdlerea

şi pentru câte vinuri ale lori vorii fi vîndută până acum, cercetând dumne-
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Dreptul ţăranului de a lua lemne din pădurile după moşii cum și
acela ali proprietăți de a-și popri de la tăiere dumbrăvile în crescere,
sunt regulate prin diverse acte de la Michaiă Suţu (1).
vostră, să-i apucaţi să împlinescă orenduiluli havactii, precum serie condica,
și acestă carte să o daţi la mâna Iconomului Episcopici spre a o ave spre

apărarea moșiiloră, ca să nu potă vinde locuitorii vint și rachiti fără de voie.

așia. 1785, Mai

25.»

(1) Canle de pădure poprilă a monăstirei Căllărușani, după

alle veche.

«fm. Vlaseoe. De vreme ce slinta mănăstire Căldăruşanii are moșie împrejurulii mănăstirci, pe care este și pădure, și acum ne arctă iubitoriulă de Dumnegeit slinția sa părintele Episcopi lămnicului chir Pilaretii, că sară [i tăind
de către unii alţii şi se pricinuesce multă pagubă sfintei mănăstiri ; drepti accea
amit dată Domnia-mea acestă carte la slînta mânăstire, cu care să aibă volnicie a apăra acea pădure, și a nu îngădui pe nimenea a tăia și a face stricăciune, iar când va av6 cinevașiă trebuință, să morgă să se aşede cu omulii
monăstirei celit orenduitii, și dându-și ceea ce este obiceiulii pămîntului, așia
să fie volnicăi a tăia, însă din lemnele ce nu voriă fi poprite pentru treba mănăstirei,

iar care

se va arăta

cu

vre-o

împotrivire, şi se vorii îndrăzni măcarii

câluși de câtit a face stricăciune, să-i artte la Ispravniculii judeţului, şi dumnevostră Ispravniciloră pe unii ca aceia să-i faceţi şi liră de voia lori a se su-

pune. — ii saaum receh. vmd.

1753, Noembre, 18.»

Carle de pădure poprilă după

care este porunca să se facă.

«Zemle Vlascoc. Dumnc-vostră Ispavniciloră ot sud. Illovă sănătate, vă facemit în scire, că dumnc-lui cinstituli şi credinciosul boeriulti Domnick-nele
Constandiniă Creţulescu Div Vel Pahar. prin jalbă ne-ai arătatii cum că pe
moşia dumne-lui ce se numesce Popescii diniracelit judeţ are şi pădure și
ari [i tăind'o locuitorii, cerendii de a [i opriţi să nu o strice, pentru care vă
poruncimit să cercetaţi şi do va fi dumbrava din cele ţinute, aceea după obiceiti
și după dreptate are a fi păzită, și locuitorii opriţi a nu tăia nimici dintr'însa, cum
şi de va [i pădure roditore de ghindă, asemenea are a [i ferită, afară numai
din

lemnele

uscate,

dărămături

cădute, cari nu vorii

fi de altă trebă, ci numai

pentru focii; iar de va fi pădure neroditore, scii crânguri mărunte, la aceca nu
sunt opriţi locuitorii cei ce vorii fi însuşi şedători pe moşia aceca, atâti lemuele ce vorii fi trebuincise caselorii lori, lemne pentru locă, că pentru accea
clăcuescii, fără numai cherestea de vindare de vorit vrea să taie, scii alte
lemne de neguţătorie, pentru aceea aii a se aşeda întâi locuitorii cu stăpănulit moșiei, ca să dea dijma obișnuită, şi așia vorii [i slobodi; întru acestaşi
chipii să urmaţi, și în potriva acestori coprinderi să nu îngăduiţi po locuitori a face îndrăznire de acestă domnâscă a nostră carte la mâna stăpânului
|
moșici pentru apărare. 1785, Aucustii 29,
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Privilegiulă agvicultorilorii de a nu fi traşi la judecată în timpulii
lucrărei câmpului și în săptămâna patimilorii se pote constata că a

păstratu

fostii

de

notă la acestă

în

ce dămi

ML. Suţu, din actele

|

pagină.

po.
7$ cărți, cu una la Caimacanit i călre Tspravnică penlru soroculi jurlecățilorii.

«Dumne-vostră Ispravnicilorii ot. sud.... sănătate, liindii-că după obiceiulti ce
Sa urmată în toți anii, și după condică, sunt ai oprite judecăţile într'acestă
vreme de acum, adecă dela 15 ale lunci acestia până la 15 ale lui Octombre,
spre a-și căuta lieșee-carele casnicii, unii de vii să le culgă, alţii de porumburi
să și le strîngă, iată v& poruncimii: după ce veţi da în şcire la toţi locuitorii
de obşte spre a nu se porni nimeni într'acestă vreme pentru pricini de judecăţi

pe la Divanii, sâii pe la judecătoriile de pe afară, ci fieş-care să se astimpere

acum întracestit sorocii şi să-și caute de aceste agoniscli, căci celui ce seva
porni îi va fi trepăduli întruni zadară și se va întorce în deşertii, netrăgendu-se
acum păriţii la nici o judecătorie; apoi și dumne-vâstră să căutați și câţi
a apucatii de aii veniti! mai naintea sorocului şi se află intraţi în judecaţă să
le săvârşiți pricinile cu unii câsit mai nainte, și să le daţi drumulii nezăbovindui, necă ţiindu-t mai multit, și pealţi pe nimenca să nui rădicaţi acum
de pe la casele lori, până după soroculit acesta. pentru pricini de judecăţi, ca
să nu li să pricinuiască zătignire la lucrulii ce aii întracestă vreme, iată și
aici am dist dumne-lui Vel Logotătii de aii dati domnesca nostră poruncă ascmenca pe la tâte depertamenturile ; ci dar întru acestași chipit să urmaţi ncoreşitii. 1783, Septembre 14.»

Asemenea sa făcutii și pe let. 1784,

soroculii judecățiloră luna luă Iulie.

17 Cărţi legate călre Ispravnică pentru

«Dumnâ-vostră Ispravnicilorii ot. sud..... sănătate, ve facemii în ştire, că după
opiceiulti ce se urmeză. în toţi anii, și după cuprinderea condicei, să aibă a [i
oprite judecăţile în tâtă acestă viitore lună a lui Iulie, pentru ca să-și polă
fic-care locuitori a-şi căuta de secerişii i de cosă, pentru care iată mai dinainte
vă poruncimit să înșciinţaţi la toți de obşte, că întru acestă lună nimeni să nu
se pornescă la jălhi pentru pricini de judecăţi, nică dumne-vostră să nu aveți
a trage pe nimenea pentru pricină de judecată, să vă siliţi a le izbrăni treba,
şi să le daţi drumul, a nui ţine opriţi, și fieş-care într'accestași vreme de
sorocii să fie nesupărați de judecăţi, dupe cum asemene porunci avemii date
Domnia mea şi aici pe la depertamenturi; ci dar așia să urmaţi negreșilii, și
.
fiți sănătoși. 1784, luniii 27.»
Pitacă

către

Veliții Voeri a căula

seplemână,
N

A

|

judecățile

este până
Ji

Ei

ce zorii

la. palimi.
:

.

.

fiindit-că o

fi,
)

”

«Cinstiţilorii şi credincioși dumne-vâstră Veliţi boeri al Divanului Domnici
mele, după cum şi înşi-ne iar amit grăitit cu d-vostră, fiindă-că s'aii apropiati
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Cât privesce dile de clacă pe moşiile mânăstiresci şi boerescă încă
“dăm în anexă o serie de acte dela 1783—85 din care se pote vede
conflicte diverse judecate de Domnitori în privința aplicărci dilelorii
de clacă și a dijmci din diversele producte ale câmpului, conlormit
aședămîntului lui Alex. Ipsilante. Constatămii că după sfalulit lui Inache
Văcărescu, marele visticri și a marelui logofătii Scarlatii Grecânu, proprietatea este oprită de a transforma în bani dilelo de clacă decât cu
o tarifă redusă.
Pe lângă privilegiulii proprietăţei de a vinde singură vinii şi rachiu,
îi mai constitue și dreplulii de a ave singură băcănii.
,
În 22 Augustii 1785 M. Suţu, pentru a curma, diversele conflicte
între proprietari și locuitorii clăcași dă următorea circulară esplicândii
precum înţelegea cli, relaţiunile dintre proprietate și clăcașii:
Cincă cărți la cînci judeţe vl preste Olli ce sai
obiceiuri.

jo. .

scrisă pentru clăci i ulle

«Cu acestă domnescă a nostră carte seriemi și însciințămii tuturorii de obște
a se slirşi și qilele de judecăţi, rămâindă numai o stptemână până la stpttmâna sfinteloră patimi, în care săptămână a patimilorii, şi în s&ptemâna după
Pasci, a sărbătorilorii, judecăţi nu sc caută, cum și în totă luna lui Aprilie, când
este vremo de lucrulii pămîntului, după obiceiii, în toţi anii, iarăși oprite sunt
judecățile, și fiindii-că sunt multe judecăţi orenduite, unele de Bucuresci, altele de pre afară, cari sunt în cheltuclă cum și cei de aci din Bucurescă ai
a sc duce după hrana şi chiverniscla lori; pentru aceea dar d-vâstră, într'acestă septemână ce mai este de trehă, să vă adunaţi de rendii în tote dilele,
cum şi Joi atâtii de dimineţă, aici la domnesca curte, câtii şi după prânqă, la una

din casele d-vâstră, și să puneţi silinţă, ca tote pricinile de judecăţi câte sunt

renduite la d-vâstră să le izbrăniţi şi să ica slirşitii, căci, după cum dicemii,
să delungeză apoi vremea judecăţilorii până la sfirșitulii lui Aprilie. Așijderea
mai poruncimă Domnia mea «l-tale Vel Log. de Ţera do susii, după cum veţi
vede

d-vostră

pitaculi

acesta,

apoi

să-l

trimiteţi să-lii citescă și la amendout

Depertamenturile judecăţiloră, ca şi bocrii judecători de acolo asemenea să
urmeze, a se aduna petste qilele, nelipsitii în totă s&ptemâna acâsta, de rândii,
ca ori câte judecăţi vori fi rânduite la d-lori, să le caute și să le izbrănâscă
negreșitii şi făr' de a nu lăsa la prelungire până după Paşti. Aşijderea poruncimii și tuturorii Zapciilorii Divanului, să lie cu silinţă a aduce pe toți cei
ce ai judecăţi, și a-i scote înaintea d-nelorit bocrilorit la judecată, făr de a
nu face vre-unti cusură, ca din pricina lori să rămâie judecata vre-unuia necăutată,

mele.

de cuvîntii

de

1784; Martie 18 (Cond. XII, fila 144.)

pentru

că vorii

fi fără

-

îndreptare

înaintea

Domnici
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cuvioşilorii egumeni și epitropi de pe la mănăstiri, d-vostră boerilorii i bocrinașiloră şi vouă tuturorii locuitorilori țărani de prin tote plășile și satele ot
sud-—că după ncadormita şi purtare de prije ce avemit Domnia mea pentru

toți locuitorii ţărei acesteia ce ni s'aii încredințatii de la milostivulit D-dcit şi

de la puterniculă stăpânii, sub a nâstră ocrotire și oblăduire, a petrece -loţi
de ubşte cu: dreptate întru tote feriţi de ori-ce supărare în potrivă, cerevtândă și. la părţile locului, ne adeverimii cum că Ispravnicii mănăstiresci şi
și hocrescă ce sunt orânduiţi de mânăstiri i de beeră asupra moșiilorii ca să
se porte cu locuitorii satelorii cu dreptate la obiceiurile moșiilor, ci silindu-se
mai multi pentru alt lori înteresii și dobândire, peste dreptulă ce este ali

stăpânului moşică, supără şi necăjescii forte pe locuitorii acestei părți de loci,

căci nu caută numai cele ce suut orenduite anume în condică, cară sunt datori sătenii către stăpânuli moșiei, ci le cerit qile de clacă mai multe, și nu
în patru vremi, după cum sunt orenduite, cc-i silescă a le face tâte de odată,
şi a-i purta trăvendu-i și ducându-i până la depărtate moșii, iar când nu le
trebuesce lucru le ceră bani pentru qilele de clacă peste măsură, cu multă încărcătură şi neputința locuitoriloră, şi oschitii de claca casnicului omi, apoi
şi la femeile şi lu casele lorii aruncă jărăbii, torturi şi cu alte lucruri anga-:
risescti pe soțiile lorii. Aşijderea şi cci ce ai avutii aședemintii deosehilii cu
locuitorii nu păzeseii acele aședemînturi, ci în potriva aședămintului co sa urmatii în anii îndeluneaţi, le face schimbări și alte supărări și necazuri făr” de
nici o. milă, lucruri cari ne turbură forte multi și cari nu le putemit suferi
Domnia mea nici de cum; pentru care fiindii-că Domnia mea nică pe stăpânii
moșiilor nu voimii a-i isterisi de cele drepte ale moșici, scit ai păcubi, întru nimica, ci încă și ajutor dămii spre împlinirea dreptului lori, dar nici
pe săracii locuitori, a-i neciji mai multi și a-i sfărăma fără de orânduială, nu
sulerimii. Iată de obște înşciințămi la toţi cu acestă domnescă a nostră carte
şi poruncimit la fieş-eare egumenii și boerii, să dea învăţătură și poruncă Is-

pravnicului săi ca să sc ferescă de cereri peste orenduială și peste poruncile

nostre, şi cci ce n'a avutii vre-unii deoscbitii aşedămîntii cu locuitorii moşică
aceia pentru mai puţine dile de clacă, să nu potă cere dile mai multe, decât
numai

12, după condica Divanului, cari sunt rânduite din începutul ţărci, însă

numai de la celă casnicii şi vrednici de muncă, iar nu și de la holteiii; cure
acesto dile ati a le lucra sătenii în patru vremi ale anului, adecă trei (ile primiăvera, trei dile vâra, trei dile tâmna şi trei dile iarna, iar nu tote de o dată ; iar
pe cei ce vorii ave vre unii așeămintii deosebitii cu stăpânulii moșici, și vorii
dovedi locuitorii acel aședămînti cu dovadă în seristi că Lai avută, şi că Li sai
urmati aceli aședămîntii, ce sait urmatii în mulţi ară necurmatii, totii întrunii chipii negreșiti să se păzâscă şi de acum înainte, fără de a nu pute
stăpânul. moșiei pretendirisi cu cuvintulii condicei celea 12 dile deplinii, că
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şi în condică iarăși așia seric, care clacă să aibă a o lucra și a o săvârși pe
y
însăși moșia ce șediă, scii când nu va ave stăpânulii acolea de lucru, să nu-i
tragă la alta mai depărtată moșie, decât cale de două, multii trei cesuni, iar
când nu va ave stăpânul moşiei lucru și va cere bani, să nu supere pe
locuitori mai multi decât cu obiceiulii cela ce sa găsitii din vechime, care
sa urmatăşi s'a întărită cu atâtea hotărini domnesc, cum se cuprinde în condică, adecă de casă câte ună zlotii, și acâstă celacă săvârșind'o, cum dicemii
mai susă, ori în lucru oră în bani, altă supărare mai multii și angarie să n'aibă
a face locuitorului nimici, nici femeci lui, nici copiilorii lui, cu a le arunca
prin casă jarăbii, torturi să alte angarii, ci să fie nebântuiți și odihniţi a-și
căuta și ci de lucrulii caseloră lori, spre a-și agonisi hrana cea de peste anii
a loră și a copiilorii lori; așijderea și la vremea strînsului dijmelorii să nu
se facă nedreptate și pagubă, ori mai multi de a le lua cu măsură mai marc,
ori a le alege bucatele, ci de rândă şi din bunti și din prosti și la vremea
cea orânduită să aibă a veni isprăvnicelulii negreșitii a-și stringe dijma, iar
să nu întârdieze, așteptândii locuitorii cu bucatele lori peste câmpii; aşijdevea şi la tote cele-lalte obicciuri ale moșici să fie următori, după cuprinderea
testamentului și a pravilniceșeci condice, ce se află la fieş-care judeţii întru
care sunt arttate tote cu cuprinderea pe largii şi mai multi să nu se lăcomâscă din isprăvniceii moșiilorii, nică să necăjâseă pe locuitori ; din care pentru acesta, mai întâitt d-vâstră Ispravnică ai judeţului, vă poruncimii să aveţi
a păzi dreptatea locuitorilorii întru tote, şi să nu îngiiduiţi cu câtii de puţinii
mai multă a se supera peste celea ce sunt în serisii hotărite și orenduite în
condică, că de vomii audi iarăși, să sciți, că veţi fi învinovăţiţi, pentru că aţi
trecutii cu vederea și maţi urmată porunca nostră ; şi pentru ca să se audă de
toţi domnescile nostre porunci, să puneţi să se citscă cartea acesta în tote
plășile și în tote satele de, rândii, pentru înţelegerea tuturoră ; din care povuncimii și vouă tutulorit locuitorilorii de obște la vremea ce vă voră supăra
mai multit cinevașii, să aveţi a arăta la Ispravniculii județului, și cândii dela
Ispravnici nu veţi găsi îndreptarea vâstră, să aveţi a năzui cu mare nădejle
la Domnia-mea, arătându-ne că aţi fostii la Ispravnicăși aţi găsitii îndreptare, şi de la Domnia-nâstră veţi alla toti dreptatea și bucuria vostră, și veţi
vede în faptă îndreptarea ce vomit face; dară și vol să nu vă împotriviţi la
celea drepte şi obișinuite ale moșiilori, ci făr' de lenevire
să fiți grata la vremea lucrului cea orânduită a.face claca ce sunteți datori, apucândii diua de
dimincţă, iar nu tocmai în prânqii, nici să trimeteţi copii, ci însuşi a fi celii
casnicii și vrednici de muncă, să se secole să mergă cu bărbăţie, fă” de a nu
necăji pe stăpânuli moșici și pe orenduitulit săi, cu lencvire și zăbavă până
a v& mișca şi până a v& porni la lucru, pici să vă împotriviţi a nu luera ori
la ee este trebuința stăpânului moșiei, cum şi la ccle-lalte ale Moşici să nu
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moșică de dreptatea lori, ori a face
vă împotriviţi, ori a păsubi pe stăpânii
de bucate, la fânețe, la dumbrăvi, stricăciune, voi, sit vitele vostre, la holde
de sâmă, cisă vă purtaţi și voi cu
la vîndări de vinii i rachiu, cu nebăgare
grijimă pentru a vostră odihnă cu
orânduiala ce trebue, pentru că după cum A
nului moşici vomit face la cel rtă și
durerea nâstră, așia și pentru dreptulii stăpâ
tii 29.»
împotrivitori dreptii judecată. 1785, Augus
ce de Oltii pentru rândulii clăAsemenea sait scrisii și la 12 judeţe de dines
cei. 1785, Octobre 6.

a luată de M. Suţu conCu reterință la suhaturi este disposiţiune
formă cu aceea a lui Ipsilanle.
atorie cu singura condițiune
Darea de suhatii pentru săteni este oblig
să plătescă taxa suhatului hotăca țâranii să aibă păzitori la vile şi
vilă de Ipsilante (1).
3

a

cei cu vitele ce sunt şedători
(1) Cartea sfintei Mitropolii, « da. suhatiă
pășune.
pe alle moşii i cei ce țină capre la

inţatii Domnia-mea dela prea sfinţia
«em. Vlas. De vreme ce nc-amit însci
Gmeni ce sunt şedători prin prejurulii
sa părintele Mitropolitii pentru unii din Valea Casclorii i Pătroia dela capulii
mă
moşiilorii sfintei Mitropolii, ce se chia
cum că că sunt şedătoni cu casele pe
a,
oviţ
Dâmb
sud.
Piscului și Băsca din
le hrănesc pe moșiile sfintei Mitropolii
alto moşii străine, şi dobitâcele lorit
de facit case şi alte ce le tiebuescii,
cu iarbă şi cu crânguri, și taie pădurea
pe moșiile Mitropolică și strică Incşi că rimătorii lori mănâncă ghinda de
Îndrăsnesce să are și să facă s&măţele, în câtii de răulii lorii nimenca nu
vitele lori le calcă şinu alegii nicu
ci
nătură, fiindi-că de și ară cinevași,
e multă pazubă Mitropoliei, pentru care
micii, dinta cărora faptă se pricinuesc
Ispravnicilorii din sud. Dâmboviţa să
poruncimii Domnia-mca dumnâ-vâstră
şi să le: daţi poruncă să sc asede cu
aduceţi pe accă locuitori din împrejurii
cela ce este obișnuitii negreşitit precum
omulii Mitropolii, ca să dea suhatulii
rămit și domnesea poruncă a fratelui
se urmeză și alte moșii, precum vădu
st-și puio ci şi păzitori la vite, ca să
Domni Alexandru Vodă Ipsilante, însă
și arături și la pădurea roditâre, scii mănu facă stricăciune la livedi de fenii
pagubă să-i apucaţi să-i împliniţi Micarii la ori-ce, şi de va [i lăcutit vre-o
nu vorii urma a sc aşeda ca să plătropolici ceea-ce va Îi cu cale, iar de
totuliti a nu se mai întinde, ori ci, sei
teseă suhatulti, atuncea să-i opriți. cu
, ca să nu mai pricinuiască slintei Mivitele lori, în moşiile sfintei Mitropolii
pe moșiile sfintei Mitropolii Petrâia
tropolii pagubă. Așijderca şi cel ce şei pe aces:e moșii, nu se supunit să
e
şi Băsaştii avândii capre şi păscendu-l
și de acesta vă poruneimii, să urmaţi
care
u
pentr
,
adetii
lti
plătescă obicinuitu
i ca să dea de capră câte doi bani
după condică, și să apucaţi pe acci săten tâte acestea pricini. tol. p. cmd.
u
întrunit anii și așia să îndreptaţi pentr
17.»
ie
1785, Septemvr
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Vorbindii de suhaturi e loculă să amintimit obiceiulii agricultorilorii
nostri de a da. locii tmna și primăvera uscăturilori de pe ogore. Acâstă
metodă agricolă cunoscută sub numele de pâs:jdle, a tosti regulamentală de M. Suţu prin următorele cărți către Ispravnici:
17 cărţi călve Ispravnică pentru pânjdle.
>

sali

nb

a

.

Înă

.

air

«Dumne-vostră Ispravniciloră ot sud.—sănătate, ne-amti adeveritii Domnia
mea din anaforaua dumne-lori Veliţiloră boeri, că obiceiulit pârjâleloră, care
obicinueseit locuitorii de dati câmpurilori este a fi numai primăvâra până a
nu eşi rodurile din pămîntă, şi tâmna după ce se strîngii şi se ridică iarăși
bucatele, și tâte ale câmpului spre a se feri de pagube ce potii a se urma; deci fiîindă-că la unit judeţii două s'a întemplatii estimpii de sa făcutit o mare pagubă
locuitorilorii arqendu-le bucatele i fenuri și ce ait avulii, din pricina acesta;
sa găsită cu cale a se publicui la totă obştea locuitorilorii, afară, în ţeră, ca
să scie fieșce-care, că sunt opriţi de a da pârjolii câmpului întraltă vreme, fără
numai, cum dicemit mai susii, tomna și primăvera, când nu sunt peste câmpii
nici bucate, nici nimicit de a face vre-o stricăciunc, ci să vestiți la toți de obște
hotiuîrea acesta ca să o ţie, şi să le arătați, că cclit cc se va cuteza în potrivă,
să scie că nu numai totă paguba va împlini la câţi se va pricinui, ci se vorii
și pedepsi, și fiţi sănctoși. 1785, August 27» (1).

(1) Carte de clacă cu muum-başir a tornicesei

Veniţencăi.

«fem. Vlas. Fiindii-că ati lăcutii Domnici-mele, dumne-ci vornicesea Venețiana Văcăresca, cum că locuitorii ce sunt ședetori pe moșia Poșulit sud. Saac,
ne fiindi următori și supuşi la celea ce sunt datori după obiceiulii vechiii
ali pămîntului şi după hotăririle domnesci, adegă a-și face dilele de elacă precum clăcuescit toţi alți locuitori sedendi pe moșii monăstiresci şi bocresci,
ci încă catavisisii le-ai făcutii, lăsându-i numai pe optii dile întrunit anii, nici
acelea nu le-ai clăcuitit, ce sunt rămăşiţă de trei ani, şi se allă păgubașă de
drepiuli dumne-ci, şi ati cerulii dela Dommnia-mea la acesta, ca după obiceciii
şi domnescă hotărini, să i se facă dela dînșit împlinire, ar&tândit şi acesta, că
osebitii din nedarea clăcii mai facă și la altele pavube și stricăciune moşici; pentru care vrendit Domnia-mea să scie de ce pricină nu şi-ait pututii
lua d-nci dreptuli, şi ati remasii rămășiță de trei ani, sau scrisii Ispravnicilori judeţului porunea nostră, ca să cerceteze acestea și dela 27 ale trecutului Octomvrie ne scriii Ispravnicii, prin carte de însciințare, că aducându-i
laţă cu Isprăvnicelulă dumnd-ei Vornicesci, înşişi ci ati arâtatui că vre-o pricină de împotrivire nu aă, fiindi-că șederea i tâtă hrana lorit de pădure,
de dobitâcele lori și grădinile sunt pe moşia dumne-ci, şi cum că ati asedămintii cu dumne-ei a-i clăcui câte optii ile pe anit, dar m'aii pututii a clăcui
din neîndemănare. Dreptii aceea dămii volnicie slugei Domnici-mele, copil |
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IL.

Bresle,

comerciă,

făbrică, narturi,

sudeți.

Breslele continuă sub domnia lui M. Suţu a primi protecțiunea obicinuilă după vechile lori chrisove.
de visterie să mârgă la sud Saacii, și aducândă pe acel isprăvnicelii, faţă cu
locuitorii, înaintea dumne-loră Ispravnicilorii, să aibă d-lorit
a le face socotelă
de acea rămăşiţă şi pe câtii voră rămânea datori să dea în serisit, după care
să apuce mumbașirit să facă împlinirea de fieş-care dreptulii dumnici Vornicesci.* îi saam receh gvmd. 1783, Noemvrie 9.»
Anaforaua. Alilropolieă Târgoviștei, pentru sălenă ce ședi pe moșia
Mitropoliei, a-i supune să clăcudseă 12 (ile întruni anii.

Io Mihailă, Constantinii Suţulii

Ved. î gpud. Zem.

Vlas.

«âşa să se urmeze pentru care întărimit și poruncimii d-vostră Ispravnicilorii
ai Dâmboviţei, după acâstă analora să faceţi pe acci locuitori la tote a [i următori întoemai, lerindu-se însă şi epitropulu Mitropolici a nu le lace cerere
de bani mai multi peste obiceiii. 1785, Aprilie 14.

Prea Inălţate Domne,
«După jalba ce ait dati la Inălţimea Ta, sătenii ce şedi pe moşia S-tcă. Mitropolii din orasulit Târgoviștei, anume Secucni ot sud Dâmboviţa, cum că mai
înainte ati avutii obiceiti de elăcuia Mitropolici 6 dile pe ană, şi pentru carulii
de fenit da dijma G parale, iar acum cpitropulii Mitropolici îi apucă de clăcueseit câte 12 dile pe ană, și pentru carulii de fenii le cere câte dece parale,
ni se poruncesce de către Înălţimea Ta, ca cerectândiă jalba lorii, vedendii şi
însciințarea ce ai făcutii către Inălţimea Ta Ispravnicii judeţului pentru acestă
pricină, așijlerea să cercetămii de aii jăluitorii vre-o dovadă dreptii sinetii la
obieciulit ce dicit că ai avutii și să arătămii Măriei Tele în serisii; după luminata poruncă Mărici “Tele, adunându-ne la unii locă şi aducând înaintea
nostră pe doi dintwacești săteni, ce sait arătat ci vechilului și celorii-l-alţi
[aţă cu vechilulti Mitropoliei, amii intrati în cercetare citindii și cartea Isprav-

nicilorii, și mai întâiii am cerutii dela vechilii sătenilorii ca să ne artte vre o

dovadă şi aședemîntulii în seristt pe mai puţine qile și pe dijma fenului câte
G parale pe cară, și nu attavutii nici unit felii de sinetii în serisii, fără de numai cu unit cuvîntit prostit se silea să se ajute; amii întrebatit şi pe vechilulă
Mitropoliei și ne- arătă, că vre-unii altii aședemîntit cu ci, nică pre multă nici
pe puţinii, nu ai avulii Mitropolia, fără numai după lucrulii ce s'a întâmplatii
i-ati pusi de a lucrati, une ori mai multe dile, alte ori mai puţine. Isr acum
find-eă are trehuinţă cea să dea lucru mai mullii, pentru acea le cere claca
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Precupeţii sunt împedicați de a-și esercită meseria lorii, în interedeplinii după obiceiă, și după cum clăcueseii şi alți locuitori pre alte moşii
prin prejurii. Deci fiindii-că vre-uni altă așeămîntii în serisit nu ati, sunt datori a împlini întru aeestași chipit, adecă [ieşee-care I6cuitorii casnicii și vrednică de muncă, alară din holtei, are să clăcucscă 12 dile întruni anii, renduri,
rânduri, însă trei dile primăvera, trei dile vera, trcă dilo tâmna și trei qile

ierna, la însăși trebuința ce va ave stăpânulii moşiei, ori pe acestă moşie unde

şedii, scii la alta, cale de

două

trei cesuri,

la caro clacă

să

nu

trimită copii,

sc să întânlioze, ci înşişi casnicii cci vrednici de muncă să mergă la lucru,
să apuce qiua din căpătâiii, iar când nu va ave stăpânulii moșici de lucru
şi va vre să ica Dani, să ica de casă câte unii zlotii; din tote semenăturile ce
vorii av& pe moșie, i din fânti ce vorii cosi ait să dea deciuclă, fir” de numai
din grădinile ee ati împrejurul casci lori nu. ati a da nimici; pe stupi ati
să dea pentru totă matca câte bani 8, iar pentru roiit nimicit; pentru capre
ait să dea câte doi Dani de capră, atâtii vera cât și ierna, care acestii obicei
din vechime s'a urmatii şi se umneză la tote moșiile de obşte, fiindii întărite
atâtii de alţi fericiţi Domni de mai nainte, prin testamentură în scrisii, câtii și de
Măria Sa Alexandru Vodă Ipsilante, prin pravelnicesea condică, la care acesta
în cea de pe urmă cunoscând și ci că umblă r&i se mulțimiră a clăcui deplină orânduitele 12 dile, fără numai diseră, că epitropulii când n'are de lucru
le cere pe di câte unii ortii, ci la acâsta după obicciulii pămîntului găsimii
cu cale ca dilele ce sunt orânduite sătenii să le lucreze și cu lucru să le
plăteseă, iar cerere de bani mai multă peste obicciii să nu le facă, cum nici
pentru fenii i pentru altă dijmă să nu-i supere a lo core bani, ci din cea-ce
avonisescii ci dintr'acea să ica și dijmă, fără numai pentru stupi i pentru capre să ica bani după cum serie condica, iar hotărîrea cca desăverșitii remâne
a se face de către Înălţimea Ta. 1785, Martie 31.»
Searlată Grecenu Vel Logofetă ; lanache Văcărescu, Vel Vistierit.

Carte de clucă.
«Zem. Vlas. Dumne-vâstră Ispravnicilorii ot. sud. siinttate, vă facemii în scire
că la Domnia-mea ati datii jalbă. . . . . cum că are moşie într'acestii judeţii ce se numesec.... şi Omenii ce sunt șădători pe dinsa nu se supunii a
face clacă și a-şi da dijmă după obiceiii, cum și vinti i rachiii vîndă pe dinsa
fă” de voia sa, pentru care poruncimii Domnia-mea, să cercetaţi: întâiit de este
moşia drâptă a sa, şi de va fi avendu-o cu bună stăpânire, fr de pricină, după
condică să aveți a urma și a supune pe acci locuitori ca să urmeze a împlini tote cele drepte ale stăpânului moșiei, cum sunt hotărite într'acestă condică, după vechiul obiediă alt pămîntului, adecă locuitorii casnici, eci vred-

nici de muncă, să lucreze clacă stăpînului moșiei câte 12 qile întruni anii,

venduri rânduri,
dilo primă-vera,
de o-dată, alară
stăpînulă moșici,
iar holteii si nu

după obicei,
trei qil vera,
însă din cci ce
la care aceia
se supere, sii

precum în condică
irei ile tâmna, trei
vori avâ .vre-unit
are a se urma după
neavând ștăpânulă

sunt rânduite, adecă trei
dile icrna, iar nu totulii:
deosebiti aședămintii cu
acel aședămîntii alorii,
de lucru și va cere bani,

să aibă a lua de casă câte unii zloti peană, iar când nu- va ave de lucru
Istoria

Lomâniloriă de

V, A,

Urechiă,
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producteloră

de îndestulare.

Deci rufetulii lori

este

pe moșia aceea ce ședă, să nu aibă volnicie stăpînulii moşiei a-i duce la altă
moșie a sa depărtată spre a-i clăcui, făv de numai de va fi cca-loltă moșie
aprâpe de accea ce se află cu șederea, ca de două, scit multă trei câsuri să
mârgă să-l lucreze dilele ce sunt orenduite, iar la moşie mai depărtată să
nu-i silescă a-i duce; la care acestă clacă să aibă locuitorii a mâncea des de
dimincţă apucândi diua deplină, și însuşi casnicii cci vrednici de muncă să
„mergă la lucru, iar să nu trimiţă copiii, sâii să întârdieze, nici să stea cu împotrivire a nu lucra la treba ce le va arăta, ci la însăși trebuința ce va ave
stăpânulii moșiei să lucreze dilele elăeci, dar și stăpânul moșiei să nu-i supere mai multă peste celea orânduite, nici la elacă, nici la strînsulii dijmei
să nu le facă nedreptate, ori mai multi a le lua, ori a alege bucatele, ci de
rendi și din bună și din prostă, și la vremea cea orânduită să iac dijma, iar
nu după ce va trece vremea; cum și locuitorii să nu întârdieze a da dijma,
ca nu cu trecere de vreme să păgubescă pe stăpâni ; nimenea din locuitori să
nu fie volnicii să vîndă vint, s6i rachiă pre moșie, iar când stăpânulii nu va
„vrea să pună vină să vîndă, atunci locuitorii să-şi iae întâitt voie dela stăpânii și
așia să vîndă ci, dândii de Dute câte tal. unu, i câte o vadră de vint. Nică ună locui.
torii să nu aibă voie a ţine băcănic, fără numai de se vorii aședa cu stăpânulit
moşiei. Pentru tote rodurile ce vorii face, să aibă a da stăpânului moșiei deciuclă,
alară numai din grădinile ce aă împrejuruli caselorii, din care. acelea nu ati
a da nimici; pentru grâulă și-orzulii ce se sâmiănă ai să dea din dece clăi

una, numai să aibă datorie locuitorii a căra dijma aceea cu însuși carul stii

la aria stăpânului, după obiceiii, iar când, sâă din lenevire, scii din nebăgare
de semă, nu vorii urma după cum sa (isi mai susii, și își va ridica buca-

tele îste, atunci d-vostră Ispravnicilorii să aveţi a însciința. Pentru fenuli ce:

vorii cosi, ori pe moșia ce şedii, sâi pe alta, să dea dijmă după obieciit; pentru porumbii grăunțe cu baniţa za ocă două-deci şi două, pentru stupi să dea
de tâtă matea câte bani.3, iar pentru roiii nu a a da nimici
; pentru capre
ait să dea de capră câte 2 bani, atât vâra câtă și iarna; dela stânile ce vorii
fi pe acestă moșie are să ica stăpânulii moșiei, după aședămintulă ce vorii
lace, ori brânză, sâit bani; dela perdelele de oi ce vorii fi cu fătăciunea pe moșie, are să iea stăpânulit moşiei de 16tă perdeua câte unii mielii i câte tal. unuli,
şi a şed6 acolo de la Blagoviştenie până la sfeti Gheorghe; pentru rimă= tori, măcar că nu ati a da nimică stăpânului moșiei, dar nici să îndrăsnescă să-și
bage rimătorii lorii în pădurile cele oprite, ci întâiii să se toemâscă cu stăpânulit moșici şi așia să-i bage, iar care va îndrăzni făr' de toemâlă săi bage,
acei să-i plătâscă preţuli ce putea să ica stăpânulă moşiei dela alţii; nici unulti
din locuitori nu are volnicie să vâneze peșee în heleșteulii stăpânului moşici,
iară când va [i baltă pe moșie, aii voie să vâneze și să dea deciuială din dece
peşci unul. Dumne-v6stră Ispravniciloră, să aveţi a urma după cum mai sus
v& poruncimii, și fă de a nu mai aștepta altă poruncă dela Domnia mea, să
dați mână de ajutori stapânului moșici, îndatorindii negreşitii pe celii ce se

va arăta cu împotrivire la acestea, ca să-și pâtă ave dreptate și folosulii stii
la tote, după cum mai susii arătămii; pentru care s'a datii acesta Domnâscănostră Carte la mâna isprăvnicelului ce-l va av€ orânduitii pe acestă moșie. 'Tol. p. gvmd. 1784. Iunie 25.»
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desființatii, împreună cu vătășia de precupeți,
16 Mihail Const. Suţu
«Intărimii și poruncimii

Domnia
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prin actuli din

16 Au-

Vud. î gpdr. Zem. Vlascoi.
mea d-v6stră Ispravnicilori af judeţului să

urmaţi la tâte după cum se coprinde mai josii într'acestă analora, însă fiindit-că

pentru acestă pricină şi mai nainte sai trimisă porunci dumnâ-vâstră, după
jălbile slugerului, căutați acum de faceţi îndreptare neereşită după cum se
coprinde mai josii, ca alii doilea să nu se mai jăluescă slugerulă. 1785, Sept. 10.»

Prea Inălţate Domne,
«D-lui biv Vel Slugerii Grigorie Asanii ait jeluitii Domnici mele pentru 6menii
ce se află şedători pe moșia dumne-lui ce se chemă Măgurele, sud Illovă, ar&tândii că în totă vremea toti cu împotrivire și cu îndărătnicire le este venirea
lori la claca cea obicinuită a pămîntului, iar nu când este trebuinţă, și când
se cade, la vreme, de care dice, că dândii jalbă Mărici tale de sunt acum doi
ani, și fiindii orenduitii la dumnâ-loră Ispravnici, dumnâ-loră ai orenduiti
treba asupra Zapeiului plășci, și nici o îndreptare nu sa ficutii, până s'a întârdiatii vremea, de care vădendi ai pusi Gmeni cu bani an-țărţii, și anti
și estimpit de ati cositii fenuli, și acci locuitori, dice că nu se împotriveseii
de a clăcui, ci dai di după di, şi așia trece vremea, ci cum că stricându-se zăgazulă morei, și chiămându-i ea să astupe mâncătura apei, fiindă-că
forte cu lesnire, nu întârdiară ci ai făcutii unde. se putea drege cu puţină
muncă, acum că-lii pote drege cu îndoită muncă, și arătând dumn-lorit Ispravnicilorii, Vaii orânduită iarăși la Zapciii și îndreptare n'aii aflati ; ai luati
și luminata carte a Mărici tale, după condică, că dâră i va supune, și nici cu
acesta nu aii pututii folosi, şi dintr'acești locuitori făcându-se pontași de astă

tomnă încâce,

acela mai vârtosii

nesupuindu-se,

arii fi Dătutii și pe omulii

dumnâ-lui co-lii are orânduitii acolo, pentru căci le-aii dis să vie la clacă.
In multe rânduri au arătată și la Vel Căpitanii şi poruncindu-le nici o ascultare n'ait datii; aii orenduitii Vel Căpitanii și Mumbașiri asupră-le, şi nică de
cum nu sai supusi, viindă la clacă numai unii dintr'înşii, iar că mai mulți
nu, și se prăpădesce fânulă pe câmpii nestrinsă, cerândiă ca să [ie orenduitii
la o judezată şi dovedindu-se jalba de adevărată, să facă hotărîrea întâiti pentru urmarea clăcei a eşi în cuviinciosa vreme, și să hotărâscă și pentru banii
ce ait cheltuitii la lucru, ce cra datorii să-lii facă ci cu claca, şi să-i facă îm-

plinire, după cum dice, că înșiși cr sciii prețulii ce aii dată; cu care jalbă

renduindu-se de către Măria ta la mine, mi-se poruncesce în dosulii jălbei, ea
să teorisescii cererea dumns-lui și cupriderea condieci, și pentru cele co aii
fostii locuitorii datori și nu ati urmati, să dati în scristi cu câtti sunt datori locuitorii către slugeră, acum, ne-eșindi din rânduiala condieci, cum şi cea-ce
se cade la nesupunorea lori de aci înainte de a [i supuşi să arătii Măriei tale,
ca să se dea «de către Miria ta porunca hotărirei în scrisii. După luminata povrunca Măriei tale, urmândii, am cerectată jalba acâsta, și întrebândă pe d-lui
slugerulii să-mi arâte aședămintuli ce are cu acci locuitori pentru claca
şi rămășița ce are la dinșii, cari nai urmatit să-i facă, răspunsă că cei-lalţi

locuitori țărani clăcuescii pe anii câte 12 dile, şi aceia ce ati urmati și ur-
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gusti 1783 (1). Acestă măsură fu multii lăudată de tergoveții din Bucuresci.
mâză de clăcuescii ne-împotrivindu-se, şi nică vre-o rămășiță nu este remasă
la dinșii; iar locuitorii cari sunt pontași ai aședămintulii cu dinșii să-i clăcuscă 6 dile pe anii, și aceştia dice, că după ce sunt aşedaţi mai puţine dile,
nu urmeză a le clăcui, ci tot-Va-una trage necazii cu dinşii; Pam întrebatii
să-mi arăte ce rămășiță are la dinşii și din ce vreme? şi-mi arctă că din alți
ani nu pâte sei cine, câte qile este rimășiţă, iar de la anuli cu Ict. 1783 și din
anulii cu let. 1784, aro însurisii şi şcie câtii i-ai clăcuitii şi câti iati mai r&masti fieșce-carele datorii, de nu i ai clăcuitii, cum și din acesti anit următorii, cereetândii din cele 6 dile cari sunt aședaţi pe anii să clăcucscă de ati
lucrati ceva dintrinsele întwacâstă vâră, şi mai arctă d-lui Slugerulii în scrisă
anume care câte qile i-ai elăcuitii, de caro vădui că unii s'aii plătitii, iar alţii
ait rămasti dile mai puţine şi alţii mai multe, la care dise Slugerulii, că «le
arii [i elăcuitii la vreme, când era trebuința lucrului, nu ar ave cuvîntii, ci ci
după ce-și [aci lucrul celi mai grei cu plată şi nu so alege cu nimicii,
am cititi şi cuprinderea condicei, și v&dui dicândă, că lucrătorulii are să lucreze clacă stăpânului moșiei 12 dile întrunit ani, iar de se va aședa cu
dînşii mal puţine dile, să nu potă pe urmă săi silescă pentru 12 dile. Deci
eci ce clăcuesci 12 dile, obiceiulii este să lucreze trei dile primăvera, trei
dilo vera, trei qile tomna şi trei dile iârna, iar totii de odată, și eci casnică
și vrednici de muncă să lucreze, iar nu holtei, aceștia după obiceiit așia
ati să urmeze

şi să-și facă

claca

precum

ati făcut'o

și până

acum,

iar pen-

tru eci-lalți locuitori, cari sunt aședaţi pe 6 dile întruni anii, fiindit ușu-:
rinţa loră pe jumătate câtă clăcuescii cci-lalți, cu cale și cu dreptate: este, ca
să facă claca loră în trei vremi, primăvera, vera și tomna, și datoria r&mășițelorii se cade după totă dreptatea să se facă acum, și fiindă-că două părţi
din claca lorii cea de estimpă, ati făcut?o, precum mi-aretă Slugerulii, să fie
luminată porunca Măriei tale către d-lorit Ispravnicii judeţului, ca să cerceteze,
și dovedindu-se acâstă rămășiță de estimpii asupra lori, precum arctă Sluge
rulii, atâtă pe ci să-i supue lără de voia lorii să-și împlinescă claca, acum că
are trebuință, după mijloculii ce s'a disit mai susti, şi să urmeze și de acum
înainte fără de împotrivire la vreme a clăcui, după aședămîntulit ce ati, ca nisce
datori ce sunt, precum toți locuitorii de obște, puindii dumne-loră în orenduială și pentru rămășiţa ce s'a disii mai sus a anilor trecuți, ca să nu se
păgubâscă d-lui Slugerulii, cât și celorii-lalți cari clăcuescii câte 12 dile iarăși
să le dea poruncă să-şi facă claca lori fără de nică o împotrivire; așijderea să
cerceteze d-loră şi pentru lucruli ce qice Slugerulă că lait făcută cu plată când
aii avutii trebuință, și ci n'aii urmatii după datorie să clăcuescă, ci întratâtea
vronduri i ai chiămati și nu ati fostii următori, şi ori să îndrepteze și să împlinâscă ce va [i de împlinitii, scii să însciinţeze Mărici tale de va [i pricina
întraltit chipii; iar hotărirea cea desăvirşitii rămâne a se lace dle către Inălțimoa ta.
«Ali Mărici tale prea plecată slugă,
«Manolache Crețulescu, Vel Logofită.»
(1) Carte deschisă pentru

pidicarea precupelilorii.

«Cu acesta Domnâscă nostră carte înşeiințămii de obște la toţi locuitorii
orașului Domnici-mele Bucuresci, cum şi la cci după alară locuitori țărani,
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aci actele relative la rufetuli zăbunariloră

(antirci şi zăbune

fomeesci şi copilărosci):
Cavlea rufelului zăbunarilorii din Bucuresci.
«fem. Vlas. Fiindii-că rufetulă zăbunariloră pămînteni din Ducuresci, anume
Ion sin Procopie, Mateiă sin Paraschiva, Gheorghe sin Şerbanii, Tudorachi
sin Marină, 'Tudorachi sin I6nit, Stanti sin Călinii și Antoni sin Gregoric aii
.

-că după scoposulii și cugetulii celă drepti ali Domnici-mele ce-lui avemi
spre a curăţi tâte celea făr” de cale şi răi obișnuite întru acesti pămiîntii,
„cari pricinuesci nedreptate la norodii, şi spre a lucra cele folositâre de binele
și îndesturea obștici, cerectândă şi pentru Nizamulii la vîndarea lucrului de
ale mâncării și de altele, aici în Bucuresci, care este cea mai trebuinciosă
pricină a norodului acestuia fiindă hrana vicței lori, și fzași-ne eșindit spre încunjuvarea târgului într'adinsă pentru cercarea și perierghia acestoru, căhumi uni
lucru cu totulă nedreplă, netrebuinciosă și fă de cale urmându-se aici în Ducuvesel, culecă brisla de precupeți, cari iaă cu ridicata tote celea ce se aduci la vîndare în Bucuresci, și precupindu-le și scumpindu-le ei cum roră în DBucurescă
și pricinuescii la dou părţi nedreptate, pasubă și înșelăciune ; întâiti locuitorilori ţărani că vrândă a veni la târoi cucele ce aii de vîndare, iar că
țiindu-le calea îi popresci, îi silescit la toemâlă, le dă arvună și le trave carele cu totulii nelăsândii să vie țăranulii acilea ca să-și vindă însuși marla la
târg cu. preeţuli ce se va ajunge, şi făcendu-lii ci zaptiă o precupescil cum
disemii mai susi, şi o vîndi cum le este voia.
.
A doua nedreptate, mai multă locuitorilorii Bucureseceni, că de nevoie sunt
siliți a cumpăra dela precupeţi, cu scumpătate, acelea trebuincidse, care nu
sunt lucruri ce se aduci din alte părţi spre a ave pricină de a le scumpi,
ci înseși de aici din pămintulii ţărci. Și nu. numai că am găsită, după cum
dicemit mai susit, slobodu și neopritii "rufotulii acesta alu precupeţiloră, făcândii ale lorii precupii și nedreptăți, atâtit cu scumpătate la preţulii vindărei, câtii şi vicleșuguri în cumpine, ci încă și zabitti având anume vătavii
de "precupcți, care va să dică chiar zabitii nedreptiăţei şciutii și primiti. Deci
acestă pricină de nedreptate la norodii şi catahrisisti, no suferindo Domnia
mea nici cum, și fiindi cu totulă nctrebuinciosă și far de nici unii cuvintiă
- vrednică acestui rufetii de precupeţii, în vreme ce și locuitorii Bucurescilorii
când voră sei că precupeţii ai lipsită şi nu sunt, poti a se eriji fieşce-carele
pentru cele trebuinciose lori, de a merge la dilele de târg când vinii de
pe afară locuitorii țărani, cu de tote a și le cumpera deplină cu eltinătate, și
nu

rămâne

a ave

trebuinţă

de

precupeți.

cârșilă să nu maă fie de astădi înainte
ici să se mai

numescă

măcari,

lată cu

hotărire

am

ridicati

dest-

nici precupeți, nick vătavă de precupeți,

ci fieş-care locuitorii

țăranii, cu acelea ce ai de

cîndare, să fie slobodui de a veni dreptii înăuntrul Bucurescilori, la tergii,
şi însuși să-și vină marfa lui la Bucurescă, cum și locuitorii Bucuresceni încă
să fie însciinţaţi, și să erijescă fieşce-carele, ca la dilele de tergii să mârgă
să-și cumpere zaherea cea trebuinciosă de peste săptămână, seci pentru mai
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avutii pricileghiulă ce se cuprinde mai josă, atâtă de la alți [rați Domni, câtii
şi de la Domnia-sa, fratele nostru, Domnulă Alexandru Ipsilanti Vodă, prin
cartea ce o vălumit cu I6tii 1780, Aprilie 9, care privileghii fiindă cu cale
„a-lă ave, ca să li se păzâscă orenduiala și obiceiulti lori, iată şi prin Domnescă-nostră carte înnoimii, adecă la meșteșugul zăbunărici, care este ori câte
se umple cu humbacă și cu lână, atunci altii rufeti să nu se amestece a-lii
lucra, câtii nică Armenii, nici Giurgiuvenii, nici croitori, nimenea să nu se
caute a se amesteca și a lucra meșteşugulii zăbunariloră, fără de numai că să
lucreze şi să vindă marfă de zăbunărie şi aici în Bucuresci şi prin târgurile
de pe alară, adecă anterie şi zăbune femeesci și copilăresci și altit-feli do zăbune mari și ori-ce lucru se umple cu bumbacii, sei cu lână, numai și că să
[ie datori ca pururea să aibă haine gata spre vindare și îndestulătâre ţăraniloră ce vinit de pe afară, cari nu se potii zăbovi cu așteptarea până va face
haine; şi așia toti lucrulii zăbunăriei să nu se mai lucreze, iar la meşteșugulii
altora rufeturi să nu se amestece, ci dar fiindi că numai ci ai a lucra șia
vinde lucru de zăbunărie, poruncimit Domnia-mea pentru câţi din altii rufetii

va fi avendu acesti felii de marfă gata întracestă dată să aibă numiții zăDunari pămînteni volnicie ca să le puie sorocii ca să și le vindă, scă ci să
le cumperecu bani; de care pentru acesta poruncimă Domnia-mea dumnelui Vel Agă i Vel Căpitană za dorobanţi, să căutaţi să daţi tare poruncă Armenilorii și Giurgiuveniloră, ce sunt cu prăvălii aici în Bucuresci, că nici înivunii chipii marlă de zăbunărie, nici să nu lucreze, nici să mai vînqă ; aşijdere:
și dumne-vâstră Ispravnicilorii de prin judeţe, pe unde vorii [i bâlciuri, să căutaţi mai multă decât rufetuli zăbunariloră din țâră pămiînteni, să nu îngăduiţi pe nimenea alţii a vinde lucru de zăbunărie, ca să pâtă chivernisi fieșcare cu meșteșugulii lui. ii saam re. 1785, Martie 2.»
multe dile, cum și altele, iar precupeţi să nu ma! fie; pentru care seriemiă și
poruncimi dumi-tele cinstitii și credinciosi bocriule alii Domnici-mele Arhonti .
Log. Dudescule, să pui să trecă în condica Divanului acestă domnesca n6stră întărire, ca să fie sciută peste totă vremea, apoi să orenduesci unii Log.
de Divaniă, carele prin marafetulit d-lui Vel Spăt. și a d-lui Vechilului Agiei
““să o citescă în dou qile când se va face terei, la adunarea norodului, atâtit
în Tergulti de afară câti şi în tergulă Cucului, întru auduli tuturorii, ca să
fie cu toți înșciinţaţi că sat ridicati. și precupeţii și vătășia de precupeţi; așijderea poruncimit și d-lui Vel Spăt. i dumi-tele vechilule ali Agici să aduceţi
pe toţi cei ce lăceati alişverișulii precupici precum şi pre vătavulii lori, să
le arttați, că de astădi înainte să lipsescă și să se părăsescă dea mai melahirisi precupia, că se vorii pedepsi lorte; apoi să daţi poruncă zapciilori d-vosiră, cum și însuși d-vostră ca zabiţi al târgului să purtaţi grijă, să cercetaţi
ca nu

cum-va

printascunsii,

în urmă,

cu

trecere de vreme, iarăși să

începă,

ori de

faţă ori

a metahirisi precupia, că ne veţi aduce la multă turburare pen-

tru ncurmarea la hotărirea nostră. 1783, Augustii 16.»
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Dămit în note actele relative la ișlicari, cojocari, başcalii, zidari, lom„nată, tâmplari, bragagii, și cojocari, cartea starostei de Astaragii şi cartea
de 'Telal-başa (1).
(1) Îșlicarii din Bucuresci cu cojocarii başcali penlru că se amestecă «de
cumperă sterpiluri.

16 Mihailă Constantinii Suţuli

Voivodii.

«u.Așia să se urmeze: pentru care poruncimti, Caimacamulc, să nu se amesice nică să urmeze cojocarii bascalii la acesti felii de marlă, care este lucru ulii
meșteșugului ișlicarilorii şi orenduindu-se acum omii dela cămara domnescă să
aibă a face cercetare prin prăvăliile cojocariloră bașcalii și câtă marlă subțire,
care este lucru ali meșteșugului ișlicarilorii se va găsi, să o ica în scrisit totă,
să o pecetluescă să stea închisă, ca să ni se arite întâiti [Gia de acea mariă
ce se va găsi, și vomii porunci, stândi pecetluită și închisă pe locii în prăvăliile lori până vomă porunci. 1785, Maiă 20.»
Procit Vel Lovofilă.

Prea Incălţale Domie,
«După jalba ce ati dati la Inălţimea ta Epitropia împreună cu totă bresla
ișlicarilorii din Bucurescă, cum că prin luminată hrisovulii Mărici tale, ce sati
datii la Dresla lori, cu înoirea de pe alte domnesci hris6ve, ari privileghiti;
cojocarii bașcalii să nu fie volnici a cumpăra pci de cele stărpituri, ssi pei
albastre, cari sunt de trebuinţă meșteșugului ișlicărici, iar acci cojocari acum
în potrivă urmândii cumpără de acelii felt de marfă și o punit prin prăvăliile
lorii de o precupescii vîndend'o printr'ascunsă pe la negustorii străini, și ci
remânii fără de marfă de nu ati cu ce chivernisi,și cerit ca după cuprinderea
hrisovului sii se facă cercare cu carte de blăstemii prin prăvăliile cojocarilorii,
și scriindu-se câtă marfă de acesta se va găsi, să se iea pe sâma cămării, dându-li-se de isn6vă poruncă spre a nu îndrăsni să se amestece la acesti felii
de marfă, în potriva hrisovului, cum și cci ce din ișlicari vorii merge a stringe
mariă, să nu fie volnică, fără de adeverinţă și scirea epitropilorii, căci cu acesta
nu numai vicleșugulii se face, ci şi cutici.de milostenie, la care este obiceii
de a dă Greș-care ajutorii, i-se pricinuesce pagubă;la a căror jalbă și cerere
mi se poruncesce «de către Înălţimea ta, ca să facii cercetare, vtdendiă și chrisovuli ce are Drâsla acesta a ișlicarilorii, şi în scrisă să însciințezi. După luminata porunca Mărică tale am adusii înaintea mea atâtii pe jăluitorii epitropi şi
ișlicară, cum și pe căţi-va din ișlicari, și mai întâi citindă luminatii hrisovulti
Mărici tale, am vedută seriindi întwacestași chipii, adecă: cojocarii bașcalii să
cumpere, oră de la mocani, ori de la măcelari numai marfă ce luereză ci, iar
mariă subţire, care este de meșteșugulii ișlicarilorii, însă stărpituri, să fie opriți
de a cumpăra, atâtă ci cât și alţii ori-cine, nici de la mocani, nică de la altii
nimeni ; iar care din cojocarii bașcalii se va dovedi că a cumpăratii pelcele stărpituri ca să facă căciuli cazaclieșci, seii bozneceşci, să aibă a arăta rufetulii iș-
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M. Suţu menţine curi6sa breslă a bucătarilorii înființată sub Caragea Vodă.
licarilorii pe accia la dumnâ-lui Vel Cămărașii, ca să se ica acea marfă subţire,

ce este de trâba

ișlicarilorii,

pe sema

cămără.

Așijderea

scrie hrisovulii,

cum că îșlicarii prin jalbă atit lost arătatii, că ceojocarii bașcalii nu lucreză
. ci se amestecă de cumpără de pe unde găsescii
numai meșteșugulii Îoră
hăvşii albastre de facii căciule și le vîndă pe la muşterii, şi cu acesta li-se pricinuesce pagubă, și fiindii-că acelea pei albastre, ai luatii Măria ta plirolorie
că, din începutii se lucra și se lucreză de ișlicari, ca unii lucru dar ce este
de trebi meșteșugului ișlicarilorii, să hotăresce ca să nu mal fie volnici cojocarii bașealii a cumpăra acestii felii de peleele și a le lucra, scii a le ţine
prin prăvăliile loră, ci cu totuli să fic opriți, ca de unii lucru ce nu este de
treba meșteșugului lori; deci întrebândă pe cojocarii bașcalii, răspunscră că
acestă cuprindere și hotărire a hrisovului o șciit pre binc, așijderea nu tăgăduiră că nu cumpără peleele stârpituri și pei albastre, lăr de numai dice,
că la târgurile de prin alte ţări, unde mergi pentru a-și cumpăra marlă de
tra meșteșugului lori, acea marlă o iati cu schimbi, și într'acea grosă viră
acc vândători și peleele, nevrândi să le desparță, şi ci trehuindu-le sunt siiți de ica şi de acelea subțiri, dar aducându-le aici le vindii iarăși la Ișlicari,
iar nu la alţii, nici lucrâză ci, cum și când cumptră dela mocani, iarăși asemenca amestecă pelcele de cele mițe nevrândă să le vindă deosebiti, însă
ci și acelea le vindii Ișlicariloră, ci ca să nu răimâie acelea pelcele mițe pre
la mocani, când esti ci de cumpără, diceati cojocarii că ișlicarii să iac mai înaintea lorii să le strîngă, la care acâsta nu poti cojocarii poveţui pe ișlicari,
cum urmâză tr6ba meşteşugului lori, ci când vreaii ei atunci aii a se duce,
iar cojocarii după luminatulă hrisovul Mărică tele sunt popriţi și ne-slobodi
a cumpăra pelcele stârpituri şi pică albastre, ori a ţin€ în prăvăliile lori, scii
a vinde, căci de și qieă ci cum că le vindut la ișlicari, dar ișlicarii în potrivă
arătară, că le ceri preţii multi, ea să nu se ajungă la o tocmelă şi să potă
că ale vinde la alţii; pentru care fiindă-că cojocarii nu tăgăduiră înaintea mea,
că cumpără de acesti felii de mariă, care este meșteșugul de treba ișlicazilorii, care acesta este în potriva luminatului hrisovii de privileghiu Ișlicavilorii, şi fiindă-că după vechiulă obicciti şi după dreptate sc cuvine a-și căuta
treba fies-carele meșteșugului lori, iar să nu se amestece la alte meşteşuguri,
mai vertosti că aceștia sunt puși la orânduială și făcuţi rufetii cu hrisovii,
pentru acestea dară dreptă este cererea lori, ci să fie luminată porunca Măici tâlc, ca omul renduitii dela cămară să facă corectare prin prăvăliile cojocarilorii bașcalii, și câtă marfă subţire, care este de treba meșteșugului ișlicariloră, se va găsi prin prăvăliile lori, luându-se în serisii să se urmeze
după luminatulii hrisovulii Mărici tele ; ca cu acâsta făcondu-li-se înfrânare
să se potă păzi dreptatea ficș-căruia rufeti ; şi de acum înainte de-i vorii
mat dovedi că sait îndrăsnitii a cumpăra și a ţine prin prăvăliile lorii marlă
care este de treba meșteșugului ișlicărici, sei a vinde în potriva luminatului
hrisov, nu numai să se ine acea marlă pe sema cămărei, ci să se pedep_sâscă cojocarii ca nișee nesupuși la domnâsea hotărire; iar pentru ceca ce (ici,

că cel ce din işlicari vorii merge să stringă maria să nu [ie volnici fără şei-
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actulu :

Cartea lui Pancilă, Ahci-Başă, de vălcşie, peste toță Vucălarii din Ducurescă,
7em. Vlas. Fiindi-că bucătarii de aici din Bucuresci prin jalba cc ati lostii
dati către Domnia sa Nicolae Caragea Vodă, cerendiă ca să-și facă și că ruletii,
rea și adeverinţa cpitropilorii, acesta fiindiă-că în hrisovii nu se cuprinde, rămâne a'se urma după cum va fi urmatit și până acum ; iar cea desăverșită hotărire se va lace după cum va [i luminată porunca Mărici tele. 1785, Maiti 14.

«li Mărici tele pre plecată slugă «Scarlată Grecenu

Pitacă călre

Vel Cămărași pentru pelcelele ce cumporă,
după chiisovi.

Vel Loof.»

să se urmeze

«Dumne-ta Vel Cămăraşii, îți facemit în seire, că în trecutele (ile, după jalba
ce ati dato Domnici-mele bresla işlicarilorii din Bucuresci, cum că prin hrisovulii Domnici-mele aii privilegii, ca cojocarii bașealii, să nu fie volnici a
cumpăra peleele, sterpituri, să pei albastre, cari sunt de trebuinţă ișlicărici,
iar acel cojocari, în potriva hrisovului urmândii, ai cumpărati și cumpără de
acestă felii de marlă şi o punti prin prăvăliile lori de o precupeseii, vîndândo printrascunsii i la negustorii străini și r&mânii fă de marlă de nu ati cu
ce se chivernisi, cerendii ca după cuprinderea hrisovului să aibă dreptate,
Satu renduitii do către Domnia-mea: dumnâ-lui Vel Logf. de "Ţâra-de-susii, ca
să facă cercetare, vădendii hrisovulii ce are brâsla acâsta și să ne însciinţeze,
şi ami luatii însciințare prin analora dela Dumn-lui, că după hrisovii ati ișlicarii acesti privileghiti, de care aducândi înaintea dumne-lui atâtii pe îșlicari, câtă şi pe câţi-va din cojocarii bașcalii, şi întrebândii pe cojocarii başalil, nu at tăgăduitii nici înşişi ci, că cumpără pelcelele sterpitură și pet
albastre, după care anatora s'a dati întărirea Domnici-mele ișlicarilorii, ca
mal multă să nu se amestece, nici să se cuteze cojocarii bașcalii la acestii
felii de marfă, care este lucru alti meșteșugului ișlicarilorit, poruncindii Domnia-mea de s'a orenduitii și om dela cămara domnâscă să lacă cercetare
prin prăvăliile cojocarilorii, și pe câtă marfă subţire se va găsi, care este de
meșteșugulii ișlicarilorii, să o ica în scrisii totă, să o pecetlucscă, să stea închisă şi să ni se arăte foia de acea marlă, după care poruncă urmându-se s'aii
găsitii o sumă de pelcele prin prăvăliile lorii, și luându-se în scrisă sati
pusii sub pecete, și ni s'aii arătatii cu î6ie, oprindu-se cojocarii de a le metahirisi la alișverişulii lorit ; deci după hotărîrea hrisovului de privileghiii ce
ai ișlicarii, pentru căci ati urmatii cojocarii în potrivă, se cade să poruncimil
ca să se iea acelea pelcele pe s6ma cămărei și să le păgubâscă cu totulii
pentru înfrânare și învăţătura lori; dar pentru că acesta le este cea dintâi
ereşala lori, ami trecuti cu vederea și nu i-ami osînditii la acestă pagubă,

lv” de numai poruncimii d-tale, să aduci îpaintea d-tale atâtii pe cojocarii baş-
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sa orenduitii la dumne-lori boeri epitropi, unde prin cercetare puindu-sc și
ci la oreș-care orenduială, spre a-și ave vălavii mai mare între dinșii ca alte
ruleturi, s'a alesii cu cererea tuturorii, Panaitii Ahci-Başa a cuhnii opd. şi
calii la cari s'aii găsitii acele pelcele cum și pe ișlicari
tocinescă, să se învoiască pentru vindarea acelorit pci a
cojocară cu prețulii celi cuviinciosă, și să dai poruncă
să se fercscă de acum înainte să nu se mai amostece la
șteșuguli ișlicarilorii, după cum nici ișlicarii la lucrulă

și să-l pui-ca să se
le lua ișlicarii dela
cojocarilorii bascalii
maria ce este la melori, căci atunci, do-

vedindu-se, se va lua acea martă pe sâma cămărci, iar de nu vorii urma a se
învoi cu toemelă ca să le vindă ișlicarilorii cu preţulii celii cuviinciosă, aică în
țeră să nu fie volnici a le vinde, ci afară din hotarele ț&rei să le seâţă şi să le
vîndă unde voră sci. 'Tol. pis. ovmd. 1785, Augusti 7.»
[tă chrisoculă

la care

se releră

aceste

acte

de mai'susii:

- Chrisovulii ișlicariloră din Bucuresci, din 1784, Februare 21.
«Între alte rufeturi trebuinciose ale obştici fiind şi ișlicarii din Bucuresti,
prin jalba ce deteră Domnici mele cerură ca să fie osebiti rufetulii loră de
rutetulii blănariloră și să li se puie în orânduiala ce li se cuvine obiceiurile
co ai avutii, pentru cari obiceiuri ale lori în vremea fratelui Domni N. Ca-

razea V.V. fâcendu-se de dumne-lorii epitropi cercetare le-a găsitii bune și li
sa datii hrisovul Domniei
Deci acum cercetându-le și
întărimii ca să li se păzescă
«Adecă rufetulăi acesta să
nimicit

sâle, care ni-lă aretâ de-lă vădumi, cu Let. 1782.
Domnia mea și vădendu-le că sunt cu cale, le
întocmai precum mai josii poruncimii :
lie osebiti de brâsla blinarilorii întru tote şi întru

să aibă a face chiurei-başa alti cojocarilorii cu

dinşii, de vreme ce blă-

narilorit nu li se pricinuesce nici o stricăciune, scii scădere la hrisovii ce-lii
ati și ci pentru ale meșteșugului lorit. De acea dar iată orânduimit, ca ișlicarii
între dinșii să-și alegă

4 meşteri,

cari vor

av6 mai

de ispravă,

cu

meșteșuvii

mai buni și mai vrednici și aceia să fie epitropi şi purtători de grijă a ruletului lorii. Câţi dar sunt meșteri vrednici cu șciința meşteșugului acestuia deplini primiţi de proesti și de breslă, să aibă după orenduiala rufetului loră
a-și lua şi pecetluiri domnesci de rufetii de la cămara Domniei mele, trecendu-se la catastilulii bresleloră, ca să fie şciuţi și cunoscuţi spre a nu fi volnici
alți afară dintr'aceia a lucra meșteşugulii ișlicăriei, fără numai aceștia ce s'ati
făcutit rufetă și sub dinșii să aibă unii ceauși pontru stringerea baniloră la
cutia lori și pentru cei ce voră [i chiămaţi la judecată. Când se va întempla
pricină între dinșii, ișlicarii cu ișlicari, scă când ar strica lucru cui-vaşi, când
se va întempla între dinșii pricină şi judecată pentru ale meşteșugului loră,
- pentru ucenici și călfi,i pentru cei cari vorii face stricăciune lucrului cui vași
și pentru cei cară voriă fi neurmători la vre-una din câte sunt legaţi și hotării prin hrisovulii acesta alti Domnici mele, să se stringă la unii locii pentru
a lace longe după obiceiul rufeteloră, unde să chiăme pe celt cu pricina și
când acela de sineși nu va urma a veni după sciința ce-i vori face acești epitropi, atunci să aibă volnieie a trămite pe ceaușulii lorii să-lă aducă fără voie
și să ia trpădii cu bani 40 şi să hotărescă pricina aceca sub hotăririle lori
după dreptate și după obiceiulii meșteşugului lorii și pe care va fi cu pricina
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prin analora întărită, de Domnia sa, s'a și rînduită, însă nu pentru altii cevaşă,
ci numai pentru trehuința bucateloră, i a praznicilorii obștici, ca oră Grecă, sctiA
homânii, saii Ţiganii, să se tocmâscă prin scirea numitului vătavii, şi cei ce
A

de îndreptare să-i îndrepteze, iar pre celt ce va fi cu vină, do va [i vina lui
mai mică, să-i facă ci certare de dojană, după obicciulti rufctului, iar pe celt ce
va fi cu vină de pedepsă să aibă a-l arăta Ja dumne-lui Vel Cămărașii, dinpreună
cu alegerea lorii în seristi, ca cercetându-se vina să-lti pedepsescă, însă pe unii ca

aceștia vinovaţi să se hotărescă a da și câte ore și ce jeremea la cutia de mi-

lostenie a breslcă lori, după măsura: vinci, în loci de pedâpsă. Să caute a
țin și cutia cum ai și alte rufeturi, în care să strîngă în tote Sâmbetele s&pt&mânilorii de la fieşee-carele meşterii cu prăvălie câte bani 6, cum şi de la
calfele cele cu simbrii mai bune câte Dani 3. Așijderea și cei ce vorii deschide
prăvălie să aibă a da la acâstă cutie câte tal. 10, care cutie să so pecetluâscă
„de acei epitropi, şi așia pecetluită să se păstreze, în sema lorii, purtândii de
grijă ca să se strîngă venitul ce este orânduitii. Și când din bresla lorii se
va întempla a muri vre-unulă întru scăpătăciune sei vre-unulii din vre-o b6lă
îndelungată, ori din scăpătăciunea bătrâncţelorii trecute nu va fi vrednică de

a se chivernisi, scui din altă întâmplare de la D-dei, va căd€ în lipsă desă-

verșită, atunci după orenduiala creștinescă și săracul

să se ajute după drep-

tate. Insă acâstă cutie să nu se deschidă de altulii, ci faţă înaintea celorii 4

ce ati pusit peceţile și luândii banii, ce va fi trebuinţă iarăși să se pecetluâscă
la loci. Așijderea poruncimii, ca cojocarii bașcalii să cumpere, oră de la mocani, ori de la măcelară. numai marla ce lucreză cila meşteșuguli lori, iară
maria subțire, care este de meșteșurulii ișlicarilorii, adeeă sterpituri, să [ie
opriţi de a cumpăra, atâtii ci câtă și alţii ori-cine, nici de la mocani, nică de lu
alţii nimeni ; care la unii din cojocarii hașcalii se va dovedi că ait cumpăratit
pelcele stârpituri ca să facă, ori căciuli cazacliesci, sii boznăgesci, să aibă a-i
arăta rufetulii ișlicarilori pe acei la d-lorii Vel Cămărașii, ca să iea acea marlă
subţire ce este de treba ișlicarilori pe s6ma cămărei. Dar nici ișlicarii să nu
lie volnică a cumpăra marfă er6să de care lucrâză cojocarii başcalii, căci do-

vedindu-se, asemenea se va lua și aceea pe sâma cămărei. Cei cari vorit [i să
6să dela stăpână ca să-și deschidă prăvălie, să nu aibă voie de sine-și, fără
voia stăpânului și fă de voia de la epitropi și de la ruletii, ca să-lă cercoteze

întâiti

de

este

vrednici

a

av6

prăvălie

șia

se

numi

meşteri

și

de scie meșteșugulii desăvârşitii. Iară după ce va lua voia și se va vede
că este destoinicii la acesta, să dea întâiit taleri 10 la cutia lorit și așia să aibă
voie a deschide prăvălie. Uccnieulă să nu fie volnică să eâră de la stăpână,
până la sorocăi, câtii îi va fi tocmela, nică să-l primescă altulii din ișlicari. Așijderea şi după ce-și va împlini ucenicia, încă să nu fie volnicii să 6să, nici
să-lti primâscă nimeni până nu va sluji și stăpânului stă cu simbrie unit anii,
care simbrie să i se hotărescă de breslă, cât se scie, precum diserămit că ati osti
obicei. Când se va întempla ă veni niscare va ișlicari dinti'alte ţări să nu fie

volnici a deschide prăvălie aici, până nu-și va lua întâiti birul între cci-lalţi

işlicari. Iar după ce-și va lua Dirulti și va fi vrednici să scie meșteșuguli pe
deplinii, atunci, cu scirea rufetului, să aibă voie a-şi deschide prăvălie dândi şi
Danii cutiiloră. Așijderea fiindi-că numiții işlicari, prin jalba ce cleteră Dom-
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vorii tocmi să [ie datori acea a lucra însuși, iar să nu puo pre alţii fără sciinţa
meșteșuoului, iar când și cci tocmiţi cu maralctulii vătavului vorii strica bucatele &meniloră, paguba să o plătescă vătavulii. Și pentru căci curtea gospod
nici mele ne arctară cum că eojocarii bașcalii nu-și lucreză numai meșteșueul lori, ci se amestecă de cumpără după unde găsescă hărşii albastre de
lacti căciuli, şi le vîndi pe la mușterii, care acesta le pricinuesce pagubă și
cerură de a fi opriţi. Deci de vreme ce acele pelcele albastre ne adeverimii,
că din începutii s'a lucrati și se lucreză și acum de ișlicari, ca uni lucru dar
ce este de treba meșteșugului ișlicariloră, poruncimit, că de acum înainte să
nu fie volnici cojocarii a cumpăra acestii felii de pelcele și a le lucra scii a
ține prin prăvăliile lori, ce cu totuli să fie opriţi ca de unit lucru ce nu este
de ircha meşșteșugului lorit. Deci precum și Domnia mea am întăritii acestă bună
orenduială a rufetului lori, așia și ei să fie în tâtă vromea datori a vinde maria
lorii cu preoţii dreptă și a lucra meșteșugulii lori cu prețiă precum se cade, ierindu-se a nu strica ișliculii cuivași, nici a schimba pelea, nici a face vre-unii altii
cusurii, și preţulii să ica numai precum se cade, nelăcomindu-se la câștigii, spre
înșelăciunea și nedreptatea cumpărătorului. Pentru căci de acesta so va lace denadinsulă cercetare în t6tă vremea, de faţă şi pe subt cumpetii şi pe care
ișlicarit îlti vomă dovedi că ai luatit preţii mai multit peste ceea ce se cadc,
nu numai va perde, ci şi se va pedepsi. Aceste tote câte scriemii mai susti
pentru acesti rufetii ali ișlicariloriă, poruncimii Domnia-mea totii-deauna să
sc urmeze și să se păzescă nestrămutatii ; și am întărită hrisovulii acesta cu
însăși credința Domniei-mele 16 Mihai Constantin Suţu VV. şi cu credinţa
a pre iubiţiloră Domniei-mele fii Ioanii VV, Grigorie VV, Alexandru VV, și
cu totii sfatulă cinstiţilori și credincioşilor boeriloră culori mari ai Divanului Domnici-mele Panit Dumitrache Ghica Vel Banii, Panii Nicolae 'Brân-

covânu Vel Visternicii, Panti

Ștefan

Brâncovenu

Vel Vornicii de "Ţera-de-

sustii, Panti Ianache Moruzii Vel Vor. de 'Ţera-de-susii (?), Panii Manolache
Brâncovenu Vel Logi. de 'Ţera-de-susii, Pan Greg. Bălenulă Vel Logi. de
Târa-de-josi, Panii Gregoriaşii Balasake Vel Spăt., Panii Alexandru Postelnici,
Pană Constantini Filipescu Vel Clucerii, Pană Dumitrașcu Racoviţă Vel Pah..
Panu Scarlati Drugănescu Vel Pah., Panti Grigorașeu Suţu Vel Comisii, Panti
Cantacuzino Vel Slugerii, Panii Panaitii Vel Pitară şi Ispravnicit, Panit Manolache
Brâncovânu Vei Logf. și s'aii scrisă hrisovul “acesta la întâiuli anii dintru
ântâia domnie a Domnici-mele, aici în oraș scaunulii Domnici mele Bucurescii.
La anii dela nascerea Domnului D-deii şi mântuitoruli nostru Isusii Ir. Ict.
1754, Februarie 24.»

Cuvle ce sai dali luă Toderit Mai-mar Başi.
«Zem. Vlas. Fiindiă-că Toderă Mai-mar-Başa de lemnari
i de zidari
i strungari
şi tâmplari pentru a ave purtare de erijă la bresla acesta de a nu înşela pe
unii alții cu bani, sâti a strica lucru cuivași din lemnărie și din, zidăric, și
pentru că se află slujindși la lucrulă curţii gpod. oră când este trebuință, pen-

tru slujba lui ai avutii milă acesta, atâtit dela Domnia sa fratele Domnul
Alexandru Ipsilante Vodă, câtit și dela Domnia sa fratele Domnulit Nicolae
.
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are mai adese trebuință de bucătari, s'a orenduitit numitulă vătavii, să fie
sub ascultarea dumnc-lui Vel Ispravnicii za curte; deci cerendit mai susii numitulii Ahei-Daşa, prin jalbă către Domnia mea, ai-se înci acestă orenduială
Caragea Vvd. precum din cărțile Domniilorii săle ce le vedumii, ne adeverimii,
adecă elăi împreună cu unii ciaușii de lemnari, i cu unii ciauşit de zicară să
fie apăraţi de tote dăjdiile și deosebiti să aibă numitulii Mei-mar Bașa și unit
scutelnicit de ajutoriă şi poslușania casei lui, scutindii şi casa întru care va
câştiva acestit meșteşugii, de fumăritii și de tâte alte angarii ce dati alte bresle;
așijlerea să iae Mei-mar-Başa dela toți lemnarii i zidarii ceea ce cra obicănuitii de a da ci şi mai înainte, adecă dela pămînteni pe anii câte parale II.
lar dela străni cură vină din străinitute de lucrezi aici și iar se întorci înapoi
răte prevale dout-deci şi două. Aşijlevea şi când va fi trebuinţă a se preţui vre
o casă, prăvălie, scit altă namestie, cu poruncă dela judecată, să aibă el cu
din Detrânii breslei aceștia, să facă prețuirea dreptă și după starea namestici,
să-și iae obicinuitulii havactuli lui; dreptii aceea i-amii dati şi Domnia-mea
acestă carte a Domnici-mele spre a i-se păzi acestă orenduială și de acum
înainte nestrămutatii şi a avâ milă ce se cuprinde mai susii nehântuitii de
către nimeni, și de vreme ce câte se cuvinii pentru bresla acesta a lemna-

vilorii i zidarilorii se aretă pe largit la deosebiti hrisovii ce aii, să aibă dar
numitul Mei-mar-Bașa a fi cu privighiăre și purtare de grijă în totă vremea
a se păzi și a se urma tote celea orânduite, ca o trehi ce este a lui, așijderea să aibă purtare de erijă pentru unele binale din cele cari sunt oprite după
pravilă, adecă cari astupă şi închide lumina și vederea vecinului, cum și cclii
ce ar căula să se întindă a eşi mal multi în uliţă, cum și alte asemenea
ducătâre de stricăciune, pentru unele ca acestea, atătii meșterii lemnari i zidari să aibă ca să dea numitului Mei-mar-Başa în şcire, cât și elit să umble adesea să vadă, și unde va găsi să aibă a opri lucrulii acela şi îndată să
dea în știre Dumnici-mele ca să poruncimit de totii a se strica. îi sea receh spend. 1784, Mai 22.»

Curte de slăroslie de Cara fii-Dașa.
Io Aihailii Const. Suţulă Ved.
«em. Vlas. Care după alegerea a totă bresla papugiilorii de aică din orașulă Domnici-mele Bucurescii li-amit făcutii staroste de papugii să fie cu purtare de grijă pentru bresla papugiiloră dela Ducuresci şi la poruncile domnesci, care după obiceiii este datorii a le săverşi împreună cu Dresla acestui
meșteşugii, să judece pe cei de sub bresla lui, adecă papugii, cu papugii cari
vorit [i avendă pricini între dinșii pentru ale meșteșugului, i pentru ucenici
și călli și după dreptate i după vechiulă obiceiii ce s'aii purtatii la orenduiala
meşteşugului a Drâslii acestia, "după vină să facă îndreptare și hotărire, să ica
sema toti-Va-una pentru buna orenduială a meșteșugului acestuia a sc păzi
şi la tote să urmeze după vechiul obicciii ; pentru care poruncimii Domniamea tuturorii celorii ce veţi fi la astă breslă, să-lii aveţi a sei de staroste şi să-i
daţi ascultare şi supunere la orânduiala meștezugului vostru, că acelui împotrivitorit
are voie să-i facă certare de vina lui. îi saam. receh. 1785, Pebr. 14.»
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spre a se pute urma, și v&dendă Domnia mea acestii domnescă sinetii de
mai nainte, cu Iât. 1782, Iunie 20, cuprindătorii de acestă ornduială, întocmai
Cute

ce sa dată Ia 20 Vragagii prăvălieşi să facă bragă.

«Bem. Vlas. Ati jăluită Domnici mele brăgarii din Bucurescă, cum mai înainte totii-V'a-una din vechime și până la let 1780, aii fostii slobodi şi volnici
lieş-care a se hrăni cu acestă muncă a brăgărici în Bucuresci, iar la acelii l&tii,
pentru lipsa ce s'a întimplatii de bucate în ţeră, s'a opriti ca să nu sc cheltuiască zahareaua la luceu de brăgărie, până în anulit trecuti, când după cercetarea ce sa fâcutii, vădendu-se că nu este vrednică acestă puţină muncă a
lori a aduce lipsă ţârci, una pentru căci totii lucrulii lori este din meiă, alti
doilea că nu rădică atâta sumă în cât să cunoscă ţcra lipsă, dintru acesta sa
sloboditii a se lucra iarăși, însă fiind numai dece prăvălii, orenduimii de a lucra,
aii r&masti cci-lalţi cari dinceputii le-a. fostii hrana loră, și a părinților lori,
isterisiţi de hrana acâsta, și ati cerutii dela Domnia mea, ca după cum din
începulii a fosti slobodii din vechime alișverişulă acesta, fără de a se pricinui
vre-odată dintracestă lipsă ţtrei, să fie și acum iurăși slobodii până la 20 de
prăvălii, şi pentru slobodenia acesta din care ai a-și câștiva hrana vieţei lori,
cum și pentru ca să nu [ie volnici alţi mai mulţi, decât ceci ce vorii intra la
num&rulii de 20 prăvălii a lucra Dragă aici în DBucuresci, se legă a da la
Orfanotrofio pe anii tal. 600; deci la acestă jalbă a lori luândă Domnia mea
semă și socotindii şi a obștei trebuinţă, că și ci câţi numai voriă intra la numărulă celui hotăriti să nu fie popriţi, ca unii ce s'aii aflatii din vechime slohodi la acâstă hrană, dar nici la obşte să nu se pricinuiască vre-o lipsă și
pagubă, am hotăritii aceste ponturi ce le arătămii mai josă :
«l. Totă zahereaua cât va fi trebuinciosă la lucrulii acestori prăvălii ce
mai josii rânduimii, să aibă a și-o semEna şi a și-o face însuşi ci fără de a nu
o cumpăra din ț6ră, pentru că de se vorit dovedi, că cu zaherea din ţeră își
lucreză meșteșugulii, iar nu şi-o lacii însuși ci, totă zahereaua acea se va lua
pe sema Domnici, și vorii perde banii ce s'ait dalii ; iar când sar întâmpla din
nerodirea pămîntului a nu se pute [ace de unde a semânalii ci, atunci dintwaltă parte alară din hotarele ţărei să cumpere să aducă.
«2, Pentru ca să nu rămâe nechivernisiţi și cei ce sati aflati vechi bra“gagii să se hrănâsci cu acâstă muncă, orenduimii să fie slobodă până la 20
de bragagerii aici în Bucurosci, să se hrănâscă ncopriţi.
«3. Dintr'acești 20 de prăvăliași, cei mai de frunte să aibă a [i căsătoriţi și
aședaţi cu statornicia lorii aici, cum şi cci-lalți până la numărulii de 20 prăvălii, iarăși să se facă sciuți și cunoscuți și toți cu chezași.
«4. Unul dintre toţi acești 20, să fie vătalii alesii dintre dînşii de brăgariă,
carele să fie datorii să răspundă pentru toţi cei-lalţi, cum și pentru lucrulit brăăriilorii, la întâmplare de trebuință să dea răspunsii.
«5. Pentru slobodenia ce ai câștigatit i pentru hrana și chivernisela ce dohândescii dintr'acestea și pentru oprirea altoraa nu lucra braga nimeni afară
dintr'aceştia, poruncimii ea de la tote aceste prăvălii să se dea la orfanotrofie
pe totii anulii, câte taleri GUU, adecă taleri 300 la SI. Diuunitru și taleri 300 la
Şt. Gheorghe, precum înșiși ci sait legati.
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după cum se cuprinde mai susă, pentru care amit dati acestă domnâsea nestră
carte la mână, i saam rech. «pod. 1784 Iunie 18.»
«6. Nimeni altulii afară din cci ce vorii intra la numărul 20 prăvălii să nu
ie volnici a vinde bragă, ci toți alţii să fie opriţi.
«7. Acestii rutetii după obiceiulti ce a fostă din vechime, și după cum și
ircba lori urmeză, ea prăvăliași târgoveţi ce sunt aședați, at a sei de zabitulă ruletului lorii, după cum și la toţi asemenea lorii prăvălicşi și ruletului
este zabitii d-lui Vel Aga ali Târgului; de acea dar la d-lui Vel Aga sa cădutit să legămi acesti rufetă, şi prin d-lui poruncimii să se facă căutare şi
alegere de acești 20, a [i 6meni sciuţi, cunoscuţi, cu chezași, iar cei mai de
[vunte căsătoriţi și statornică aici, cum şi vătavii iar prin d-lui să se orânduâscă
pe celii ce va fi alesi de ci toți. Ci dar d-ta Vel Aga să pui în faptă la orenduclă rufetulit acesta, precum poruncimii mai susii, ţiindă şi fie de numele
lorii în condica agici, cu chezăşiile loră, şi si îngrijesci totii-d'a-una pentru
cele ce orânduimii, ca să nu se cuteze cu vr'ună mijlocit întrascunsti a cheltui
din zahercua cca trebuinei6să obștici la lucrulii brăgărici, ci însuși ci să îngrijescă a şi-o face, cum dicemii mai sustii, și mai multii decât pe: aceşti 20 de
prăvăliași să nu încăduiți nică pe altit nimeni avendii bracă în Bucurescă, ci
numai aceste 20 de prăvălii să aibă slobodenie. îi saam rece. ged. 1784, Octombre 31 »
Cojocarii din

DBucuresci cu negustori prărăliași, ce se amestecă.

la. marfa cojocăriei.

Iă Mihailă

Conslantinit Suţuli

Ved. î gpod. Zem.

Vlas.

«Așia să urmeze, și dumne-ta Vel Logof. de 'Țera-de-susii să le faci domnesculă
nostru hrisovă după privilegiul ce a avută dela Domnia sa fratele Alexandru
Vodă Ipsilante, iar dumne-ta Vel Armaşii să facă acum cercetare şi urmare
ce se cuprinde mai josii tocmai.. 1785, Aunustit.»

Prea Înălțale Domue,
«După jalba co a dati Înălţime tale toți câţi sunt ruletii și se hrănescti cu
meșteșuguli cojocărici aici în orașulă Ducuresci, (icândă ci că alti meșteșugii nu ai, ci cu acestii felii de alișverișă ali cojocărici se chivernisescii,
şi cu dintracestași alii lori meșteșugii își plăteseii și dajdia visterici, care
acestit alișveriși și meșteșugii mai înainte vreme cra păzitii numai de sema
vuletului lorit, iar altii nime din alte rufeturi ce nu lucra mariă de cojocăric, nică de cum, nică ţinea acestii felii de mariă, sei să vindă măcar de
unii banit prin prăvăliile loră, iar de o vreme înedee, nici din rufeturi ce ţintă
prăvălii. aici în tergii, atâtă din pămînteni câtă și din străini ce s'aă adunati .
din alte părţi, și cei mai mulți sunt din hogasieri, ce nu mai aducă marlă de
cojocărie dela panighirurile ţărei tureesci, ci şi de aici cumpără şi ţinii pe
la casele și prăvăliile loră de totii felulii de marfă, lucrândit atâtii cu mânile
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Cartea din 7 Octobre 1783 în favorea lui Iosilii Simonti arctă scutivile ce M. Suţu acordă starostelui de Evrei, împreună cu toţi connalori, cum şi alţi lucrători simbriași ficezdă toti feluli de marfă, îmblănindii
în totii felulă de haine ţărănescă şi le ţine gata prin casele lori și prăvăliile
lorii, și când vinii mușteriii de pe afară nu mergi la isnalulii lori ca să le
vîndă marfa cc ati trebuință, ci le vind acei prăvăliași cu prețulii ce se potii
întocmi; încă şi prin târgurile ţ&rci de afară trimeti ci totii feliulii de haine
blănite cu feliuri de blanc, în câtti acela ati rădicatii totii alișverișulii lori rtmâindii isnafulii lori numai cu cheltuiala ce o facii în dobindile banilorii
și chiriile prăvăliilorii, fiindi-că cu totulti sunt isteriți de acestii alizverişii
alti lori, neputendi să vîndă unil din ci pe di nici câtii le este cheltuiala,
și așia ședi cu maria închisă în prăvălii, mai ar&tândit că dintr'acestă pricină nici
călfi nu potii ţine, fiindit-că cu momele întraccea dându-le preţii mai multii
şi le lucrâză lori; deci după luminată porunca Mărici sale cerectândi şi noi
pe sub cumpătii le-amii doveditii jalba adevărată, fiindit-că mulţi din prăvălași, atâtit pămînteni câtă și din străini, ţiindă prin prăvăliile lori leliă de [eliti de haine blănite, și mai bune și mai preste, cu feliurimi de blanc, însă
cele mai multe sunt la isnafulă bogasierilorii, şi câte dintracele haine le potii'
vinde aici Dinc, iar cele mai multe le trimitii de” le vindă prin tereurile de
afară, și eu adevărată rufctulii cojocarilorit are mare nedreptate, precum se jăluescii, pricinuindu-li-se şi multe pagube, ţiindii maria închisă neviindui muşterii să o vînă, precum și la cumpărătârea măvfei le înalţă preţulii do nu se mai
potii ajunge cu vindătorii ; dreptii accea, după vechiulii obiceiii, și mai vertosii
după hrisovele și alte cărţi domnesci ce ati fieș-care rufetit do a nu lucra unulii
meşteșugulii altuia, sâii a se. amesteca uni rufetii în meșteșusulii altui ruletii,
ci fieș-carele să-și aibă alișverișii alti meșteșugului săii, pentru accea dară, spre
înfrănare, se găsesce cu cale, după dreptate, să fie luminată porunca Mărică tele
către d-lui Vel Cămărași, să dea strașnică poruncă tuturorii celori ce nu
vorit [i din rufetulă cojocariloră, și vorii ave prin casele și prăvăliile lorit
marfă de cojocărie, ori-ce felt arii fi, scii lucrată haine, sci nelucrată, totă
acea marlă să o artte la dumne-lui și să o facă zaptă anume ce marfă, câte
haine și ale căruia negustorii ? şi așia strîneendu-se totă acea marlă dela toți
câți voră fi avendă înaintea d-lui Cămărașului scii să se învoiască aeci negustori cu cojocarii, și să o dea lorii cu prețulii celii cuviinciosă, iar nu cu
vre-o

încărcătură,

ca unit

lucru

ce este

alti meşteșugului

lori,

sei

de

nu

se vorii pull învoi, să lise pue ună hotăritit sorocii în câtă vreme va lumina
D-deii pe Măria ta, ca să o vîndă, numai să se ferâscă dea nu maicumpăra
altă marlă, nici să mai Dlănâscă alte haine, fără numai câte se va afla acum
gata, aceea să o vindă până la hotăritulit sorocului, iar câtă nu o vorii mai
pute vinde până la acelii sorocă, nici cum slobodă să nu mai fie ao vinde,
ci să se invoiască cu rufetulii .cojocarilorii luându-și prețulii acelci mării, r&„mâindit totii alișverisulu cojocarilori'pe s&ma rufetului lori, pururea și în totă
vremea, cum aii fostii și din vechime, şi mai vîrtosii că și în hrisovuli ce
aii avutii cojocarii dela Măria sa Alexandru Vodă apăra pe alte rulcturi de
a nu lucra meșteşugulti loră, precum şi ci meșteșugulii altui rulctă, care hrisovii arâtară că fiindă la Chiurciu-Başa de atunci, la plecarea Mirici scle

ISTORIA ROMÂNILORU

449

ționalii lui. Aceștia și starostele lori plăteau birii prin ruptâre la cămara
domnâscă și erati scutiți de cele-lalte dări de peste ant ale visterici.
Starostele de Evrei judeca, pricinile mici ale connaţionalilori săi, iar priAlexandru

Vodă

sait

tele de a li se întări

dusă

cu cl

privileghii

în "Țarigradii, de

care se rogă

prin luminatulă hrisovulii Măriei

Inălţimei

tele, pe

obiceiul lori ce Pai avută de apururea păzite, pentru tote acestea, că de
acel feliii de haine țtrănesei este mare trebuinţă totii-deauna a fi gata pentru cei ce vinii de pe afară, ca să nu zăbovesei în Bucurescl până se va găti
haina ce-i va fi de trebuinţă ședândii cu cheltuială şi zătienire lucrului stii
și să [ie îndatoratii rutetulii cojocariloră de a av pururea de totii lelulii de
haine înblănite prin prăvăliile lori de vîndare, ca să-și aibă locuitorii ţărani
lesnirea; iar hotărirea cea desăvârşită, remâne pentru tote a se face de către Inălțimea ta. 1785, Iulie 10.»
lenache Lehliu Pahar."
Nicolae Stolnici.
Ioanis Medel.

Cartea slăvostiei de astaragii din Bucuvesci.

«/em. Vlas. Fiindi-că după cc sa pusti la orânduială meșteșugulii astaragiilorii şi sa ficutit ruleti prin Domnesculit nostru hrisov, cu privileghiurile
ce se cade a ave și ci, după cum ai și alte ruleturi, ati arttată prin jalbă
Domnici mele, atâtii creştinii astaragii, cât și armenii, cum că după cuprinderea
hrisovului care între altele scrie şi acesta spre a-şi alege dintre dinșii unii
staroste și doi proestoși, 'aii alesii de staroste pe Gheorghe, și prosti pe Velicit creștinulii și pe Isaia armânulii, Deci ami dată la mâna numitului Ghceorshe acestă domnâscă a nostră carte spre a [i staroste și purtătorii de grijă
rufetului lori, care împreună cu mai susti-lișii proeşti să caute pricinile și judecăţile ce vorii av astaragiii pentru ale meștesugului lori, să ţie cutia de
milostenie, urmândit întocmai după cuprinderea hrisovului la tote, şi să aibă
purtare de grijă a se lucra marfa bună și a se vinde cu preţulii celt cuviinciosă li de a face lucrulit calpii, scii a cere preţii ce nu se cade, pentru că
lângă pedâpsa ce se va pedepsi unulii ca acela, care a lucratii calpi, sei ară
tace precupie, se va pedepsi şi starostea i acc proişti; se poruncesce și vout
tuturorii astaragiilorii atâtii creștini câtă și armeni, să-i cunosccţi de staroste și
de procști ai voştri, și să le daţi ascultare la ccle cu cale, urmândii a împlini
şi cea-ce- este orânduitii veniti alti starostei, fă de a nu sta cu împotrivire
la nică una din câte se cuprindii în hrisovii, că pe unulii ca acela arătându-lii
starostea la dumndlui Vel cămărașii, i-se va ace căuta pedâpsă. 1784. Decembrie 9.»
|

Cawle «le Tcluli-Dașa.
«em. Vlas. Datami Domnesea nostră carte lui— biv stegariii agescti, care
după alegerea dumnc-lui Vel Căminarii Vai făeutii Telali-Başa asupra teIstoria lumânilorii de V, A. Urechiă,
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cinile de valre mai mare le judeca Vel Cămărașuli.— Evreii
curesci se ocupati cu poverne căci naveati accesii în breslele
seriași. Starostele era plătilii de connaţionali cu unii leii și 30
casă, din care sumă ună leit era plătitu starostelui pentru că

din Bude mebani de
făcea, şi

funcțiunea de hahamuă. Câtă de puţini erai la numă&ri Ovreii în Bucuresci sub M. Suţu, se pote vede chiar din taxa de unii leii și 30 bani,
taxă care era mare pentru ca din ca să potă ajunge a trăi starostele
de livrci, fiindi puţini la num&rii acești contribuabili.
Ită pitaculii de renduire alti starostelui de evrei:
«Datamiă Domnia mea
cutii Domnia mea staroste
domnesci cari scrii, cum
cu toți Evreii apăraţi de

cartea acesta lui Iosilti Simoni pe care lamii Îăde Evrei, pentru care vidumii Domnia mea hrisove
că au-avutit aceste obiceiuri, adecă era el împreună
alte dăjdii ce eșiati peste anii de la visterie, făr” de

lalilorii din Bucuresci, ca să aibă a ţine catastihti de toți telalii câți se hrănescii
cu acostii alișveriși, şi fic-carele să-și dea chezaşiit și să fie şciutii, că când
se va întâmpla a înșela pe cinevași, numitul 'Telalii-Bașa găsindii pe acesti
telali să aibăa face înplinire stăpânului de totit preţulii în câtă se va Îi vîndutii
lucrulit acela și să-i vie şi de hac; iar de va găsi pre vre-unuli că sa făcutii
telală, de sineși, fără de şcirea lui şi fără de a nu da chezăşie, să aibă LelaliBaşa volnicie, ca să nu-lii îngăduiască a face telalicii unulii ca acela ; aşijderea
să aibă a cerceta pe fieș-care telalii, ori bărbatii ori muere, românce, ţigance,
ovreice, pămîntence câti și străine muieri teleleice, cari obișnuescii de rădică
de aici lucruri și le ducii întralte părți:de le vîndu, ca să dea sâmă ori-ce
lucruri

de unde

le-ai

luati

anume,

și cu

cc felii de mijlocit și tocmelă, și la

care va găsi că sunt lucruri de luratii, pe acele să le dea în șeire la judecată,
ca să facă cerectare şi hotărirea ce se cuvine, având purtare de grijă la acestea ce poruncimă, ea să nu se facă înşălăciune şi furtișaguri de către telali
şi de cătră teleldicile din nepurtarea lui de grijă, căci ca unulu ce este încăreatii cu tâtă treba şi purtarea de grijă a Dreslei aceștia, va ave a răspunde
clă la ori-ce pricină şi după vină se va și pedepsi; așijderea și lucrurile
care cu porunca Domnici mele se vorii dala starostea de negustori spre a le
face zaptii, starostea să aibă ca printriînsulit să le dea a se face strigare de
mezatii, și cel ce va eşi mușterii de va atârdisi la mezati, să nu fie volnici

a se întârce de cuvîntii, ci pe câtii cuvîntuli lui din gură la mezată, să fie

datoră a răspunde și a lua lucruli acela, pentru că fiindă eli încăreatii cu
acestă trebă, după cum mal susii se arctă, eli are să dea scmă când se va
întempla vre-o pricină. Pricinile cele mai mici ce vorii ave telalii cu telalii,
între dinșii, pentru

ale

telalicului,

cum

și pentru

ucenici

i călli, “Telali-Başa

impreună şi cu alți mai bătrâni ai breslei aceștia, după orenduiala, și obiceiulii
lori să-i judece și să-i îndrepteze; poruncimi Domnia-mea și vout telalilorii

şi teleleicilorii să sciți de 'Telalii-Bașa şi purtători
saam receh. g. 1784, lulic 3.»

de grijă breslei vostre. îi
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Pricinile
numai ruptârea lorii de pe cum crai așezați la cămara dommnâscă.
nu crai
cari
și
mari
mai
cele
iar
,
Ovreilorii cele mai mici le judeca starostea
apăera
lui
casa
şi
i.
Starostea
—
odihniţi pe judecata lui, d-lui Vel Cămăraşi
pentru
lui,
vală de fumăritii și alte rândueli, dijmăritii pe drepte bucatele
de
câți stupi avea nu plătia, și când stîngea banii dăjdici de la Ovrei lua
bașa
hahamiide
vechili
și
fiindii
și
lui
nume câte bani 30 pentru ostenela
lua de totii Ovreiulii casnicii câte uni leii pe anit și alto venituri ale hahaavutii
mului, după orenduiala lorit. Asemenea ţineaii Ovreii şi povernele ce le-ati

făcute eu cheltudla lorii în Bucuresci pe loculii ce li sait datii de la Domnie și și-

fraţi Domni,
nagoga lori. Deci acele mili și obicciuri ce le-ati avutii şi de la alţi
întăritii.
le-am
de
mea
Domnia
și
tit
milostivi
care mai susii se aretă, m'am
Pentru

care

vă

poruncimit

vout

tuturorii

Ovreiloră,

să aveţi a-lit sei de sta-

roste, să-i daţi supunere şi ascultarea co sc cuvine. Aşijderea să-lii protimisiţi
celii ce-lii
ori unde și întru tote locurile, ca pe ună staroste alt vostru; pe
umări și se
va arăta starostea împotrivitorii, neurmitorii și ne supușii, se va

va pedepsi. 1783, Oct. 7.» (1)
către
(1) Acestii staroste Simonii, va li recunoscuti câți-va ani apoi şi de
N. Mavrogheni.
i
băvDe ore-ce nc-amii ocupatii de bresle, ctă și unii chrisovii reînoitit ali
- hicvilorui din Bucuresci :
Chrisvulti bărbierilorii din Bucurescă din 1783, Octombre 6.
«De vreme ce rufetulii bărbierilorit meşteri cari locueseii aicea în orașulii
Domnici mele Bucuresci, a avută obiceiuri şi aşedămînturi, ce sc cuprindii
mai josii, încă de mai nainte, din vechime, așijlerea a avulii și unit protomeşterii

mai

mare

peste

dînșii,

adecă

staroste,

pentru

purtarea

de

orijă a

mea,
rufeturilorii lori, care obieciii cerândii a li se întări și de către Domnia
înșine
vidutii
amii
şi
acestea
avutii
le-ai
că
întâiti
după ce ne-amii plirolorisitii,
VYV. let.
la mâna lorii atât hrisovulă fratelui Domnier-sele Gr. Alex. Ghica
întărită
analora
şi
1775
1768 i hrisovul Domniei-scle Alex. Ipsilante VV.
câtii şi
1780,
I6t.
la
făcută
urmă
în
mai
iar de Domnia-sa Alexandru Vodă,
alesit
s'a
și
staroste
algă
se
să
i
porunciti
ami
Vodă
Caragea
hrisovulă fratelui
a
aibă
să
ca
mele,
pre... . -, căruia i-amii datit acestit hrisovii ali Domnici
împreună
elti
și
aici
de
hărbierii
toţi
Îi staroste și purtătorii de grijă preste
vorit
cu 6 epitropi ai breslei acesteia, mai bătrâni şi ma! de cinste ai lorti, ce

(i, să păzâscă orânduiala ce ait între ci, adecă:

«1. "Toţi câţi lucrâză meşteșugulii acesta aici în Bucuresci, ori pămînteni, scii
felii
străini, din ori-ce parte ari fi venitii, sâit călărași dorobinţesci, seii or-ce
acelea
la
cpitropi
8
de slujitorii arii fi, să aibă a asculta de starostea şi de acei
ce-l va poveţui pentru ale meșteșugului.
«2. Pentru ucenici când vori vre să iasă de pe la meșteșuguri, să fio dasă iasă,
tori a da de şeire stărostici şi epitropilorii, ca prin șcirea și voia lorit
scă a
îndrăsnâ
nu
să
meşteri
din
i
iar de sineși să nu fie volnică, nici vre-unuli
lua uceniculii altuia.
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LI.
Industrie.

—

Fabrice.

In urma răsboiului, industria începttore se reîntrămeză cu ancvoie
.
Totuși din documentele ce anexămii (1) la acestă pagină, se pote
vede
«3. Când se va întâmpla ori ereșclă să facă vre-ună bărbieră, de
a nu lucra
bine, oră dle a nu păzi Dumineca și alte sărbători, scii judecată
să aibă unulii
cu altulii pentru ale meșteșugului, să nu fie volnicii boerulii marele
Agă, scii
altit zapeii a-l judeca, fâră numai starostea împreună cu epitropii
să-i judece
și să-i îndrepteze, după obicei și orânduiala lori, certându-i și
dojinindu-i
cino ce va face celorii ce va face.
«4.. Până nu vorii deschide meșterii cc mai de cinste prăvăliile,
să nu aibă
voie cei-lalţi bărhieri a şi le deschide.
«5. Pentru cutia de milostenie ce are obiceiă a ține bresla acâsta,
să ia de
toți meșterii, din Duminecă în Duminecă, câte bani 3, de calfă
câte Dani 2.
dândă acești Dani ori-cine ar lucra meșteșugulii și să se stringă
în cutie la
starostea, care cutie să se ţie pecetluită atâtii de starostea cât și
de epitropi,
cu peceţile lori şi să se păzâscă peste totă anulă, ca dintwacei
bani să se
cheltuiască la prasniculit Prapa-Dâmnci Paraschivei, ce-l prăsnues
eii ci, și
la mortea vre-unui meşteri din bresla lorii, ce nu va av cu
ce să i se facă
trebuinei6se îngropărei i a le pomenirci, dintr'acci bani să-l slujâscă,
să-i facă
pomenirile lui. De va rămâne vre unt meșteri de ai loră la slăbiciu
ne și la
sărăcie, de bolă, sâii de altă întemplare iarăși dintr'aceiași bani să-li
ajutoreze
cu cca ce va fi cu cale, după starea lui. Pentru care acestea cheltucl
i cândii
se întâmplă a face acâstă trebuință, cu toți împreună să deschidă
cutia și cu
slatii de obște alti cpitropiloră să se cheltuâscă Și atâtii do banii
ce vorii strîne
la cutie cum şi de cheltuiala ce se va face la cele mai susti
arttate, în toți
anii să aibă starostea a-și da socotela înaintea acelorii 6 epitropi,
ca să i-se
cunoscă de-i este slujba cu credință sâă nu; care acestea obicciur
i şi aședămînturi le-ai avută brâsla bărbierilură încă de mai multă vreme,
după cun
nc-amii adeveritii din hrisâvele fraţilorii Domni, după cum s'a
disii mal susti.
Dreptii acea și Domnia mea le-am întăvitii vechiulti obiceiti și
orenduiala, ca
să se urmeze dupre cum poruncimă. Pentru care li su dati
acesti domnescii heisovii întăritit cu însăși iscălitura și pecetea Domnici
mele, scriindii
acum la întâiul anti alti Domnici nostre aici în orașulii Ducures
ci la anulti
dela mânt. lumei 1783, Oetombre 6.»
Povenrne.

(1) «Dumne-ta Vel Cămărașii, te înșciințăimii pentru povarna Ianculu
i ovreiit,
care din porunea Domnici mele, prin orânduitulii dumi-tale dela
Cimara gospoul.
sa loslii oprită, că iată sa dalti vole până la începutulii lui Februar
ie ce vine
să-şi lucreze zahercua, atâtii acea udă cc a apucatit de a intratit
la apă, câtii
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că povernele lucrâză, că apa Dâmboviţei pune în mișcare mai multe
piue de postavuri, că Lazării continuă cu fabricarea hârtică, că sunt
multe mori de făină, tăbăcării de pei, astaragii ete.

*

și cea ncudată, care s'a aflatii a o av6 cumpărată pentru trehuinţa povernci ;
iur dela di întâiti Februarie înainte să lie iarăși cu totulti oprită, ci dar să
trimiţi să deschidă povarna, să o slobodi la lucru și să [ie nesuperatii de urice zapciii până la acelii sorocii a lucra. 1785, Augustii 12.»

«Iubuciă din Ducurescă cu Vumeşiă că-ă ce ucă să plătesc vamă la scumpie
cure o adună de aici şi mu foslă obiceiii.

«I& Mihail

Coustuntină Sululă Ved.

«âșia să urmeze; pentru care după Domnesculti sinetă ce ati jiuitorii de
ohiceiulii ce li sa păzitii, și după cercetarea și aleverea acesta ce a făcutii şi

Epitropii de faţă cu vameșii, întărimii şi Domnia mea. 1785, Septembre 6.»
Prea Înălţate Domne,

«După jalba ce ai dati Inălţimei tale toţi câţi să hrăneseii cu meșteșugulii tăbăcăriei de saftienc, aici în Bucuresci, asupra vameșiloră dela oborulă 'L'ergului
de afară, dicendă cum-că pentru scumpia și alte erbuni ce aduceti de peste câmpii
de aici din ţeră și aducti în Bucuresci la casele lorii, lucru pentru trebuința
meşteșugului lorii, iar nu pentru vîndare, i-ar fi apucândii vamoșii, ca să le

iea vamă, și ci dicii că ari fi având vechii obiceiii de a nu plăti vamă la
acestă felii de mariă, ce este de trebuinţa lori, avândă şi o anafora a dum-

n6-lorii Veliţiloră boeră, întărită fiindă şi de Măria Sa Scarlatti Vodă Ghica,
prin care îi apără de a nu se supăra de către vameși; le-amii cerutii să ne
arâte acea analora, și amii vădutii, fiindă scrisă cu I6ti 1766, Augustă 12, prin
care-i apără de a nu-i supăra vameșii de vamă pentru acesti ielii de marfă
a meșteșugului lorii, iar de vorii face mai multă peste trcbuinţa loră și voră
vinde-o, sâii aici, sâii vorii scâte-o din ţâră la alto părți străine, pe acea să
plătescă vama deplinii după obiceiti; faţă fiindă şi părţii vameși înaintea
nostră, i-amii întrebatii ce ai să răspundă în potriva pâriloră, și r&spunseră
dicendi, că ci nu le certi vamă pe marfa ce o ati de trebuinţa meșteșugului
lori, ci fiindii că unii dintre tabaci âvândi marfă mai de prisosii, o vindi altora,
ce aii trebuință, totii din rufetulit lorii, pe taină, și nu vorii să plătescă pe accea

vamă,

ce-i păgubescii. Intrebândi

altuli, precum
cum

vindare

diseră
nu

vameșii,

pe păriţi de facii vre-o vîndare unulii la

și toţi cu unii cuvintii se apărară, că ci nici

facă, fără numai

schimburi

unulii

cu altul, dândii marfa ce

ai de prisosii şi ieai cea ce-i lipseşte, iar vaneşii de-i va dovedi că vîndii,
datori sunt de a-și plăti vama; ci la acâsta ne mai putendi vameşii a mai

ol
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Astaragiiloră le dă Suţu
fetului lori:

următorulii chrisovii

de organisare

a. ru-

Chrisovulă usturugiiloră.
«După cum tote rufeturile altorit meşteşuguri, cerendii
crâză astarii aicea în Bucuresci, a se face și ci ruletii,
privilegiulii domnescii și obiceiurile ce sarii căd€, cum
fiind cu cale pentru folosul obștei a se pune şi acesti

şi astarasiii, cură luşi a li sc întări cu
și tote: ruleturile. și
meșteșugii la orân-

pretendirisi alta, rămâne ea ci după dreptate avendi vama cumpărată să-și
facă căduta cercetare cum votesci și dovedindă cu bună dovadă pre vre unii
făcândă vîndare, atunci după dreptate se cuvine să plătescă vamă îndoitii, ca
unii ce âmblă cu vicleșugii, păgubindii vama Domnescă, și încă să-și piardă
și mila ce ati de a nu plăti vama; ci noi de cercetarea ce făcumit arătămii
Inălţimei tale, dară cea desăvârșitii rămâne a se face de către Inălțimea ta.
1785, August 16.»
”-,

.

:,

e

,

Ianache Lehliu Puhar., Nicolache Stol., Ioaniţi Medeln.
Postavuri.

Chrisovulii fubrieci de postavă din 1784 Februarie 6:

a

«De vreme că cea Vântâiii îndestulare a unci ţări este îmmulţirea negus”
torici și alesii și lelurilorii de meșteșuguri și lucrări de mână, în cât nu numai că n'are trebuință țera aceea de lucruri ce vinii din părți străine, să perdă
atâți bani; ci încă să câștige, trimițendă la alte părţi acelea ce ar pute pune

la stare ca să lucreze și să facă întrînsu; cu acestii mijlocii atât îndestularea

ci şi mijlocirea chiverniseniei multora se îmmulţesce, câtă şi slava numelui
şi lauda câștigă. Și fiindă-că d-lui cinstiti și credinciosii boeră ali Domnici .
mele Radu Slătinenu biv Vel Clucerii a făcutii fabrică de postavuri bune la
Potvaliste sud. Ilfovii, puindi în lucrare facerea postavurilorii, din care este bine
cunoscuti, că se foloseseit cca mai multă parte din obşte și se ajută la economia cheltuelei ce faci pentru alde acestea, lângă acesta laudă și cinste a
patriei; pentru aceea dar după privileghiurile ce ai 1ostii făcutii numitei fabrici frații Domni Alex. Ghica VV., Gr. Ghica VV., Alexandru Ipsilante și
N. Caragea: VV., şi după trebuința ce are acestii meșteșugii de 6meni şi de
alte ajutoruri, ca să se pâtă întemeia acestit lucru folositorit în eră, iată și
Domnia mea bine am voit și am orânduitii printr'acestii domnescii alii nostru
hrisovii câte mai josit se cuprinde:
«|. Doi preoți și unii cântăreții, cari sai orenduitii să fie pentru paza și slujba
SI. biserici, ce este la fabrica de postaviă,ca să-și împlinescă duhovnicesca datorie norodulă

ce este lucrători la acestă cherhanca, am hotăritit

Domnia mea

ca să fie în pace și iertaţi de totă felul de dajdil ce vorii eşi peste anii în

ţeră de la visteria Domnici mele ; încă și cci scutiţi, pentru trebuinţe de se
vori pune la veri o dare, iar acei, nică atunci să nu se Dântuâscă, cum şi do

poclonuli vlădiceseii încă să nu fie supăraţi,
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duială, mat întâiti f-amă orânduitii la- dumnelorii boerii epitropi ai obştaă, de
le-ai făcută alegere și s'a aflatii între dînşii meșteri buni, liude GO însă 34
pravoslavnici şi 6 armeni, cari aceştia fiindii-că sait legati, și i-amit aședatii
a (i rufetă de astaragii, iată pe obiceiurile ce mi-ai arătată epitropii' în scrisii
prin anafora că se urmeză la tâte alte rutoturi, le-amii dati domnesculii nostru
hrisov, a li se păzi ponturile ce mai josii orenduimii : Afară dintre acești
aleși, nimine din alte rufeturi să nu fie volnicii a lucra astare, scit pestemanc,
«IL. 50 de lude să se sisescă străini, fără de nici o pricină, cari să fio peptenători de lână, ţesttori, văpsitori, tundători, lemnari, covaci și făcători de
pive. Aceştia iarăşi să lic în pace şi slobodi de nică unii felă de dajdie scit
altii unde-va.
«III. Una sută lude iar străini, cari sunt spre trebuința de torsti, găsindii

omeni fă de nici o pricină, stringendui, să plătâscă de omii întruni anti po

tal. S, însă 4 la diua S-tului Gheorghe și 4 la diua S-tului Dumitru, iar mai
multii să nu se bântuâscă.
«IV. Meşterii câţi vorii veni din năuntru cu sciința acestui meșteşu gi și
intrândă la lucrul făbricei iarăși să fie aptraţi de dajdie.
«V. Văpselele și alte felurimi spre lucrarea meşteșugului fabricci câte vori
aduce din alte țări să nu se supere de vamă.
«VI. 2.000 ol aduse din striinttate întradinsă pentru felul lănci, ca împreunându-se la lucru cu lâna de ţeră să se pâtă aduce facerea postavului la mai
bună stare, aceste oi să fie scutite de oicritii; ori de va fi slujba în credinţă,
sâti de se va vinde, acestă sumă să fie pururea ne bântuită atâtii de oicrilii
câtă și de beilicii.
«VII. Pe moşie unde sunt făcute namestiile fabricei, după aședămintulii ce
“sta făcutii cu stăpânult moșiei întâiii, acolo să fie statornică și de nimeni ncclintită, păzindu-se în totă veculii aședămîntulii locului moșici, care dă stăpânului moșiei cel ce va ţine fabrica pe anii taleri 250, iar mai multi nici odinioră să nu câră măcarii și când va cşi acestă moşie din mâna celui ce o stăpânesce acum, ori cu moştenire, sei cu vîndare, ori în co vreme, scu cu schimbi;
ori când și la ori-ce felii de tocmelă ar intra și vîndătorii și cumptrătoriă, totii
cu acestă pronomionti să vînă și să cumpere. Toţi lucrătorii fabricanți nici
odiniâră să nu se supere la clacă, stii să [i se câră chirie de casă, nici să pue
stăpânii moșiei ori-cari după vreme arii fi, vinii, rachiii, carne, pâne, sti băcănie, ce numai celi ce va ţine fabrica acela să puc să vîndă ori-ce, căci așia
Sai tocmită şi sait aședatii cu plata hacului ce sa (isii mai susii, ca să [ie
moșia totii cu acestii pronomionii.
«VIII. Câţi meşteri vorti intra la lucru, veri fie străini, veri fie păminteni, cum
şi cei co vorii intra spre învăţătura meșteșugului după aședămîntulii co-și

vorii face cu mai susti numitulii boeriă, să fie datori a-și împlini vremea so-

înavocului după toemelă; iar pentru cci ce vorit eși făr' de vreme şi mai
sar
de
ori-carele,
și
volnicie
fabrică
ţine
va
ce
celă
aibă
să
sorocii,
de
inte
prin
slujitorii,
de
trebă
vre-o
la
pune ori la slujba domnescă, scii boerescă, ori
scirea Domnici, veri unde sar afla să-lii ica și să-lii ducă la urmă, ca să lu-

creze până ce-și va împlini soroculii după așeămintii,
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fără de numai ci. Să aibă unt staroste pe care şi-lii vorii
alege ci dintre
dinșii, lângă care să fie și doi procşti din eci mai do frunte,
unulii pravoslavnică și altul armenii, ca să privegheze pururea spre a se
lucra marlă bună,
jar nu cu înșălăciune. Şi să le caute judecăţi şi socoteli, cândă se
va întâmpla
a av6 dintre dinșii, pricini pentru ale meșteșugului lori. Iar
starostea fără de
scirea acelorii doi procşti să nu fie volnicii a corecta și a isbrăni
pe cinevasi
spre vre-o cercetare; cum şi pre cei ce voră căd6 în vre-o: ereşelă
pentru
«IX. Pentru postavulii ce se va vinde în fabrică cu mărunţișult,
vamă să
nu plătescă, iar când va vinde cu ridicata la neguţători și acel
nezuţători
lit va vinde aicea în țeră, să plătescă la 100 doi, însă neguţătorulii
cumpărătorit; iar carele îlii va scote afară din țeră să-l plătescă după
catalosi ;
iar. penlru orfanotrolie, după deosebitulă hrisov ati a lua cpitropi
i şi dela
Ielurimile postavurilorii ce voră cși dintracestă fabrică, precum ica
dela postavulti de țcră, de cotii câte o para. Aşia, după acestă analoghie
a preţului
postavului de țeră aii a socoti și a lua și dela aceste postuvuri,
care vine la
20 de parale o para.
«X. Pentru lâna cc o va strînge din țeră pentru trebuința fabricci
, vamă să
nu plătâscă,
|
«XI. Cei ce vori țin6 fabrică să aibă protimisisti mai întâiti decât
toţi a
stringe ci lână din eră şi apoi postavarii de ţeră, însă să arăte
întâitt suma
ce trebue fabricei, pe care să se facă cărțile Domnici-mele la ispravn
ică și să
dea preţulii cum vor da și alţii și nici să urnescă vremea din
pricina acestci volnicii ca să dea zătionclă săracilori vindători, ci în vreme
să strînwă
trebuinciosa sumă, apoi postăvarii de (eră, și în urmă ccl-lalți neguţăt
ori, iu
până
nu

se va lace suma

fabrici,

nimenea

altulii să nu fic volnicia stringe,

și pe care îi va găsi cu lână strânsă, însă do aceea care va [i
a intra în lucrulii fabrieci, să-i dea preţulă și să o ica pe s6ma fabricci.
«Așijderea pentru a găsi și av norodulă ce este la acestă fabrică
totit-d'auna cele trebuinciose loră precum și alișverișulii omenilorii
părței locului,
am hotăritii Domnia-mea a se face târgii în (6te Duminicele la
Potvalezte,
fiindit-că întracestă di de sărbătâre sunt slobodi lucrătorii de
lucru cum și:
locuitorii.
«Și am întăritii Drisovulă acesta cu însăși credința Domniei mele
I& Const.
Mihai Suţu VV. ete... . . . și Sai serisăi Drisovulii întru întâiulă
anii ali
întâici Domnici-mele aici în ţâra românescă la scaunulii Domnic
i-mele în Bucuresci, la I6t dela zidirea lumei 7292, iar dela nascerea mânt. lisustă
Christosit
1784, Februarie 6.
«Dumne-v6stră Veliţilorii hoeari ai Divanului Domnici-mele, să
socotiți cu ce
preții este dreptulii a se vinde cotulă de postavii de fie-care felurime
, şi să
arctaţi

Domnici-mele în scrisă, cu vătavii de Divanii. 1785, Aprilie 2.»

10 AMihailă Constantini, Suţu
«Câtii pentru

lățimea

postavului, precum

Vud.

se cuvine a selucra, porunci

mit
Domnia-mea, ca pe măsura acesta ce se arâtă mai josit, care s'ati
socotiti de

ao
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ale meșteșugului lori, iarăși să nu aibă vole a-i slohodi fără scirea acelorii
doi bătrâni. Să ţie starostea cu acei proeşti cutiă de milostenie, cum ai și
alte rufetuni, puindii fieșce-care meșteri pe săptămână câte o para, și să ție
catastihii de veniti și de cheltueli, cui s'a dati pe anume. Care milostenie
ce o vorii face să [ie cu obștesculii slati, unde vorii găsi cu cale acolo să-i
dea. Starostea şi acci doi epitropi să aibă putere spre a aduce la judecată pe
ccă ce vorii ave pricină şi socoteli de a meșteşuului lorit. Nici unit meşterii
către dumnd-lorit Voliţii Doeri că este cu cale, așta să urmeze postăvarii a
luce de aick înainte, și dumnc-vostră boerilori epitropi aducându-i pe postăvari,
citindu-le acestă domnescă a nostră poruncă, săle arătaţi hotărita măsură, ca
să o scie, să nu se cutezea lucra mai îngustă; iar pentru vîndarea lui fiinditcă preţulii lânci care o cumpără postăvarii este vremelnic, cum şi văpscaua
unc-ori mai scumpă, alte ori mai eftină, pentru accea poruncimi boerilori
epitropi, să rijiţi ca pe totii anulă să cercetaţi preţulii lânci şi a văpselelorii
precum se vinde și după vreme, cum va [i preţul acelora, așia să faceţi dreptă
socotelă postăvarilorit, puindă cheltuiala lori, i câștiuli lori ec va li numai
cu cale, fă” de a se lăcomi mai multi, și după ce îi veţi rendui preţulii câte
câtii se cade a vinde cotulă, apoi peste acel preții să încăreaţi câte o para
de cotă, care pura este orenduită la omfunolrofion, şi aceeași para să o icu ia-

răși postăvarii dela cumperători când îli voră vinde. Cu acesti mijlocit po-

runcimii să se [acăşi să se vinqă postavulii de acum înainte, la care să lie
datorii și dumne-lui Vel Acă, ca zapciit alii târgului, să-i cerceteze, şi pe care
va găsi că nu urmeză hotăririi, dându-lă în seire la cpitropie, să ni-li arăte
cu analora, iar pentru câtii postavii sati găsitii până acum gata la postăvai,
de care sait ficuti catagralie, pentru ca nu care cumvași să facă viclenie
postăvarii lângă acâsta a mai adăoga și altă sumă de măsură mică și ca să
lic sciulă şi cunoscută acestă viclenie, poruncimii ca tote bucăţile acestui postavă după ce se vorii lua în seristi suma coturilorii, să se pecetluescă cu pccelea însuși asupra postavului la fieșce care bucată, pentru care acestii postavă ce sau allată făcutit până acum, să socotiți dumnâ-vostră hocrilorii cpitropi preţulii ce va [i cu dreptate a vinde, cu mijloculi ce poruncimit mai
susii, asupra căruia să se încarce la cotii și paraua orlanotrofici și aşia să li se
slobodă a vinde; însă cpitropulii să aibă întâi să arte la domnie pe totii
anulii socotela ce vorii face postăvariloră, şi preţuli cu care găsesci cu cale
a se vinde. 1785, August 22. Prociti Vel Logf.»

Pre Inălțate Domne,
«După luminata poruncă Inălţimei tele făcândii și noi ecrcetare pentru prețulit postavului ce se face aici în' țcră, câtii este cu dreptulit a se vinde cotul de fie-care felurime, vedemii că pentru câte trele felurimele bine ornducesei dumne-loră boerii epitropi preţul cotului de postavi, Ia fieș-care felurime, pentru care și noi asemenea ami găsitit cu cale, ca cu prețul ce se
artă în alogerea acesta așia să se vîndă postavurile, atâtii de către postăvari
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să nu deschidă prăvălie fără do scirca și longea ruletului lori, și unulii ca
acela cândii va deschide prăvălia, să pue la cutia rufetului taleri 5, dândit şi
stărostici pentru avactii taleri 2, afară numai din feciori de meșteri ce vorit
rămâne în locului tatălui s&ii meşteri, acela să nu se supere, a da nică la o
parte, nici la alta, ci să urmeze a punc și elit paraua pe săptămână cum a
pusi și tată-stit, Ucenicii să aibă a sluji spre învăţătură a meșteșugului după
zapisulă şi toemâla ce vori face cu meșterii, stândă până la sorocii, totii la
boerii epitropi la acestă analora nu arctă câtii să fie de lati postavuli, după
cum

se făcca

mai

dinainte,

printracestă

cercetare a nostră co făcumii, găsimit

cu cale de a fi lățimea lui de unii coti cinci rupi și unit gref cotulii, oschi
adecă câtă lățime se vede că are şi postavulu celii vechii alară din bete, și
la fie-ce postavă ce vori face de acum înainte totii cu acestă lăţime să-lii
facă, iar nu mai îngustă, după cum s'aii obișnuitii acum, iar prețul să se
urmeze întocmai cum dice într'acâstă analora a dumne-lorii boerilori cpitropi,
iar hotărîrea cea desăvârşită r&mâne a se face de către Înălţimea ta. 1755,
Aprilie 9.»
Pană Vel Banii, .....Vel Vornici, Ienache Moruzi Vel Yornici, .....Vel Logolctuli; Manolache Creţulescu Vel Logf.

Lumînări
Ită hrisovul:

şi monopolii.

de organisare în ruteti a luminărarilorit :

Ilrisovii la 14 luminărari din Bucuresci din 1784, Genarie 16.
«De vreme ce d-lori bocrii epitropi prin anaforaua ale lunci acesteia în
3, ati înșciinţati Domniei-mele pentru lumiînărarii din Bucuresci lude 14, că
după ce. s'aii făcută rufetii, li sai fostit întărită și lori priveleghiulti de orânduiala ce lise cade a ave cu hrisovii, care cerendii să li se înnoiască spre
a lise păzi nizamulti ce lise cade între dinșii ; iată pentru a obștiei îndestulare de luminări, ca să se căsescă în totă vremea a cumpăra, ori când va
av6 trebuinţă, cu prețulti ce se cuvine, să nu fie necăjiţi în vre-unele vremi,

am primiti! cererea lorii și am datii acestii domnescii alti nostru chrisovit la
lude 14 lumînărară de seii, ci ne arctă d-lori bocriă epitropi că s'a aflati întvacâstă vreme prăvăliași lucrândă meșteșugulii acesta aicea în orașulii Doninici-mele Bucuresci, ca să aibă orenduiala ce cuprinde mai josii:
|. După cum tote rufeturile așia şi ci scriindu-se în catastifulii cămarei Domnică-mele, unde sunt trecute alte rufeturi, să aibă a lua dela camară surcturile Domniei-mele la. mânile lorit pecetluite spre a fi cunoscuţi de rutetii şi
afară dintr'aceia care li s'a făcutii rufetă și vorii lua sureturile Domnici-mele
la mânile

lori

de

luminărari,

nimenea

altuli

să nu

fie slobodii

a vinde

lu-

minări de seii, nică cum aicea în orașulii Domnici-mele Bucuresci, măcarit
veri ce omii ari fi; iar când după acesta în urmă se va arâta .vre-unuli cu
sciință de meșteșugulii acesta şi cu sermaia și va cere a lucra meșteșugul acesta, acela prin scirea ruletului luându-și întâi dajdia dela visteria Domnicimele și sinetii dela camară, așia va ave voie, iar întraltii chipii să nu fie vol:
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a primi ucenicii
mâna acelui meşteră, cum şi toţi meşterii să se ferescă de
înveța meșteşuai
spre
altuia, purtândă grije stăpânii ucenicilorii cu silinţă
i. Ucenicul
ul desăvârşită, după soroculii ce-și va pune cu părinţii copiilori
,
după ce va cși din ucenicie să şedă unii anti, totii la mâna acelui meşterii
preanii,
acelii
pe
simbrie
lă
stăpânu
care La învăţatii meşteşugulii, plătindu-i
i lori.
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-mele s'ait
Domnici
fu” de a-si lua sineti, fă de a-și lua dajdie dela visteria
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pricinci acci cu dreptate; căruia proistosii să i
și să fic dasi hrisovulii acesta alii ruictului lorii spre a-l păzi întru păstrare
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printrînsulii se va da la rufetuli
«Pentru care ami întăritii chrisovulii acesta cu însăşi credinţa Domnici mele
și sa serisii chrisovulii acesta la întâiulii anii
Ia Mihailă Suţu VV. et....

lui Ghedintrîntâia Domniei mele aci în orașul Bucuresci la Ict. 1784, luna
naric

16.»

Carte ce sai

dată lui Dănuță Lumnînăraru

« lucra lumânările de

„câră albă aică în țcră.

Lumînă«fem. Vlascoi. Datamit cartea Domnici-mele de volnicie lui Dănuţii
raru,

ca să aibă voie

de

acum

înainte

a lucra

aici în orașulii

Domniei-mele

îndestularea no.
Bucuresci lumînări de câră albă și a le vinde în tergii spre
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Aşijderca și calfele astaragit să nu fie slobodi a cși de la o prăvălic
și să se
prelacă la alta, fără de seirea şi longea rufetului lori, care să cunoscă
pentru
ce slirșilii vrea să &să de la acea prăvălie și să mergăla alta ? cum și
cel-alţi
meșteri, să nu-l primescă fără dovadă, că orl prin voia, scii prin scirea
rule:
rodului de obste, iar altulii să nu fie volnicii a ținca cherhanca să
lucreze
lumînără de ceră albă aici, nici să vînlă din celea lucrate de aică fă”
de numai negustorii cei ce le aduci gata lucrate dela Veneţia, acele ca
și până
acum să fie slobode a se vinde pentru mai multă eftinătate și îndestul
area
norodului de obşte, pentru că acestă volnicie a lucrului de luminări
albe
aici în Bucuresci, vtdumii Domnia-mea, că după prinsorea și legătura
ce sait
fostă legatii adi Alexandri străinulti, că totii-deauna va vinde luminări
le cu
tul. 1, mei josă din prețulă ce se vorii vinde celt din Veneția, și totii-de
auna

va

lucra

lumînările

curate,

fir

a pune

sei,

scii

alte amestecări,

sai

fosti

dati asupra luă cu carte dela Domnia-sa Jratele Domnulă Alezandru
Ipsilanti
Verd. după care și Domnia-su fratele Nicolae Vodă Caragea ai înnoit'o
cu poruncă și cu hotărîve ca să păzâscă aceste şarturi, adecă a vinde mat eltinit
de
cât cel6 dela Veneţia cu tal. unulii şi să le lucreze curatii spre
a ave obştea folosii, iar elit nepăzindă acestă legătură a lui și domnesca poruncă
și
înpotrivă înșelândii și hotărîrea domnescă, în locit dea le vinde
cu unii leii
mai cltine, sati prinsti de dumnâ-ta Vel Agă vîndendi întocmai
ca cel€ dela
Veneţia, şi încă cu trei parale mai multă, și acelea lucrate cu sei şi
cu alte
amestecături întinsele, deci dovedindu-se numituli Alexandri în faptă
cu înșclăciune ca acâsta făcendit norodului, şi oăsindu-se acesti Dănuță
Liunântvaru carele după ce se făgăduesce a da și la cămara domnâscă pe
totii anulii
câte tal. trei sute din câștigulă ce are a dobândi dintracestii meșteșuer
ii, am
datii Domnia-mea acestă domnâsca nostră carte de volnicic la mânile
lui, prin
care poruncimii, ca numai clă să ailă « ține cherhana şi a lucra cucă
lumânări

de ccră albă, iar altul

să nu

fie volnică ; însă cu acestă hotărire, ca să

fic datorii tot-d'a-una, după făăduiala ce ati dati, a vinde ocaua unii
leit și cinci
parale mai josti din pricina celori de Veneția, și să se ferâscă a
pune scă .
scă alte amestecături, ci curate, bine, dândiă şi la cămară
pe totă anulii câte
taleri trei-sute. Pentru care poruncimiă d-tale Vel Aga, văândii
acâstă Domn6scă a nostră carte, să aibi a închide prăvălia mai susit-numitului
Alexandri, ca să fie opritii de acum înainte, ca unulă ce nua păzitii
făgăduiala,
Și tote. lumînările câte le va fi avândii lucrate până acum, să le
faci zaptii și
să pui pe Dănuţu a-i plăti cheltucla totă cât îi va fi țiindă pentru
acele luminări, ca să nu se păvubâseă, încă și două sii trei parale mai
multi la oca
să-i d6, ca să rămâe fără de cuvîntii și aşia să le faci teslimii,
tâte la mânile
lui

Dănuţii; apoi dupe acâsta

să porți grijă în urmă

peste tâtă vremea

de
urmeză numitulă Dănuţă a vinde cu ună let și cinci parale
lumînările lui
mai eltinit decât cele de Venoţia și de sunt curate, și când îl
vei dovedi că
a făcutii la acesta și elit vre-o înșelăciune și na păzit făgăduial
a, numai
decât să ne daţi de scire, ca să-lă lipsimă și să-lă şi pedepsim
i, fiindi-că
Domnia mea mai multă folosul și îndestularea obștici poftimii:
a fi eftinătate în tergu, decât acea făgăduclă a lui de taleri 300 la Cămară.
toli. pisah vmd. 1753, Octombrie 6.»
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tului lori ait ceşită de la meșterii. Şi acestii rufetiă
mara Domnici mele. Deci fiindi-că aceste ponturi și
Domnia mea, sunt tâte spre ali lori folosti și Duna
să fie dar şi că datori a le păzi ca să lucreze marlă
Pitacăi

către

Vel Aga
9

ca să închidă
Ii

«Dumne-ta Vel Aga, fiiindit-că numai și
de ccră curată fără de alto amestecături, cu
rădicatii din ponturile vămelori vîndarea
caute în credinţă, cu poruncă și hotărire,

întvinsele

să nu

fio, și pentru

o ] prăvălie

a hi Danuțu.
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să fie sul
orânduială
înlesnire
bună, iar

ascultare la căce le punemiă
a alișverişului,
nu calpă, sei

de lumînări

de seri

numai pentru a se lucra lumînările
paguba cămărei Domnici mele amit
luminării, rânduindă Gmeni ca să o
ca nici unii felii de amestecătură

ca să nu aibă nici vre-unti mirosit de seit, amii

poruncitii de s'au rădicată din “năuntru lumînărici toti sculă, și lumiînările
de seit a nu se lucra acolo. Acum audimi, cum că Dănuţu, ce a ţinută luminărie în anulă trecută, s'a pusă aliturea, aprâpe, de lucreză luminări de sei;
care acestă urmare a lui fiindi îndrăsndlă la poruncă: a se pune Împrejurii
aprope de luminăric ca să lucreze seii, după ce sa opriti însuși din luminăria domnâscă sculă ; și sa rădicatii a nu fi aprope de ceră. Iată poruncimit
d-tale, să închidi prăvălia lui Dănuţu, și să nu ie opritii ca să mârgă să-și deschiă prăvălie aiurea la altă parte, iar acolo să nu fie volnicii a lucra și u
vinde seii. Către acâsta, fiindii-că şi pentru lumînările de ceră albă s'a hotăritii,
ca altulit nimeni să nu vîndă decât la lumînăria domnâscă, după cum pe lareii
cuprinde cartea pentru acâsta, poruncimii d-tale, ca ori unde se va găsi luminără de ccră albă, să le închidi, să le pecetluesci, ca să nu potă vinde la
altulă nimeni; ci să le dea la col ce ţină lumînărie. 'Tolico p. gmd. 1784,
Ianuarie 24.»
Pitacă

către d-lui

Vel Aga pentru lhunînărie de ceră, să cibă purlare
de grijă.

“«D-ta Vel Aga, te însciințămit pentru lumînăria din Ducuresci, că pentru fo-

losulii de obște a se vinde lumînările de câră curată fără de alte amestecătură și cu preţii ce este dreptii, a nu suferi şi estimpii paguba Cămărei domnescă, de nu o amii vîndută în bani după cum cra obicinuitit și amit lăsat'o
să o lucreze și să se caute în credință, rânduindii de la Domnia nâstră omiă
intradinsii la lumînărie, căruiai s'a datii domnâsea nâstră poruncă straşnică
de a urma orenduelci de anii, ca să Jucreze, numai să fie câră curată, și tote
luminările să fie însemnate cu pecetie
; iar pentru preoţii fiindi-că estimpii este
ceră mai puţină, de aceea dar, după vremi și după trebuinţă, s'ati adaosii și la
prețulii lumînărilorii estimpit la oca patru parale mai multă peste preţulii de
anii; ci dar dumne-ta, ca zabităi ali tergului, să fii cu purtare de grijă și cu
luare aminte, de urmeză Dhună "acestă orenduială sc nu? și de vei găsi luminări vîndendu-se, ori fără de pecctie, oră la dramuri lipsă, oră la preţii mai
multii, ori cu amestecătură dovedită de la cine s'a cumperalii, pe acel vîn- detorii ce a vîndutii acesti felii de luminii, numai decât să ni-l aveţi Dom-

nici mele. tol. p. rd.

1785, Ianuarie 27.»

!

VA.
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cu înşelăciune, şi să o vînqă cu preţulii cel cuviinciosit, lăr' de a precupi și
a cere peste ceca-ce se cade, pentru că de se va dovedi că at metahirisitii
vicleșug şi at făcutii precupie, nu numai vorii perde privileghiurile acestea,
ci li se va face şi pedepsă și lângă dinşii se va pedepsi și Starostea ruletuJuă şi accă proeşti pentru rea purtare de grijă la ceca-ce sunt îndatorati, Și
acum întărimă hrisovulă acesta cu însăși credinţa Domnici mele lo Mihailii
Constantinii Suţulii Voevodii, etc. Let. 1784, Noembrie 12» (1).

ale fabricilorit exisM. Suţu nu a reînoitii tote hrisâvele protecționiste
jente, dar nici aflămi acte conlearie acelorii hrisove. 'Tabacilorii le acordă
protecţiune specială prin actulii dela 12 Augustu, 1185.
Protecţiunea din vechiii dală vinului şi spirloselori indigene conlinuă sub M. Suţu, care opresce importulă unorii asemenea articole (2).
(1) Condica No. NI, fila 63 verso.

(2) La 27 Septembre 1783, Domnitorulii dă anume chrisovii cu acestă proiDiţiune. Etă-li împreună cu altele anteriore şi ulteriore:

Cărţi ce saii scrisă la Isprâvnici din sud. slam-Râmnicii, î din sud.
'Teleomanii pentru

ca nau lrece vinuri din streinălate «dincoce de margine.

«Dumne-vâstră Ispravnicilorii ot sud. . . . vă facemii Domnia-mea în șeire,
că din arătările unora din eci ce avemii orânduiţi pentru perierghia a totă
urmarea ce se face de către veri-cine în tote laturile ţării Domnici-mele, ne
pliroforisimii și pentru acesta, că cu tâte că din vechime se obișnuia, atâtii
străinit câtii şi unii din pămînteni, de făcea alișverișuri cu rin, vachiii, și holevcă ce scotea de prin vecinătăţi, dar iindii acesti alișverișii numai în parte folosire, iar nu de obşte, și iar mai pe urmă catamerosii s'aii fostă dată slohodenio satelorii ce sunt prea aprâpe de hotare cale ca de două, scii trei ciasură, să-și scoță pre câtii le-ară Îi de trebuință, iar nu mai multă, de a se
numi negustorie, sti precupie, fără numai ce le-ari fi de trebuinţă, dar unii
cei cu neîndestulată lăcomie, îndrăsnindu-se ai făcut'o catachrisisii, căci că
pe lângă acea ce cu adevărată arii fi avendă trebuință de a-şi scote pe câtă
însuși le trebue, fără a nu aduce stricăciune obştiti, ori prin şcirea şi mijlocirea d-vâstră şi a &menilorii d-vostră, ori prin mijlocirea căpitanului și slujitorilori ce sunt păzitori, cari și acoia ai a d-vostră sei a zabițilorit povăţuire, au pentru a lorit "neîndestulată lăcomie, unii cu unii “mijlocii, alţii
cu altul, ai scosi vină, rachiă, holercă cu îndestulare şi-nu pre aprope de
marginile hotarelorit, ci prin sate şi oraşe departe, și aşia nici folosul obștiei
Sai păzită, nici venitul dregătorici d-sale Vel Căminarii nu sait căutalii ; deci
dară iată vă poruncimi și acum de o cam-dată până vomit vrea se pune
la orânduială şi acesta, să căutaţi și forte cu amăruntulii să cercetaţi și pe
câți dint'acestia veţi dovedi că aii scosi, scii vorii școte, ori vinii, oră rachiu
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O mică, escepţiune

se face pentru

Da
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vinuli necesari satelorii mărginașe

şi holercă, întâiti să-i apucaţi de a-și plăti obişnuitii venituli ali căminărici
după vechiuli obiceiii, la celt orânduitii de d-lui Vel Căminarii, şi apoi cu
catastihit osebită.

cine,

câtit vinit, rachiti,

sâi

holereă ai scosi șcit va scote ?

să arălați Domnici-mele într'adevării, ca în vremea ce vomit pune acestă trebă
la orânduială, să scimii cine, câtii şi unde aii scosti ? ca să orenduimii şi cuviinciosa pedepsă. 1783, Augustii 19.»
Slam Râmnicii
)$ La aceste două judeţe sai scrisii cărți cu acesti ilosii :
“Peleormană

£

Chrisovulă pentru: oprirea importului vinului și rachiului, 1183 Sept. 27:
«Hotăririle câte sunt drepte şi cu cale la ori-ce felii de pricină a ţărei datorie ai Domnii și oblăduitorii cărora li s'aii încredinţată de la Dumnedeii ștăpânirca norodului acestui pămîntit creștinescii a le întări şi a le adeveri ca
nisce bune şi cu cale, mai vertosii cele cari aducii folosii şi dreptate la însăși obștea pămîntului, la mari și la mici; cum împotrivă cele fără cale şi
care pricinueseii nedreptate şi pagubă, din care pătimesce obstea, datori sunt
iarăşi a le strămuta și a le aduce la orenduiala cea bună și dreptă. Dreptii
acea și Domnia nâstră . . . . însciințându-ne pentru vinurile i vachiurile din
părți străine, că pentru a se pute vinde vinurile pămîntului acestuia ai
fostă oprite prin hrisovele D-lorii sale fraţiloră Domni dinaintea nostră, și nu
se aducea aci în ţeră;, dar ne fiindii pază cum trebue ait găsită unii-alții mijloce şi prilejii de ati trecutii în ţeră sumă de vinit și rachiură străine, după
cum ne adeverimii, care acâsta fiindii de multă pagubă obștii pămîntului,
căci rământt vinurile de ţeră nevîndute şi se strică şi perdu cci cu vinurile
truda şi ostendla ce facă la lucruli viilori pricinuindu-sc la toţio nedreptate,
neputându-se folosi, cum dicemii, după atâta grea cheltuială ce ai la lucrulii
viiloră. Aşijderea se părăsescii şi viile neavendă pentru ce le lucra când nu
l-ati folosii dintwinsele cei ce le lucrâză, se isterisescii şi din locuitorii ţărci
cea mai multă parte ce se află în jud. Dâmboviţa, Argeși, Muscelii, Vâlcea,
Gorjii şi Mehedinţi de hrana și alișverisulă lori, care curândi crânguri și
mărăcini şi sădindă livei de pruni şi făcândi rachiii de prune, sumă de vedre îlit vîndi şi cu acesta își ținii viața și cei ce nu poti lucra vii şi lângă
acesta perdii și locuitorii cci stracă nădejdea chiverniselei vieţei lorii, că nu
puţină sumă de bani se varsă în totă ţâra pe fieşte-care anii la lucrulă viilorit, cu care acei bani se ajută sărăcimea, cet ce nu ati altă nădejde și r6im numai la munca mânclori lorii. Dreptii aceea ne fiindă sulerită Domnici
mele nici cum acestă fără de cale slobodenie a vinurilorii i a rachiurilorii
străine, care nu este de nici unit folosii, scii trebuinţă țărei, în vreme ce cu
mila lui Dumnedei pămîntulii acesta este plinit cu vit luorătore în tâte părţile, fără de a ave ţâra trebuinţă de vinuri străine, iată printr'acestit domnescit
alti nostru hrisovii, adeveritii cu înseși domnâsca nostră iscălitură și pecetie,
hotărimii ca întru toti să fiă opriti a nu-mai- veni din părțile străine: vinii,
vachiti, horilcă şi huma! ale pămîntului să se vîn(lă, iar vină străinii veri de
la care parte, nimeni volnicii să nu fie aaduce și a vinde măcar cu ori-ce
preţii, ... . iar care cu înșelăciune scu vicleșugii sar îndrăsni a aduce, veri

multi, veri puţinii, totii să se ica în sema epitropici făr de întorcere de bani,
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din causa, greutăţei

de a transporta pe acolo

vinurile în-

plătindă și vameșulă i căpitani și ispravnici, p6
unde s'ar afla că ati trecută,
lohbă la cutie și să se şi pedepsâscă ; pentru care
și epitropii să aibă purtare
de grijă să cerce acum și totii-d'a-una întâit în
Bucuresci, câtă şi pe alară, ca
să alle și să dovedâscă de acestii felii de vinuri,
spre a-lit face zaptii ; îusă după
cum Domnia mea folosimii pe păminteni cu acesta,
oprind venirea vinurilorii şi
a rachiurilori străine, așia și pămintenii, de la mare și
până la mică, datori să [ie
a păzi vinderea vinurilorii cu preț curiinciosit
și dreptu, fără de a sc lăcomi
cu pricina oprirei acestori străine, se sue preţuli
vinuriloră și ali rachiurilorit
mai multii decât se cuvine, ci după vreme, după
urmarea rodirei anului să fie
Și preţuli vinului și alt rachiului. Așijlerea
datori să fic, ori boeri ori mbnăstiri, sei măcari veri-cine, voră av6 moșii
și sate pe margine, a-și aduce
vinuri printraceste sate ale marginci, în totă
vremea purtând orija, de a nu
[i locuitorii părții locului dela sate lipsiţi, iar
când vre-unii din stăpâni nu
vori av6 purtare de grijă a aduce vinuri Şi rachiur
tul și sătenii la Ispravniculti judeţului, ca Isprav i, atunci să arăte preoniculă judeţului să înștiinţeze pe stăpânului moşiei şi să dică, ca să pue
vinii și rachiă, și când nu va
urma a pune, pricinuindi ori că n'are vinti și
rachiii, oră că nu pote pentru
depărtarea locului, atunci volnici să fie locuitorii
acelui sati a cumpăra vint
Și rachii, însă toti de acesti de țeră, iar nu străin
i și să pue să vină ci ne
popriţi, dându-și obiceiti de bute după condică,
până când va vr& a aduce
stăpânulă moşiei vinurile sâle. Acestă hotirire
suntemii fără de îndoială că
şi alți Domni irați cari în urma nâstră se vorii
învrednici cu oblăduirea acestei ţări, socotind dreptatea pămînteniloră și
lolosulu locuitorilorii, iar mar
virtosti şi alt cămărei domnesci folosulu, cu înmulţ
irea viilorit și ală vinurilori ce s'a făcutii, care din vreme în vreme
merge sporindu-se, când se va
păzi hotărîrea acesta a oprirei vinurilorii străin
e vorii bine voi a întări și cu
domnescilo sâle hrisâve. Pentru care poruncimă
d-tele Vel Logof. după ce
sc va trece acestit hrisov în condică, să faci
cărțile Domniei-mele de poruncă, atâtă aici în Bucuresci la dlui Vel Spăt.
și la d-lui Vel Aga și la epitopi, câtii și la Ispravnici i la căpitani după la
margine, spre a păzi acestă hotărire. Iar hrisovulii acesta să se dea în păstrare
la S-ta Mitropolie, ca să lie
bine păzită; adeverindă cu însăși credința Domni
ci-mele I& Mihail C. Sutu
Voevodă şi cu a prea iubiţiloră beizadele fii iubiții
mei loanii VV., Grigore
VV., Alexandru VV., martură puindi şi pe d-lori
cinstiţi şi credincioşi hocrii
eci mari ai Divanului Domniei-mele: Panti Dumit
rache Ghica Vel Dant, Pant
N. Brâncovenu Vel Vist., Panti Perseovenu Vel
Vorn. de 'Țâra-de-susă, Pani
Ianache Moruzi Vel Vorn. de Ţera-de-josii, Panti
Manolache Brâncovenu Vel
Logo. de 'Țera-de-susi, Pani Grisore Dălenulă
Vel Logol. de 'era-de-iosă,
Pană Gr. Valasache Vel Spăt., Panii Alexandru
Vel Post., Panii Yilipescu Vel
Clue., Panii Racoviţă Vel Pah., Panii Scarlată
Druvănescu Vel Stol., Pană
(Uigorascu Suţu Vel Comisii. ... - Şi ispravn
icii, Pană Manolache Drâncovenulă Vel Logof. Şi sai scristi hrisovulii
acesta la întâiulă ant din înfâia domnie a Domnici-mele, aici în orașii, scaun
ul Domnici-mele, Pucuresci,
Ja anii dela nascerea Domnului Dumnedei și mântui
torulii lisusă Ilvistosti
1753, în luna lui Septembrie 27, de Const. Logof.
za taină.» (Cod. NI, fila 5.)
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stabilesce

controlit ri-

1783, Sept. 15. Carte legată cătră Ispravnicii Vlăscii, cum că s'a înșciințatii
Măria sa cum că ară [i trecuti de dincolo ziar? i vachiuri de dincolo.în potriva hotăririi, și le poruncește, ca pentru câtii vinti ce va fi treculii, scit rachiă,
pe totii acela să plătescă căminărită, aşijdlerea și pe acci cari ati trecuti, anume
să înșciinţeze.» (Cod. XII, fila 31)
11. Cărţi la Isprarnici cu una le Caimacamit,
vinarriloriăi îi rachiurilori.

pentru oprirea

«Dumne-vostră Ispravnicilori ot sud. Muscelti sănătate, vă lacomi în știre, că
pentru vinurile i rachiurile şi holirea din părţile străine, după cum până acum
a fostii oprite și ne slobode de a veni în ţeră, asemenea și Domnia mea, amii
hotărită și amit poruncitii, ca și de acum înainte oprite să fie, ca să se potă
trece vinulă i rachiulii pămîntului ţ&rei; pentru care amii poruncitit de sa
făcutii şi hrisovulti Domnici mele de întărirea acestei hotăriri ; deci iată vă
seriemii să fiți înștiinţaţi de acesta, dândă de ştire tuturorii de obşte, iar mai
vertosii căpitanilorii, vameșşilorii de pe la mărginele acestui judeţii, să le ar&taţi că este strașnică poruncă şi hotărire a Domnici mele, să nu se îndrăsnescă pentru hatâră, sit pentru vre-o luare de bani, a slohodi niscare-va vinil,
set rachiti străinii, ci de totii să fie opritii a nu trece măcarii o oca, pentru
că acelit vameșii, sii căpitanii, printa căruia ştire va trece, lipsindu-se din
slujbă se va pedepsi şi cu pedepsă strașnică, ca ună pricinuitoriti de pagubă
la lotosulii obștici, și vinului acela se va lua pe s&ma cpitropici, cu totulă:
care acestă poruncă şi hotărire nu numai acum întâiii odată să arătaţi, și
apoi să rămâneți nădăjduiţi şi să nu mai orijiţi, ci ca pontru o trâhbă ce este
folosii alti obştici și a patrici dumnâ-vostră, la care și înşi-v& de sineşi datori
sunteţi a griji, să [iţi pururea peste tâtă vremea cu mare luare aminte, ca să
lie bine păzită marginea și oprite vinurile i rachiurile străine tot-Va-una, căci
pe lângă căpitanii şi vameşii ce se va cuteza să lase, veţi [i şi dumne-vâstră
mullti vinovaţi. — îi saam receh evul. 1783, Octombre 6.» (Cod. NII, [ila.4$.)
Județele la ccve sati scris, aceste cărți.
Slam-Râmnieii
Duzăii
lalomiţa
Iltovii

Vlașca

!

Olt
Romanați
Dolji
Mehedinţi

Și una la Caimacamti.

Telcormanii

«Pitacii către Vel Spătarii, & ecihre Vel Agă, penlru. oprirea vinnuriloră străine.
«Dumne-ta Vel Spătarii, îți facemii în ştire, că pentru vinurile i rachiurile străine
s'a făcută hotărîrea Domnici mele de a fi oprite cu totul, după cum a lostiă și
Istoria

lumânilură

de

V, A.

Vrechiă,

30
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gurosii. Brașovenii cari facii vinuri în viile lori, ântâiui plătescii vamă spe
mai nainte a nu mii trece, care hotărire sa întărită și cu hrisovii de a se
păzi ne strămutați, ca unii lucru ce este de folosulii obştici; pentru care măcarii că sa făcutii poruncile Domniei mele la Ispravnicia tote judeţele, ca să
întărescă paza marginilorii, asemenea s'a: înștiințatii și la dumne-loră boerii
epitropi, că la cine va afla vinii i rachii veniti din străinătate, să aibă a-l
lua pe sâma Domniei, făcându-lit venitii la cutie și să şi arâte pe celii ce a
cutezatii de a făcutii fapta acesta, ca să dea gl0bă deosebită la cutie și să-l
și pedepsimii, ori-cine arii fi măcarii ; dar iată şi dumi-tale mai vertosti seriemti
să dai strașnice porunci la toţi căpitanii marginilorii şi ai plășilorit să-și deschidă ochii, să nu se cuteze măcariă câtă de puţini a slobodi vin, stă rachiti,
cu vre-unii felii de mijlocii printwascunsi, pentru darea de mită, și pentru
vre-unii câștigit și interesi alui lori, nu numai în Bucuresci a veni, ci nici
pe afară pe la margini, că pe unul ca acela hotărire avemii a-lii pedepsi
cu tergulii și cu ocna și a-lii globi erei, dar și asupra dumi-tele ne vomii
scârhi pentru că nu ai făcutii pe acci căpitani să înțelegă, că vomit a se păzi
de straşnică hotărîrea acesta; asemenea pedepsă voră lua și când îi va însela
cinevași cu buric mici de rachiu Dăgate întralte vase, sei cu alti-felă de
mijlocii a trece, după cum s'a și întâmplată de sati prinsi mai înainte, căci
și atunci este vinovatii aceli căpitanii print”a căruia căpitănie va trece, pentru
ce n'ati cercetati ce are în vasulii acela? şi pentru ce s'aii arătatii cu amelie ?
In scurtii totă vina o scimi numai asupra căpitanului ; pentru accea dară şi

dumne-ta

nu

numai acum, ci peste

totă vremea,

adese să-i deştepţi, să le serii

porunci strașnice, și deosehitii să faci și cercări printrascunsii de ati pază
precum se cade, cercetândii şi de at venitii noscare-va vină i rachiu străină,
și fă de a nu-lii acoperi pe acela, negreșitii să li arăţi. Poruncimii şi dumi-tele
Vel Agă, accstă hotărire să o: faci sciută la toți de obște, cu pristavii, în toţi
»ucureștii, ar&tându-le pedepsa ce aii a se pedepsi, paguba ce ati a sc păvubi
luându-li-se vinului i rachiulă pe sâma domnâscă, și eloba ce ati a da la cutie,
purtândă şi domnia-ta grijă forte tare peste tâtă vremea, ca pe care vei găsi
cu vinit i rachiii adusii, numai decât să ni-lă artţi fără de a nu-l acoperi,
și fără de a nu-lii trece cu vederea, nici dumne-ta, nici zapeiit dumi-tele, căci
zapeiii dumi-tele cari vorit trece cu vederea, pe unul ea acela ce nu-lit va arăta
se va pedepsi. tol. pisah gvmd. 1783, Octomvrie 6.» (Cod. NII, fila 48)
Pilacii către boerii epilropă penlru

oprirea

vinului i rachiului slreini.

«Dumnâ-vostră boeriloră epitropi, ve facemit în ştire, că pentru vinurile i
vachiurile străine sai făcutit hotărirea Domnici-mele prin hrisovă de a fi
oprite a nu mai trece în ţeră, măcarii câtă de puţinii, de care s'aii scrisă pe
la Ispravnici a tote județele mărginci poruncile Domnici-mele, ca să întăreseă
paza mărginilorit, să nu lase să trecă, iar de se va găsi că ati trecutit cinevași printr'ascunsit vinti i tachiii străinii, acelii vinii i rachiti să se ica pe
sema domnescă, făcendu-se venitii la cutie, plătindă şi vameșulii i căpitanuli,
sei Ispravniculii ce se va alla că ait dati slohodenic, el6ha la cutie; deci să

fiți înștiințaţi de acesta, şi să purtaţi de orijă pururea în totă vremea, aici în
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cială, cum se pote vede și actele din notă (1) după Cond. Divanului, No. XII.
ducurești, câtii și afară, prin judeţele de margine, ca îndată ce veţi alla că
ati treculii vinii i rachiit străinii, ori multă, ori puţină, numai decât să-l faceţi zaptii, și să arătați Domnici-mele pe cci ce aii făcutit acesta, ca să dea
și globă la cutie și să se și pedepsescă, silindu-vă și sîrguindu-vă cu totă purtarea de grijă, ca să se păzescă în totă vremea acestă oprire a vinului și rachiului străinii, ca unii lucru ce este de folosulii obştici pămîntului acestuia.
tol. pisah. wvmd. 1783, Octombrie 6.» (Cod. XII, fila 49.)
Cale la Ispravnicii ot sud. Slam-Râmnică, penlru tameşii de la
acelii juleții cari apucă pe locuitori de le iea vamă de la vină î vachiii,
şi vameşilorii «de la Iulomiţa nu o rlaii.
«Dumnc-vâstră vameşilorii ot sud. Slam-Romnicii sănătate ; vă facemii în
știre, că la Domnia mea ai dati jalbă din sud. Ialomiţa, pentru vamoşiă dintacelii judeţ cum că locuitorii din Ialomiţa vinit de cumpără do la acelti
judeţii alii Slam-ltomnicului vint i rachit și numiții vameși îi apucă de le
iea vamă împotriva obiceiului şi catalogului domnescti, și lori acei locuitori,
cu pricină că aii plătită o vamă, nu vorii să le plătâscă vama, cureându-le
pagubă, pentru care fiindii-că în catalogii se cuprinde, ea vinulii ce se va
vinde în tergii să dea de bute cincă-deci de bani, care va să dică că unde se
vinde, acolo să dea vamă vîndătoriă, iată vă poruncimii Domnia mea: ori câtă
vamă va fi apucată. numiții vameşși de aii luati, să-i apucaţi ca să-i întoreă
înapoi după cărţuliile lori, și de acum înainte să-k faceţi a se porunci spre
a nu lace urmare împotrivă obiceiului i catalogului domnescii,și fiţi sănătos.
1755, Aprilie.» (Cod. XII, fila 259.)
(1) Carte către orenduituli de la vama dragoslavelorii sud. Mus. peulru
Brașovenii străini în ce chipit să plălescă vama vinurilor.

«...fem. Vlas. Fiindii-că Braşovenii străini ce pururea se negustorescii aci
în ţeră, cană ai viile lorit întru acesti pămîntii, aveati privileghii prin hrisove
domnesci, că pentru vinulti ce facii în viile lori și-lti treci înăuntru în Braşovii vamă nu plăteait, acum fiindit-că acelit privilegiti alit lori s'a schimhatii
şi a rămasă a [i și aceşti brașoveni următori privilegiului ali celorit-lalţi sudiţi
ai Nemţici, ami dată acestă domnâscă a nâstră carte de volnicie la mână, lui...
ce sa rânduită la vama Dragoslava sud. Muscelii, ca să păzâscă trecerea acestui
felii de vinit alit Drașovenilorii, carele îlii aduci înăuntru și dela tâte aceste
vinuri ce sunt făcute din viile loră, să aibă a le lua vamă, după catalogulii
domnescii, de bute po taleri 10, ca de la unit lucru ce acâsta este rodive a
pămîntului acestuia, care se face aci, și stringândii acâstă vamă a vinurilorit
Braşovenilorii osebitii cu catastihii anume, să se aducă ca să se arste la Domnia
mea; însă numitulii orenluitit să fie cu luare aminte, ca numai vinurile din viile
lorit să lo vămuescă, după răvaşult vinăricerilorii ce-lii vorii ave la mânile lori
de plata vinăriciului, iar la vinuri ce voriă fi de cumpăratii, care le treci
Braşovenii înăuntru pentru negustorie, să ru se amestece, [iindit-că acelea
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O lovitură grea dă comerciului naționali aplicarea convenţiunilorii
de comerciii încheiate de Turcia cu Austria şi Rusia, după care de
la marfa importată din acele țări nu se mai percepe decât 3%, vamă.
Dămi în note (1) unele acte constatândă acâsta.
ati a le vămui vameșii cc aii cumpăratii vama de acolo după cataloguli ce
sa dati; dar nici vameșii nu ait a face la vinurile Brașoveniloră din viile lori,
după cum și ponturile ce s'ait strigatii la vindarea vămilorit nu-l volnicezeii.
Poruncimii şi Dumnâ-vostră Ispravnicilorii, să orenduiţi din partea dumnevâstră omii dle nădejde, ca să fie împreună cu orânduitulii acesta la acestă
trebă, spre a nu se face vre-unii cusurii, scit sfetirismosă trebei. ii saam recch.

evmd. 1784, Ianuarie 8.» (Cod. XII, fila 99.)

Cavle către Ispravnicii județului Saac pentru a veni orânduiluli
Ciubuciu- Başa, fiindă trimisă de a lua. vamă dela tinurile Draşovenilorii
cari le treci, înăuulru.
«..„Dumnâ-vostră Ispravnieilori ot sud. Saacii săintlate, Vă [acemi în ştire
că orenduituli nostru Ciubuciu-Başa, ce Pamii avută orenduitii aci la....
pentru a strînge vama «de la vinurile Praşoveniloră străini, care le-ai făcutii
aici în țeră la viile lorii şi le irecti înăuntru, ne înștiințeză cum că cele nai
multe vinuri sunt prin pivnițe, pe la viile lorii, dintrînsele numai câte-va prin
buric, iar cele mai multe le ţinii pe la vii, și ne-ati trămisti și [6c de dinsele,
pentru care fiindii-că elii nu mai este trehuință de a șede acolo; iată vă po-

runcimii,

ca să-i cercţi să vă dea catistihi iscălitii de însuși de câte vase cu

vinii are fieș-care brașoveni prin viile lori. Așijderea să-i cercți, ea să vă dea și
cartea de volnicie ce are la mână, prin care orenduimii în ce chipii să iea vamă
de la acele vină; să aveţi orenduitii omii de pază, care să fie cu luare aminte,
şi când va vre a-şi rădica dintwacele vinuri și a le trece înăuntru, să-i apuce
să plătescă de bute po tal. 10; atâtit pentru acesta, câtii și pentru acele ce ati
apucatii de ai trecutii, ori însuși aceştia, scii alţii dle al lori, să-i apuce pe
aceştia a plăti pentru acei, și fiindu-că că sunt totit de Ja o companie, potii
a-și căuta între dinșii; cari bani strângendu-i împreună cu catastihit să-i trimeteţi aici la Domnia mea, iar numitulii Ciubuciu-Başa orenduitulit nostru,
ne fiindi trebuință de a mai șede acolo, să se seole să vie aici, ci dar dumne-vOstră

să [iţi următoni,

fă

de a nu

1784, Februarie 8. (Cod. XII, fila 192.)

se face vre-unii cusură, și fiţi sănătoși.

(1) Cărţi de obşte către Caimacamulă

Craiovei î către Isprarnici

penlru sudițiă aă Nemţiei și că Rusiei, ca pentru camă. să nau se supere
“mai mullă

decât la sul

trei.

«..Pem. Vlas. Dumne-vostră Ispravniciloră ot sud... sănătate vă facemii
în ştire că încă dela începululit anului acestuia, la vreme ce sait dati vămile, nu numai prin cuvîntii sau arătată hotărirea nostră vameșilorii de ob-
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cu ună

109
larifi proprii

autonomii

şte, ci și în serisii, sub domnâsca nostră pecete, s'ati pusă atât în ponturi,
cătii și în catalogul ce sai, datii la mâna vameşiloră, că dela sudiţii ai
Nemţică şi ai lusică mai nimica a măi lua vameşii decât numai la sută
trei, iar altă cerere, ori cu numele de vamă mai multi, ori de trecătore, oră
cu altit-lelii de numire obișnuită, sei ncobișnuită, să nu se cuteze ale o cere,
şi acestă vamă adecă trei la sută numai o-dată ati a plăti, pentru care
avondii teșcherea la mână de plată, ori pe unde va trece, şiori pe unde va
merge să se ţie în scmă, făr de a i-se cere «le a mai plăti alti doilea vamă;
și deosebiti de ponturile ce sat lăcuti la începutulii anului, și alte renduri
de poruncă am mai serisii pe urmă spre întărirea celoră d'intâiă către Dumne-vostră, ca să arătați vamneșiloră să nu cuteze împotrivă a face vre-o supărare, Acum aulimă, că după atâtea poruncă straşnice, unii din vamoși dela
unele vămi urmândii împotriva hotăririi, dela unii sudiţi ceri alt doilea vamă,
și după ce aă plătită o-dată o vamă la loculii de unde vine cu maria, și are
şi teşcherea la mână, cerii și ci aici să le ia altă vamă; dela unii certi peste
poruncă și peste vama ce ai plătit, cu nume de trecătâre, cu nume de măJăritii pentru peşte ce ati rădicati dela Brăila, care toţi aceştia după ce ati
plătită o vamă la sută trecă, mai nimicit alta a mai da cu nici ună felit de
nume; «leci iată și acum cu acestă rendă de cărţi vă poruncimă dumn6-vâstră Ispravnicilori, ca însuși domnesea nostră carte să cotiți vamoşilorii dela
vămile dintracelă judeţ, să știo că până acum când sai întâmplat a ni se
jălui vre-uni sudită că li sait luatit impotriva poruncci mai multă, n'amă făcutii alti-leli de pornire, fă decât am pusă pe acelii vameşii ce at cute-

zatii de atit întorsit înapoi ceea ce peste poruncă ati luată, iar de acum îna-

inte hotărire avemii, pe celi ce va cuteza înpotrivă a lua mai multă şi a
supera vre-unit sudilii, nu numai să-l punemii să întâreă ceea ce peste poruncă va lua, și rădicândulii în heră să-lă aducemii aici la Divanulii domneseti, și pe lingă trepădulă ce va da, să-lit și pedepsimii grei de faţă în
velâuii și în vederea obștici, ci dar porunca și hotărirea acesta să aveţi a o
face cunoscută a toți, ca să nu dică că nai sciutii; și fiţi sănătoși. 1784,
Iulie 18.»

Aceste cărţi sait datii în mâna logf. Petrică spătărescii ca să le dea ciau-

șului Drăgoiu

să le trimeţă.

(Cod. XII, fila 177.)

Pitacii către Vel Vameşulă penlru sudiții Nemţii și că Rusicăca
pentru vam să nu se supere muă multă decât lei la sulă.
«Dumne-ta Vel Vameșii îţi lacemiă în știre, că încă dela începutul anului,
acestuia, la vreme ce sait dati vămile, nu numai prin cuvintă s'att arătată
hotărîrea nostră vameșilorii de obşte, ci și în serisi, subt domnesca nostră
pecete sati pusti, atâtii în ponturi câtii și în catalâgele ce sat dati la mânile vameșilorii, că dela sudiţii ai Nemțţici şi ai Rusiei, mat nimicit alta a
lua vameşii decât numai la sută trei, altă cerere, ori cu nume de vamă mai
multii, ori de trecătore, ori cu altii-feli de numire obicinuită, sâii ncobicinuită, să
nu se cuteze a le cerc, și acestă vamă, adecă trei la sută, numai odată aia plăti,
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și aplicândi disposiţiunea de 3 %,, nu mai puţinii însă îngreuc, sâit ușureză pe alle căi, prohibă ori faciliteză importul de mărfuri străine (1).
9%

pentru care avendii teșchereă la mână de plată, oră pe unde va trece, și ori unde
va merge să se ție în sâmă, fără de a i se cere a mai plăti ali doilea vamă, și oscbitii de punturile ce s'aii făcută la începutuli anului, și alto rânduri de porunci
ami mai scristi pe urmă spre întărirea celorit întâi, către Ispravnici po la judeţe, ca să arăte vameșilorii să nu se cuteze împotrivă a face vre-o supărare. Acum
audimii, că după atâtea poruncă straşnice, unii din vameși de la unele din vămi
urmândii împotriva hotărirei, de la unii sudiţi ceră alit doilea vamă; după ce ati
plătită o dată o vamă la locul de unde vine cu maria, şi are și teșchercă
la mână, caută și ci aci să le ica altă vamă, de la unii ccrit pesto poruncă
și peste vama ce aii plătitii cu nume de trecitore, cu nume de măjăritii pentru pește co aii rădicatii de la Brăila, cari toți acești după ce aă plătitii o vamă la sută trei, n'aii nimici alta a mai da, cu nici unii felă de nume; deci
măcarit că amit scrisă și către Ispravnici de obște poruncile nostre, ca să arăte
vameșilorii să scie că până acum când s'a întemplată a ni se jălui vre-un
suditii că Li sa luati împotriva hotărirei mat multă, n'amă ficută altii-felti de
pornire, fără decât amii pusti pe acci vameşi ce ati cutezatii, de ai întorsti
inapoi ceea ce peste poruncă aii luată, iar de acum înainte hotărire avemii pe
celit ce va cuteza împotrivă a lua mai multă și a supăra vre-unii suditii, nu
numai să-lit punemă să întorcă ecea ce peste poruncă va lua, ci ridlicându-lii
în cre să-lii aducemii aici la Divanulii domnescii, și pe lângă tr&pădulit ce va
da să-lii şi pedepsimii grei în velegii și în vederea obștiei pentru pilda și înveţătura celorit-lalţi; dar nu lipsimi și aici la carvasaraua Bucureștilorii a arta
și a da domnâsea nostră poruncă, ca nu numai însuţi să urmezi și să păzești hotărîrea acâsta, ci și omenilorii și mărtasipilorii ce ai orenduitii la treba
vămei, citindu-le pitaculii acesta, să fie pururea cu priveghere şi cu luare aminte,
ca să nu cuteze vre-unulă a face supărare sudiţiloră împotriva hotărirci, că
nogreşitii li se va face pedepsa ce orenduimii mai susii și vei [i și însuți cădutii în vină. tol. p. gvmd. 1784, Iulie 18.» (Cod. XII, fila 178.
(1) AM. Suţu nu se supune în totulii convenţiunei turcesci cu Austria,ci
caută a o clude în părţile prea dăunătâre țărei, ori măcar venitului vămilori, care îlti interesa de aprope, fiindit venită alti Domnici. Așia M. Suţu,
iea mesuri opritâre esportului vitelorii mari; pentru rimători, capre ete. pune
taxe mai mari de 30/,, dar dice că taxa o va plăti vîndătorulii, iar nu cumpărătorulii de peste hotari.
O mare contrabandă începu a se face în jurulă orașelorii, cu marfă de importit.. De 6re-ce neguţitorii sudiţi nu sunt datori a plăti și vama de orașii,
accisele, neguţitorii români, ca să nu-și încarce preţulii mărfei introduse, mai
multi decât sudiţii Nemţi, nu introduci marfa pe la străji, ci în taină. Dom:
nitorulă e siliti atunci să dea următârea ordine:
Carte ce sa dati la mâna

morlasipilorii pentru

cei ce aduci man[ă.
«...fem. Vlascoi. Fiindu-că aă ar&tatii Domniei mele Vel Vameşii de ami v&-

utii cartea Domnici sale fratelui Alexandru Ipsilante Vodă scrisă ot let. 1780,
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Cu aplicarea ori-cât de imperlectă a convenţiunilorii comerciale alo
Turcici s'a produsii scădere şi în venitulii vămiloriă, adecă accisclorit
de orase, prin faptulă că sudiţii Austriaci importândiă marlă, pretinseră să nu lie supuşi decât la plata vămcă de hotari, iar nu și la acea
de orașii. De aci urmă că ncauțitorii Domâni, cari deja la importarea
lunie 20, întru care serie pentru unii negustori ce aduci mariă aici în oraşulii București, stati la câmpii, și cu felii de meșteșurură îşi deslâsă tencurile cu marlă şi scoti dintrinsa maria care este să cuprință sume la ramă,
şi ascunde prin sate şi cu vreme aduci prin cară cu făină, cu grăi şi altele,
şi o aduci drepti la dughenele lori neplătindi obicinuita vamă, pentru care
sa făcutii hotărire, dând volnicie orenduiţilori Mortasipi din carvasara,
ca să păzescă tote drumurile, cercetândii: oră pe cine şi ori pe care va găsi cu
marlă lără de cărțulie de plata vămci să aibă a-l întoree de la calea lui să-l
ducă la Vel Vameşii, ca să cerceteze, și veri-care sarii ispiti cu vre-unti chipă
de împotrivire, pentru unul ca acela s'a fostii datii volnicie și tuturorit locuitorilorii de pe la drumură şi de aiurea, ori unde se va altă vre-uni furi
de venitulii vămci ascundendu-și maria, pe unulii ca acela fără voia lui dimpreună cu marla să-lit aducă la Vel Vameșă, și pentru ostencla lorii ai hotăritii Domnia sa, ca toţi Danii vămci să se socotâscă, şi acelit ce va găsi și

îi va aduce să i se dea. După care acâstă hotărire domnescă ce o vădumii

Domuia mea făcută de mai nainte asupra acestei pricini, ami datii acestă domnescă a nostră carte la mânile mortasipilori, cu care să aibă volnicie a păzi
tote drumurile, cercetândii ori pre cine, şi pe care va găsi cu marlă lără de
cărțulie de plata vămei, să aibă a-l întoree din calea lui să-lii aducă la Vel
Vameșii, ca să cerceteze, iar cari sarii ispiti cu vre-unii chip de împotrivire,
pentru unulii ca acela dămii Domnia mea volnicie și vouă tuturoră locuitorilorii de pe la drumuri și după aiurea, ori unde se va alla vro-unti furi de
venitii vămci aședendi marfa, făr de voia lui, dimpreună cu maria să-l aduceți la Vel Vameşi, și pentru ostencla vostră am hotăritii Domnia mea ca
toţi banii vămci să se socotescă, şi acelui ce va găsi și va aduce să i-se dea

după cum se coprinde mai sustii. 1785, Aprilie 30.» (Cod. XII, fila 251.)
Cărţi la 17 județe cu una la Caimacamulă Craiovei pentru
rîmălori i pică de boi, vacă î capră în ce chipii să se iu o vumă
după hotărîrea ce s'a făculii.
«Dumnâ-vostră Ispravnicilori ot sud. sănătate, vă facemii în şcire, că la vîndurea vămilori de estă timpii sa făcutii hotărire pentru rimătorii ce se vindii
în ţeră, sâit prin târguri, cum și pentru rimătorii ce sunt ai seâte din ţâră,
ori peste Dunăre, ori la ţera ungurescă, ori la ţera leșescă, i la Moldova sti
veri unde, cu obișnuita vamă ce este a sc lua după catalogii, de ună rimătorii 40 de bani, adecă 20 dela vîndătoriulii oborului şi 20 dela cumpărătoriiă,
aceşti 40 de bani acum să se plătescă de către vinqătoriii, iar cumpărătoriii
să nu aibă vameșii altii a face fără de numai pentru gostinăritii, adecă de va

fi cumpărătoriuli celt ce scote rimători afază din ţâră suditii să plătescă la
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mărlcă plătiseră o vamă, mai mare în locii de
țulă ci și cu vama de orașii, și prin acesta
decât sudiţii, lupta de concurență nu este în
una din causele cari contribue la împuţinarea
şi la înmulţirea celori străini.

3%, mai încarcă prevîndândo mai scumpă
condițiuni egale. lată
neguţitorilorii Români

sută trei, iar [iindă raia acelui ce scote rîmătorii din (6ră să dea gostinăriti
după obiceiti deplină de uni rimătoră bani 8. Aşijlerea sai hotăriti şi pentru peile de boii, vacă i capră, ca vama ce este-orânduită prin catalogii a se
da pentru acestea să o plătescă iarăși vîndătoriulă, şi întv'acestași chipii s'a pusă
și în cărţile de slujbă i catalogul domnescii ce sta datii la mânile vameşilori
pecetluitii, ci dar pentru aceca vă seriemii, că de vreme să daţi în știre tuturorii
de obşte locuitorilorii ce vori av6 rîmâtori i pei de vîndare spre a ști mai
nainte, că vama are a o plăti însuși vîndătoriulii t6tă deplină, adecă- cei 40
de bani la unii rimătorii şi pentru pcă după catalog, şi [iți sănătoși. 1755,

Ianuarie 8.» (Cod. XII, (ila 218)

Cărți legule călre Ispruvnici pentru oprirea

vilelorii « nu eşi dinu [iră.
«.. Dumne-vostră Ispravnicilorit ot. sud.— sănătate, liindă-că după cum înşi-vă
ȘUți, toti-d'a-una ai fosti oprite vitele a nu eşi din țeră la părţi străine, ca
unele ce sunt trebuinciose pentru îndestularea ţărei și pentru zahere a “Țarigradului ; de aceea iată vă poruncimii, să avoţi a arăta vătașilorii de plaiă si
plăiașilorii dintru acelii judeţ asupra cărora este paza hotareloră, că este
strașnică porunca Domnici mele a nu înoădui să se vină, s6ii să se trecă
măcar o vită de aici din țâră la cea-laltă parte, ori de faţă sâă printi ascunsit,
că hotărire avemii pe unuli ca acela ce este orenduitii la paza plaiului, și
a cutezatii ori pentru-vre-o dare de a stoboritii, ori n'a păzită bine și a putulii
de a trecutii cine-vași măcarii o vită şi nu a prins'o, cu pedepsă de vicţă avemii a-l pedepsi însuși acolo de faţă în plaiti; pentru care acestă trebă să
știți în adevării că avemii a orândui Gmenii noștri teptili, cei credincioși, și
printra căruia plaiă vomit dovedi că a trecută vre-o vită, unul ca acela inu
va scăpa de pedepsa ce holărimi, dar nici dumnâ-vostră nu veţi avec cuvintii de indreptare pentru nepurtarea de grijă, însă şi acesta să o știți, că
vomit Domnia mca și paza să lie fără cusură, dar tivaturi să nu se facă spre a
da vre-o pricină de zălihnire vecinătăţei ; deci locuitorilorii de dincoce, nu este
trehbuință a o face acâstă publică, ci să arttaţi porunea la cine se cade, adecă
la vătași, la plăiașă, ca că să aibă a o urma și a face străjuirea ce se cade,
liindăşi dumne-vostră cu luarea aminte de păzescit vălașii i plăiașii cum se cade
hotarulii, sci nu, şi fiţi sănătoşi. 1783, Auvusti 20.» (Cod. ANII, lila 12.)
Slam-homnici
|
Mușcelă
Argeșii
Buzău

Saacii

Prahova
Dâmboviţa

Vâlcea

Gorji
Mehedinţi

La Caimacamulii Craiova, trimiţendu-sc şi izvodii.
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o seric de documente de natură a arăta protecțiunea deo-

schită ce dobândesci sudiții de la guvernului țărcă (1).
(1) Pitacă către Vel Logf. Brâncovenu pentru împlinirea de buni ce
ar ace ori negustorulă ori omuli sudiliăi cală Nemțică şi ali Rusici delu
pământeniă de «ici, să se icu decintială la sulă doi.
«Cinstitii şi credinciosii boecriulii Domniei-mele, dummne-ta Manolache Drâncovenu Vel Log. de "Țera-de- -susii, pentru împlinirile de bani ce ar ave a
lua, oră negustoriulii, ori altii omi suditii alti Nemţici şi alti Rusiei dela pămîntenit de aică ai țărei, scil dela altii negustoriii vaia ali stăpâneştei nostre
împerăţii, care împlinire s'ar face prin mumbașirlăeii ală zapeiilori Divanului Domnici-mele, dela aceca împlinire de bani ui suditului aceluia vcă şti dumne-la, că nu are mai multă deciuială a se lua decât la sută doi, după îm-

părăteştile ponturi ; ci dar după primirea pitacului acestuia, să artţi hotărirea
și porunca nostră la toţi zapciii Divanului, cum și dumn6- lorii zapcii tergului,
și să o laceţi cunoscută

și sciută

porunca

acesta

la

toţi, spre

a o urma

ne-

clintită, și apoi să o pui să se trecă în condica Divanului acestă hotărire, ca
să lic păzită pentru totă vremea de acum
Decemwrie 22.» (Cod. XII, lila 92.)

înainte.

'loli pisuh mm.

1783,

Lia 24 qile ale lui Decemvrie sati serisit carte către Ispravnicii Prahovei
pentru unii Ionescu Săgheţi negustorii nemți, ce se negustoreşte în ţera româncscă, că după ce ai plătită vama la Brăila pentru o sumă de ocă peşte
săratii, Pai apucatii şi vameşulii Stelani din Câmpina de i-ai mai luati și
altă vamă, taleri 35. Cum şi unit Constandinii Măjariulii iar de acolo de i-ati lualii
alţi taleri 35, pentru Măjăritii, împotriva împărăteştilorii lermanuri, cari sunt
date pentru negustorii luropii spre a plăti numai o vamă la ună locă, de
unde sc va rădica, Ispravnicii să-i apuce să împlinâscă ncereşiti şi dela unulit și dela altul, şi să trimiţă Danii aică cu înştiinţare către Măria sa; care
carte sati dati în mâna lui Vel căpitanii za Lelegii astădi Decemvrie 24 la
6 ciasuri din (i să o trimiță cu om într'adinsă.
Lia 24 dile a lunci Decemvwrie sait seristi carte către Costea biv Vel comis.,
vameșii dela Dragoslavele, pentru negustorii ungureni ce aduci din năuntru
lucruri, de vindii sare măruntă aici în București, şii apucă de plătescit câte
parale 12 de cală cu nume de ierbăritii, ca de acum înainte să se părăsescă
a nu-i mai

supăra, fiindit peste

obiceitt şi peste catalogii;

care carte sai dalti

în mâna lui Vel căpitanii za lefezii, astă Decembrie 24, la 6 ciasuri din
di să o trimiță cu omit într” adinsăi.
Pentru loanit negustorii Braşoveni, carele după ce a plătită la Siştovii

vamă pe 161 potară de biumubucă

i pe cinci saci

de orezii, i-ait luati

și va-

meșulii de la Zimnicea tal. 205, bani 35; fiind acesta în potriva poruneti, s'a
scrisii carte la Ispravnici, astăd Luni lanuarie S, 2784, ca să apuce pe vameși
să împlinescă toţi banii, şi să-i facă teslimti la mâna lui Ilagi Ilie cumnatul
Paraschivei, Ilagi Gheţulti, delu care să ica adeverinţă de primirea banilorii,
şi înștiinţeze Mărici scle de s&vărșitulii trebii, trimițendii şi acea adeverinţă
aice care

carte s'aii dată

ne-lui s'o trimiţă.

la dumnâ-lui Vel

Post.

|

toti

astă

Luni,

ca dum-
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Ipitropia obşlâscă continuă sub M. Suţu a stabili narturi pentru
vindarea arlicolelorii de îndestulare ba chiar și asupra unorit articoli
«Dumne-vostră Ispravnicilori ot. sud... săntlate, vă lacemi în
ştire” că
dumnc-lui Sinior Agentult arctă Domnici-mele, cum că liude newustori ce
sunt
arătați mai josit ce se negustoreseit aici în țeră, cum că sunt străini aici,
sudiți ai Nemţiei şi se supră de dajlie de către zapeii și Gmenii noştri,
am
poruncitii de sait căutată la Visteric mai pe largit de starea cu care se
allă
aici în ţeră; iată vă poruncimii, primindă cartea acâsta, numai decât să
cercelați ca să allaţi şi să găsiţi neereșitii pe acești omeni, pentru care să faceţi
cu deamăruntulti cercetare de starea lori de sunt însu aţi aici, scit nu ? după
pămintencă sii străină ? casă? prăvălie? moșie? vie scii ori-ce acureturi
? cu
„ce se neeustoroscit ? de când sunt aici? să faceţi Domniei-mele po largi
si
fără nici o zăbavă, de care așteptămă răspunsă. 1754, Ianuarie 10.»,
(Cod.

XII, fila .95).

Carte călre dumne-lori Ispravnici pentru

sudițiă aă Nemțici şi ui Itosici.

«Dumne-vostră Ispravniciloră ot. sud... sănătate, ve” lacemiă în ştire,
că
pentru împlinirile de bani ce arit av, ori negustorii, oră altii sudită alt
losici
şi alit Nemţici dela pămîntenii de aici ai țărcă, scui dela altii negustori
ti raia
ali pre puternicei stăpâneșeii nâstre Impă&răţii, care împlinire star face
prin
mumbașirlâcii alt zapeiiloră Divanului Domnici-mele, scă prin mumbaşir
lă=
culti altorii zapcii ai târgului, am poruncitii Domnia-mea, prin Pitacii, aici
dumn6-lui Vel Logi. de "Țâra-de-susti, de aă arătatii poruncă la toţi zapeiiă,
ca dela
accea împlinire de bani ai suditului aceluia să nu aibă a lua mai multă
(ăciuială decât la sută doi, după împerăteștile ponturi; ci clar, după cum
aici
am datii poruncă, așa și dumne-vâstră nu lipsimit a v& porunci, că de
se va
întâmpla și aici a se face vre-o împlinire prin zapeilâci, asemenea să
urmeze
a se lua dăciuiala la sută doi, iar nu mai multi. 1784, Ianuarie 11.»
(Cod.

NII, fila 105).
Pilacii către

Vor. Prăşcorenu, î dumnâ-luă Vel Log. Brâncovenu pentru
datoriile tameşului Necoli Lazării.

«Cinstităi și credinciosi boeriii Domnici mele, dumnc-ta Vel Vorn. Prăşcovene, i dumne-ta Vel Log. Brâneovene, v& facemi în știre pentru
vameșulii
Nicolae Lazării, că la multe obraze este datorii sumă de Dani să dea,
și dela
multe obraze arată că are şi clă a lua, din care fiindă-că cci ce ai
luatii dela
dinsuli, pururea necontenescii a cere prin jălbi către Domnia mea
împlinirea
dreptului lori, așijderea și elii încă cere a se împlini, de unde are
a lua ca
să plătescă unde este daturii, a căruia cerere fiindă cu cale, iată orenduim
ii
pe dumnc-vâstră ca mai întâiti să cereţi dela Nicolae Lazării să
arte dumne-vostră cu catastihii dela cine? ce bani are a lua anume ? și fiindu-că
pentru
datoriile ce are elit a lua este orânduiti mai dinainte zapeiii vătavii
de copii
de Divaniă, să irimeteți dumne-vostră pe orânduituli zapciit ca să
ccră dela
lieș-care obrazii banii aeci datori, iar care va (ice că are a răspunde
, înfăţo-
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nartii pentru

vindarea

po-

sindiă pe amândouă părţile, oră cu însuși scii vechili să cercetaţi şiş Jimurinlu- le
prin cărţi de judecată, scti prin analorale, câtă datorie rămâne humă,.să implinescă zapciulii celii renduitii, dela lieș-care, iar pentru că de alară unde va
ii trebuință de mumbașşirii să ne arătaţi. în seristi prin anaforale, ca să lrimetemii să împlinescă, scii să-i aducă, şi așia câţi Dani se va face împlinire
de uunule are elit a lua să-i faceţi zaptii în mânile dumne-vâstră, de altă parle
să vie înaintea dumne-vostră cci ce dicii că ati a lua dela Nicolae Lazără, ca
să-și arăte zapisele, scit dovedile mărturii, şi de faţă cu Nicolae să lămuriţi,
câtă este dreptă datoria fies-căruia, prin cărţi de judecată şi prin anatorale, și
aşia să arctați Domnici mele I6c de câţi bani din datoriile ce clă are a lua
Sai împlinilii, aşijlerea şi câţi sunt cari aia lua datorii cerectate şi lămurite,
şi vomit orendui Domnia mea cu dreptate la cine și ce să se dea, şi de vreme
ce unii din datornici, ce aii a lua de la Niculae Lazării, ar&tară Domnici mele,
că vameşulii Necula în catastihii ce dă de datoriile ce are eli a lua nu arclă
toţi banii câţi are ca să iac și pe toţi datornicii, făcendă vicleşugi, și de osăbilii de acesta dicit că-lii vădu pe Lazăr lucrândi harturgia şi făcendii newustorie; cu acesta hănuescii că are și chiverniselă, pentru acesta să cereți
dumne-vostră, ca datornicii să vt arăte ce datorii mai știti ci că are elit afară

de vile ce va da clii; aşijlerea să dovedescă şi ce chivernisâlă are deosebită

din datorii, şi tote acelea datorii să intre la cercetarea acesta, cum şi avereu
lui ce o vorii dovedi-o alară din datorii încă să ne o arătaţi. Tol. p. svmu.
1734. Ianuarie 14.» (Cod. XII, fila 106.)
1784, Februarie
din

sud.

Prahova

12. Sa scrisă douc cărți legate la dumne-loriă
pentru

doi neeustoraşi

ce se numescit

Ispravnici

sudiţi, anume loanii

Nicola şi Stoica Nedelcu, cari sunt închiși lu Isprav nici, și de cândit s'a aședatii
la dajdie? : şi de sunt căsătoriți după pămintence scii străine? și fără de zăbavă
să trimiţi respunsit Mărici sale; care cărți sati datii la Ciauşulti spătărescii să
lo trimiţă.
Cărți legale la 5 județe penru

sudiți a nu maă supere vameşii peste larifă.

«Dumne-v6stră Ispravnicilorii ot sud. — sănătate, ati jăluitii Domnici mele unii
din negustorași sudiți ai Nemţici, cum-că vameşii de pe la târgurile acestui
judeţ arii supăra atară din vama ceca-ce se cuprinde în tarilă şi apucă ca să
le ia de prăvălie câte bani 40, osăbitii și câte o para, afară de ccca ce dă la
stăpânulă locului, care acâstă cerere a vameșilori fiindi alară din ponturi și
din catalogulii Domnici mele, cum încăduiţi dumne-vâstră a face vameşii în

potrivă urmări, în vreme ce întru
peste tarifă
unit felii de
meșilorii și
vaiele peste

(Cod. XII, fila 234.)
Slam-ROmnicii

|!

Buzău

|

Saacii

atâtea rinduri vi sai

şi peste 3 la sută vamă să nu se supere
numire? Ci dar iată vă poruncimii, să
să nu-i îngăduiţi a face urmări și cereri
pontură, că apoi veţi fi şi dumnâ-vâstră
|

scristi poruncă,

ci

mai multii sudiţii cu nică
dați strașnici poruncă vadela sudiţi, cum nici dela
în vină.: 1785, Martie 5.»

|
Prahova
Ialomiţa

)

|

la aceste

câ ți.

,

judeţe

,

PI

s'a scristi aceste

Re

476

V. A. URECIUIĂ

stavurilori fabricate în |6ră (1). Acesti nartă cum și disposițiunea do
a se ordona încetarea fabricărei pe cât va timpi, sub cuvintii că DâmCarte legale călre Ispravnicii din sud. Argeşă pentru ca să dea în
scire locuilorilori de «nu nai supăra pe suliță la descărcatulă mărfuri
loră
de pe cui.
«Dumne-vostră Ispravnicilorii ot sud. Argeș săntlate, ne-amit
înștiințat
Doumia-mea, cum că sudiții ce aduceti marlă înăuntru, împovărată
pe caii lurii,
după ce trecii dineoce sunt siliți a o doscărea dle pe caii lori, şi
a o încărca
pe cai și care de ale țării, pentru care [iindit-că acâsta este fâr”
de nici o pu-

runcă dela Domnia-mea, iată că vă poruncii să dați în ştire la
cecă

ce facii
acestă supărare sudițiloră, și să nu-i însăduiţi a le face sudiţiloră
silă la acesta,
ci slobodi și neopriţi să lie a-și duce marta pe caii lori, acesta
și fiţi sănttoşi. 1754, Augustii 8.» |Cod. XII, fila 187.)
Carle legală le Caimacamulă Criiovei ca să împlinesce lată zleleru
Celiri sudilulă Nemţiei peile de epure de pe la locuiloriă dinlruc
elă județii,
ce le-aă dali banii de mai înaiule.
«Cinstitii şi oredinciosă boeriulii Domnici-mele dumnâ-la Div Vel Dance
Ianache Ilrisoscoleii, Caimacamulii Craiovei, sănătate, îţi facemii în
știre că Adam
Cetiri suditulă Nemţici prin jalbă aii ar&tatit către Domnia-mea,
cum că prin
mâna a col Omeni ai săi de aici din Craiova, anume Mihaii
Cârstea Curti,
i Constandini Calocii a împărțitii mat dinainte bani ai luf la
locuitorii dintracelă judeţă, cu toemelă ca să-i dea pei de epure, și cere acum
după toc:
m6lă peile; pentru care iată poruncimii dumi tâle: pe acei doi
Omeni ai numitului sudită să-i aduci înaintea dumi-tele, şi să le ceri întâiit
ca să-i arăte
cu [dia la cine din locuitori at împărțită banii, câte cât, şi
la ce sati Și judeţii
? și după aceca fdic ce vori arăta să aibi a le împlini dumne-ta
dela locuitori peile, după tocmela ce vorii li avută, urmândă Domnia-ta după
poruncile co sunt date mai dinainte pentru alișverișuli pcilori de
epure, și ii
sănătosii. 1765, Ianuarie 2.» (Cod. XII, fila 218.)

(1) Cărţă legale cu unu la Caimacemniă, cu porituiri la Ispravn
ică penlru
pâneu ce se vinde prin târguri să se e[linescă. şi să [ic coplă
bine.

16 Mihail

Constandinii Suţu

Vocrodii em.

Vlas.

«Dumnc-vostră Ispravniciloră ot. sud. Prahova sănătate, vă
facemiă în ştire
că după îndestularea ce din mila lui D-deii întracestii timpii
de zaharea pretulindenca în țâră, se cade a [i eftinătate și la vindarea de
pânc, atât aică
în București, cât mai verlosă pe la târgurile de afară,
pentru care veţi sii
că aici în tergulă Bucureştiloră se vinde într'acestă vreme
pânea, la o para
dramuri 260, iar prâstă la o para dramură 520, care la
acesta nu că dâră
ati lostii siliți brutarii de vre-o nevoie Și de sila poruneei
domnescă a o vinde
cu acestii felii de eltinătate, ci numat prin marafetulă zapciilo
rii târgului până
la a nu le pune domnia nartii și până a nu-i strimtora
cu vre-o domnâscă
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boviţa nu are destulă apă și pentru fabricele de postavii și pentru mora
hotărîre, făcându-se socotelă după cum curge vindarea grâului în terei, pre
acelii preţii alti bucatelorii facii vîndarea acesta, la care nu păgubescii, ci câşlivă; deci cânil aicea în București, unde este atâta mulţime de norodii, de se
cheltueşte atâta și atâta sumă de pânc, unde bucatele se aduci de pe alară
și se cumpără şi lomnele cu cheltuială, iar acestă vindare la pânc, cu cât mai
vertosii la tergurile de pe afară de pe la judeţe, unde și bucatele le sunt
aprope și pânc se cheltuește mai puţină, trebue să fie și mai eltină; însă în
locii de acesta vădumii în potrivă urmându-se pânea mai mică, mai scumpă,
prostă și neluerată Dine, de care pentru cercare am trimisti Domnia-mea de
am adusti însuşi de acolea din tergulă Ploeşti o pită şi puind'o la dramit o
grăsimi

numai

de dramuri

140

la o para,

care

acesta

curge

din ne pur tarea

de grijă și din amelia dumne-vostră. Deci „pentru acesta vă poruncimii Domnia-mea, că după preţulii ce se vinde aici în București, să daţi și dumne-vostră poruncă la târgurile de aicea din acelii judeţii, să se mărescă pâna, încă
şi mai multi se cade cum dicemii să sc eftinâscă decât în Bucureşti; care
să se lucreze şi să se cocă bine, să nu o scolă crudă ca să tragă la dramtt,
și spre acesta să fiţi dumne-vostră cu perierghie în tâtă vremea, ca după
eltinătatea hucatelorii să urmeze şi vîndarea pânii, iar să nu vE leneviţi a lăsa
să curgă lucru fă” de rinduială şi cu nedreptate, fiindii-că Domnia-mea nu
lipsimii a face cercări şi pe alară prin târgurile de prin judeţe, peste totă vremea, şi când vomit găsi că nu aţi îndreptatii vindarea pânii cu preţulit ce
se cade după eltinătatea hucateloră, și iarăși curge fără de rinduială, nu veţi
avea cutintii de îndreptare; însă căutaţi să nu cumva cu pricina acesta a
nartului să găsescă mijloculii zapeiii și vameşii de Dâmboviţa dle va fi și rusfetani, pentru că după cum vamii mai înșciințatii, pentru ori-ce vor face zapeiii,
pe dumne-vostră v& vomii vinovăţi. 1783, Septembrie 18.» (Cad. XII, fila 33.)
Asemenea cărți sa făculii și la aceste judeţe
Slam-hâmnicii
Vlasca
Duzăi
Telcormanit
Saacii
Argeşii

Prahova

Muscelit

Dâmboviţa

Ialomiţa

Si la Caimacamulii
Unii pilacă

:

Oltulit.

Craiovei sati ficulii și la cinci judeţe de preste Oli.

către dmnnd-lui

Vel Age î către boeri epilropă pentru pene.

«Dumne-ta Vel Agă i dumne-vostră bocrilorit epitropi adunându-vă astădi la
unii loci, să cercetaţi mai întâiti pentru cercetarea urâului cum se vinde, alâtit

pe afară, cât și la tergulu de alară, și după preţulit cu care-lii cumpără brutarii, să socotiți cu câte cramură se cuvine a se mai mări

pânca,

atâlii cea

dintâia mână, cât și cea de a dotia și să ne arttaţi cu anafora.» 1785, Aug. 27.»
(Cond. XII, fila 203)
Pilacă pentru

Irutară către dumue-lni

«Dumnc-lui Vel Aga

Vel Aga ca să poprescă Pivele.

fiindii-că ne-a arttatii, prin tacrirulii dumne-lui cumeă
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de făină,

trebue să fie contribuiti

multi la paralisarea industrici po-

Drutarii din București se jeluescii ci nu poti măcina zahereaua cea
de ajunsii
la trăbuinţa oraşului Bucureştiloră, din pricină că după ce este
apă prea puțină la moră acâsta dată, apol şi acoa puțină apă nu merge totă
la mori, ce
se împarte jumătate la pivele de postavii, cari sunt în potriva moriloriă
, și cerit
a fi pivele oprite câte-va dile, până se va mai înmulţi apa, şi iar
să fie slohode a lucra, ca să nu se pricinuiască de odată lipsă la obștea
Bucureștilorii ;
pentru care poruncimi d-le în preună şi cu bocrii cpitropi întâitt
să cercetaţi,
(isa și ccrerea acesta ce o facii, și de este așia că nu polii cu
adevărat a se
măcina zaherea ?» (Cod. XII.)
”
Carte legată către Caiiacamii pentru negustorii ce aă dalti bani
pe vină
locutilorilovii din vreme cium să areze.

«Cinstitit şi credinciosi bocriult Domnici mele Manolache Nomanit
is hiv
Vel Paharnică, Caimacamulii Craiovei, sănătate, îți facemă Domnia
mea în știre
că Medel. Scarlatii Iliotu Ispravnieii ot sud. Doljă, înștiinţeză
Domnici mele,
cum că unii alții din negustorii ce ai împărțită încă de mai înainte
bani pe
vinit pe la locuitorii acelui județii, și acum îi stenahorisește să
le iac vinurile numai câte 8 parale radra, de care sunt lârte mâhniţi locuitori
i, pentru
acestă pagubă ce caută acei cu Dani să le facă la preţulii vinuril
or, și
vădendu o dumn-ta ai seristi la cele cinci judeţe porunci, ca nimenea acesta
să nu-și
dea vinulă cu acestii de nimică preță, ci câți ai dută bani de mal
înainte să se
prolimisescă
« lua cu prețuri ce se ta rumpe acum, iar care dintacei negustor

i nu
va primi după preții ce se va rupe, să-i întâreă banii cu ostentla la
dece anul, s0cotindu-se de când ati luată Dani până când îi va da. La acesta
bine: a urmati
domnia-ta, pentru că şi porunca Domnici mele înt'acestași chip
este, de care
vei fi cu privighere a nu se. supăra locuitorii şi a li se lua
cu altii preţii, ci
numai cu prețuli ce se va rumpe acum; ci să arăţi şi acestă Domnes
ea nostră
carte, la toți aceia, ca să nu facă altii-leltt de silă locuitorilor,
și [îi sănătosti.
1783, Septembre 26.» (Cod. NII, fila 44.)

[tă pilaculă din 23 Octobre,

Pilacii către

1783, otărîndii. aşedarea de nartii la pânc:

Vel Agă, i ccitre epilropi a pune

ncrli la grăi.

«Dumne-ta Vel Agă și dumnâ-vostră boeriloră epitropi, până
acum n'amit
fostii pusii în scrisă subt pecete nartuli pânci într'adinst așteptâ
ndă ca să
vedemiă celă le pe urmă preții la care rămâne vîndarea hucatel
orii în terei,
și de aceea numai prin dumne-vostră am fostă poruncităi până
acum de aţi
urmati, după cum se schimba vîndarea grâului pe qile în târgă;
acum fiindi-că
până la acestă vreme s'a vâdutii la ce preţii de pe urmă rămâne
a fi vîncarea
bucatelorii, trebuinţă este dară a se orândui unt hartă hotăritii
, care să se
păzeseă purureade acum înainte. Deci adunându-v& de împreu
nă cu toţii la
ună loci, să aduceţi și din br&sla brutariloră faţă, și după preţulii
Dhucateloriă
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stavurilorii în ţeră. Mai adaoge-se că se pusese și o taxă (lie cât de
mică) asupra postavului, în folosult cutiei milelori.
şi după îndestularea ce din mila lui
socotiți nartulit co este cu dreptate a
la cea de irunte, cât și la cea de a
serisit cu analora ca să-l întărimit cu
obște ca să-lii ştie. 'Toli. pisah gspă.
Pilaciă către

Dumnedeii este estimpii de zahare, săII
se pune la vîndarea pânii în tergit, atâtii
doua și a treia mână, şi să ne arătaţi în
Domnesca nostră pecete şi să se arăte de
1783, Octombre 23.» (Cod. NII, fila 57).

Vel Spătară pentu

scumpelea. grâului.

«Cinstităi și credinciosii bocrulii Domnici mele dumne-ta Vel Spătară Grigovrașeo Balasache, fiindi-că vedemii Domnia mea cum că unele lucruri cari
vinii de pe afară de prin judeţe aici la tergulă Bucureştilorit pentru vîndare
la norodi sat scumpilii şi s'au suită preţulă lorii peste măsură, cum erâulii,
că sait suitii la oborulii târgului de alară în s&ptemâna trecută chila tal. ștpte,
aşijderea şi ordulii, i altele ca de aceste scumpcte, socotimii că acesta nu este
alta fără de numai din pricina matrapazilori Bucureşteni, că esă afară la câmpii
înaintea celorii ce aduci bucate la tergulti de vindare și taie preţulii lori cu
aceca alară, și apoi după ce le aduci în tergii le scumpesc cu preţit nedreplii
peste intsură; deci pentru acesta poruncimii dumi-tale să aibi a orândui zapeii
şi omeni din brâsla dumi-tale afară, cărora să le poruncești să cerceteze,. și
pe caro dintracești matrapază va prinde făcând acesti felii de urmare și matrapazlâci, nu numai să nu-i îngăduiască, ca pentru unii lucru ce mai dinainte
eu porunea Domnici mele, cu totulii este rădicatii, ci încă prindendu-lii să-lii
aducă la dumne-ta, pe care să ni-lă arăţi ca să se pedepsâscă, afară numai
din brutarii Bucureştilor, cari vorii ave la mâni adeverințele dumnâ-lui Agăi
pentru dovadă. ii saam receh evmd. 1784, Maiti 3.» (Cond. XII, fila 154).
Pilacii către

Vel Agă

î către epitropi a pune

nasti

la lucrurile mâncării.

«Dumnd-ta Vel Agă, i dumnâ-vâstră boerilorii epitropi, vrendă Domnia mea
ca să se urmeze cu dreptate vindarea lucruriloră de ale mâncărei atâtit de
iată ve poruncimi dumne-vâstră, adunându-vă cu toții să aveţi
a socoti şi a punc nartulit acela ce va fi cu eale, pastrama, mierea, luminările
și altele însă numai cari sunt de aici din pămîntulii ţări, și carele se aduci
din părțile străine din vecinătate, iar peste câte-va dile veţi av6 poruncă şi
pentru care vine de peste Dunăre, şi să ur&taţi Domnici mele în scrisit, toli.

pisah gvmual. 1783, Noecmvwre 3.» (Cod. XII, fila 62).
Aartulă

ce sai pusă pentru ale mâncării şi la băcănii

Io Mihailă Constandinii Suțu

Ved. gem. Zen. Vlas.

«âşa să urmeze la tote şi poruncimit dumi-tale Vel Agă să porţi grijă după
cum și prin cuvintii ţi sait disit dumitale a se păzi nartulii acesta. 1783,

Noemwvrie 19.

|
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Nu mai puţină dăunătoră comerciului unoră judeţe a fostii Nizamu
lii
Tal.

»
»
»
1
1

Bani

74. Butulă de pastramă de
capră.

oca.

de

moron

!
i

i dulci

i

3». Cafe Emen oca.
3
00. Cal franțuzescă.
»
48. Capere de misir oca.

»

»
»

»

»
»
»
1
»
»
4
»
»

»

i

42. Zamă de lămăe oca.
». ere teseuite oca.
ere

Tal.

!

18. Brânză în tole oca.

».

!

|

i
|

21. Cașcavalideeâmpii oca

»
»
»

»

|
i

24. Mănătărei useate vea.

Mazărea oca.
Mierea oca.
Năhutulti oca.
Nevrilede morunitoca.
Nevrile de nisetru oca.
Pasteamă de vacă oca.
Piporuli oea.
Racii de baltă suta.
Raci
din i
altă baltă suta

St. Săpunulii tarabuluioca.

83. Ocaua de lumînină de

scti.

18. Urda în l6le oca.
48. Untuli topită oca.
48,

Uleiul

42, Uleiul

la Dhăeant

la ecă

ce-l

vîndii cu ridicata oca.
»S4. Untulit de lemnă oea.
»
4Î. Fasolea oca,

»

6. Lintea oca.
86. Măslinele mărunte.

5.
24.
24.
60.
90.
12.
60.
18.
15.

»

Bani

9. Ciapa.

Pestele.

”

!

Crapă, șalăii, bibană, somnulii prosp&tii de baltă, oca bani 9
Ju sărată (lo acestii felă oca 12 bani.
Știucă, plătică, ciortanii, cosaciisă,
-bioră și alte asemenea, de haltă,
prospătii, ocaua bani +.
Iar săvatit de acesti felii oca bani G.
Pestele prâspătii de heleşteii oca
bani 12,
E

i
|
|
|
|
!

Prea Îndiţale Dâmne,
«După luminatulă Pitaeii altt Mărici tale adunându-ne la unii locit, prin
cer:
cetare amii lualii semă de celea ce sunt obștii trebuineiose, pentru
hrană
mai alesii la cele ce esti chiar din pămîntulti ț&rci, şi la puţine ore-care
din
Dăcănii ce vinti din străinătate și sunt și acelea mai de lrebuință obştici,
cărora
li sa pusti de acestă dată narlii, ca să se vîndă cu prețulii ce se arată
mai
Susii, pe anume; de acâsta înștiințimit Inălţimei tale. 1783, Noembre 19.» :
Gheorghe Suţulti Vel Agă.
loan Vilara Paharnicu, Dumitrache

Stolnici,

Nicolae

Stolnici.

Tă Aihailă Suțulii

Ved. Zem.

Vlascoe.

«Fiindii-că nartulă pentru vîndarea felurimilorii pentru băcănic urmeză
a fi
vremelnicii, adecă după preţ cu care şi băcanii le cumperă, poruncimii
dumi-tale Vel Agă şi dumne-vostră hocriloră epitropi, adunându-vă la
ună loci
să cercetaţi pentru fieș-eare felurime prețuli cu care se cumpără. de băcani,
şi să socotiți după dreptate narlulii cu care se cuvine a vinde bieanii
la norodii, şi să ne arălaţi în scrisă, "ol p. d. 1785, Septembre 11.»
(Cod.
XII, fila 310).
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Tureilori.

Pentru

4S1

a se evita conflictele cu neguţitorii turci, mai multe

Nartulă
I& Mihail

cărnei.

Conslantină, Suţulă

Vud.

«Poruneimii să aibi voie după rugăciunea ce facii și după zapisulit ce ai
datii, până la 25 de dile ale acestei luni să vînqă câte parale patru ocaua cărnii
de die i de mielă și cea de vacă câte parale 2, și dumne-la Vel Agi să le
dai slohodenic, iar dela numita di înainte să vîndă cea de die i de mielă câte
parale 3 și vaca câte parale 2. Iarăşi. 1785, Maii 8.

Prea Încilțale Domne.
«După luminata porunca Înălţimei tale, ce ni sait datii la jalba breslei măce-

lariloră

de aicea, ne-am

Agă, faţă
socotelă
cheltucli
drâptă și
acum în
la acesta

aducândii şi pe vre-o câţi-va din numita brâslă, spre a Ie face deeptă
pentru vitele ce le taie la scaune, cu ce preţii le cumpără şi ce alte
la acesta mat ai? înșciințimă Mărici tale, că acestii felii de socotălă
întru adovără şi în grabă după cum însă poruncești nu se putu
grabă de o camdată a se afla, că adevărul care ci în toti chipulii
ci îlti tăinuescti, a se dovedi fără de a nu se face deosebită de către

adunatii

noi cereare, atâtii la cumpărătorea

la unii

locii împreună

şi cu dumnâ-lui Vel

vitelorii, cât și la câte oca

esc vita, nu se

pote în grabi, ci de va li porunca Mărici tale mat din vreme, pote să se facă
precum am mai și înștiinţatit Mărici tale; cu tote acestea numita bresli a
miicelarilorit cu genuche plecate cadă la mila Mărici tale, să te milostiveşti
asupra ticăloşiloru să li se dea voie pentru carnea de vacă a vinde de acum
înainte cu 4 parale să vîndă și pe acâsta de mieli i de die toti după porunca
Mărici tale ocaua câte parale 3. După care actsta a loră plecată rugăciune ati
datii numiții și zapis, că după cum mai sus sc «lise vorii fi următori; ci milostive Domne, fiindă-că din întîmplarea timpului de estimpii mici întru adevării
până acum totă nu sai ajunsii bine, şi ati și ci ticăloșii paeubă dela mici şi
dela die până acum, iar până la 25 ale lunci aceștia se mai dregă micii, a nu
se mal jălui nici numiții «e pagube, fic mila Mărici tale asupră-le a se da povunca Mărici tale, si se vîndă după cum mai susti se arâtă, după zapisulii și
rugăciunea loră, și cum va fi mila Mărici tale. 1785, Maiii 8.»
Ienache Lehliu, loanii Medel. (Cond. XIII, fila 1$8—189.)
Pilacă către

Vel. Agă pentru măcelavă să urmeze « vinde carnea
anaforaua epilropilorii.

după

«Dumne-ta Vel Agă, fiindti-că ne-amă adeverită Domnia mea bine, că miăcolarilorit le dă mâna, şi potii a vinde carnea de die ocaua câte trei parale, iată-ți
poruncimit Domnia mea, ca să rămâe orânduiala vîndărei care sa făcutii în
analoraua epitropiloră din trecutele dile, să nu se facă urmare după aceca,
„cide astădi înainte să le daţi strașnică poruncă, ca să o vîndă câle trei parale
UV

1storia Homâniteră de V. d, Urechiă,

ţ
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judeţe de pe Dunăre,

ba chiar și de

pe

mai

departe,

și-a

vădutii

ocaua de carne de die negreșită, şi întwacestii chipii să faci dumne-t
a publică
ca să știe și cumpărătorii, că de nu vor urma măcelarii se vorii
pedepsi cu
târgulii, cu ocna, și asupra dumi-tale ne vomi turbura. 1785, Mai
19.» (Cod.

XII, fila 216.)

Pilacii către boerii epitropi pentru măcelari.
«Poruncimă Domnia mea dumi-tale Vel Asă yu. i dumnâ-vâstră
boerilori epitropă, fiindii-că se apropie dulcele paştelorii când trebue măcelar
ii ca nește
datori ce sunt să grijescă pentru îndestularea norodului de carne
spre a nu [i
lipsă, şi ca să nu aibă cuvîntă de pricinuire atunci nimici, să
aveţi a cerceta
dumnâ-vostră întracâstă vreme preţulii vitelorit mari și a oiloră
cum le cumperă măcelarii, şi după preţul ce cumpără ci vitele, cu ce narti
se cade ci
a vinde, să ne. arătați în scrisă. 1756, Martie 28.» |Cod. XIII,
fila 361.)

Hartulă Lumînărariloră

cum să vîndă lumînările ele seu,

Prea Înălțale Domne,
«Iarăşi cu lacrămi jiluimă milostivirei Mici tale, că din luminat
a porunea
„Mărică tale ami fostii renduiți la dumne-loră Veliţi boeri de
ne-ati făculii cercetare, pentru câtă cheltuială ține una oca lumînări de sei,
și lăcendu-se de
dumne-lorii cu de amăruntulii, ami vădutii cumptrătârea și cu
tâtă cheltuiala
ține până la bani 3117, ci ne rugămii milostivirii Măriei tale,
ca după cum
se varsă mila Mărici tale asupra tuturoră de obște, să fie mila
Mărici tale și
asupra nâstră de a [i iniluiţi peste acești 34, cu cca ce va
lumina duhulii
slântii pe Măria ta, ca să nu ne stingemă cu totulii, fiind
meni săraci şi cu
case grele, și eu dajdie, și veşnică pomenire va [i Mărici
tale.
tobii Mărici tale

Noi toţi lumînărarii din București,

Id Alihailă

Constanlină

Suțulă

Ved. î gpd. Zem.

Vlas.

Porunea din dosulă jălvei.
«După rugăciunea ce ne facii lumînărarii print”aecstă jalbă, și
după arătarea
ce ne-ati făcută dumne-lori Veliţii hoeri cu socotela de cheltuială
ce merge
la ocaua de luminări, ne-amii milostivitii Domnia mea, şi iată
le dămi voie
ca să vină ocaua de lumînări de scti cu parale dout-spre-dece,
însă cu acestă
hotărire, ca lumînările să le lucreze și să le facă să fie numai
de seti de capră,
lără de a nu amesteca într'insele altii-felă de scii, veri de ce
măcarii; pentru
care poruncimit dumi-tale Vel Agă, să le arăţi porunea Domnici
mele, și milostivirea ce ami făcută cu dînșii.spre a [i sloboqi să vîndă ocaua
de uminări cu preții ce aritămii mai sustii, adecă ocaua pe parale 12,
însă dumne-ta
să porți de grijă în totă vremea ne lipsită de a se lucra luminăr
ile numai
cu seit de capră, cerectândi prin totit felulă de mijlocă, şi de se
va găsi vre
unul că aă amestecati în lumînăni altii-felie de seii, negreşil
ii să se pedep„sescă, 1785, Decembre 11.» (Cod. XII, fila 33-t.)
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bâlciurile și sborurile închise. M. Suţu
la unele localități (1).
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reîntări însă dreptulă de târgii

(1) Caste la Ispraonică pentru =borulit ce ceri locuilorii din Shuzeni.
«em. Vlas. Dumne-vâstră Ispravnicilorii ot. sud Dâmboviţa sănătate, am
vădutii Domnia mea înştiințarea ce ne faceţi din 10 dile ale lunii aceştia, cum
că locuitorii din satul Sturzeni dintracestii județă fiindii aprâpe de plaiulii
Dâmboviţa, depărtaţi de târguri, să descolisescti atâtit ci câtă și-alți de pre împrejurit pentru cât alișverișii ce arit put face spre folosul lori, și cum că
cu toți acci locuitori facii rugăciune, ca să se dea voie să se facă unii zbori
în diua slintului Constantin, la 21 de qile ale lunii lut Maiti, arătându-ne
dumme-ta că cu facerea acestui zborii, nu se face nici o stricăciune, scit smintelă la treba Nizamului, fiindă la loculii de munte, ci folosii alti locuitorilorit
pentru alișverișulii lori; pentru care, de vreme ce ne arătaţi dumne-vostră
cum .că nu aduce accstii zbori de se va face nici o vătămare la Nizamii, iată
ve poruncimii, să fie slobodii a se face zborit la acestă qi a slintului Constantini
la 21 de qile ale lunci lui Maiit, şi să dați de ştire mai de vreme locuito"rilorii, ca să fie înștiințaţi spre a merge la acesti zbori, cu celea ce voră
ave de vîndutii și de cumpărată. 1786, Martie 13.» (Cod. XII, fila 360.)
Cavle de a se face tergi la moșia Găgeni sud Saac a dumnd-lui
Vist. Nicolae Brâncovenu.

Vel

«Davad. opd. Datamii cartea Domnici-mele dumnâ-lui cinstitului şi eredineiosului bocriulii Domnici-mele Nicolai Brâncovenu Vel Vist. ca să aibă
volnicie cu aeâstă carte a face pe moșia dumne-lui Găgenil ot sud, Saac. târg
în fieşte care ană o-dată, începându-se dela Dumineca sfântului Apostolii "Toma
să ţie o s&ptemână, undo să fie şi oborit pentru vite i bucate, și la acesti
(eroii să nu se amestece nici Ispravnicii, nici vameșii, nici ierbarii, nici zabiții, nică alţi Omeni domnești, ci să aibăa lua dumne-lui vama cea obişnuită,
și cele-lalie obiceiuri ce vorit fi la târgulii acesta ; aşijlerea nici vinii i rachiăi nimenea si nu fie volnicii a vinde la acestii tergit înwracele dile fără
de știrea omului dumne-lui; pentru care poruncimit Domnia-mea dumnâ-v6stră Ispravnieilorit și vameşilorii şi erbarilorii și tuturora ce veți [i ornduiţi,
ori cu ce trebi şi slujbe domneşti, să aveţi a v& feri, și nimenea întru nimicit să nu v& amestecați la acestii târgi, că ori-care va îndrăsni a face câtuşi de cât supărare, scă Dântuială peste porunca Domnici-mele se va pedepsi. îi saam receh &vmd. 1783, Noembrie 3.» (Cod. XII, fila 70).
Cartea d-luă

Vel

Vist. Nicolae Brâncorânu

de a. se fuce lârgii la

moșia. Olileşcă.
«.„.Davad. Gospod. Fiindii-că la moşia Obileştii a dumne-lui cinstită şi ere-.
dineiosi Doeriulit Domnici-mele Nicolae Brânpovenu Vel Vist. pentru îndemți
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Posedemii acte din care se pote ved6, că sub M. Suţu nici chiar în
Pucuresci

neguţitorii

turci nu

aveai o mișcare prea liberă. Nici chiar

narea şi losnivea locuitoriloră părţii locului, cărora peste mână și cu greii le
este spre a ajunge pe aici totii-d'a una de câte oriai trebuință a vinde și a
cumpăra în cale de optii cesuri ce sunt până aici, încă dela let 1777 Decembre cu poruncă şi cu hotărire domnescă prin analoraua dumne-lorii Veliţilorii
hori, întărită şi de Domnia-sa fratele Domnulii Alexandru Vvd. Ipsilanti, și cu
cartea dumi-scle fratelui Nicolae Vvd. Caragea ot. 16t. 1783 Februarie, s'ati
orânduitit a se face tergi o-dată pe săptămână, Lunea, după care cerândit
dummâ-lui Vel Vist., și dela Domnia-mea întărire la hotărîrea acâsta, pentru
urmarea și facerea târgului la numitul loci. . . . și pliroforisindu-ne de
mai susii domnescile porunci ce se vădu date pentru acâsta, cum că acestă
slobodenie s'aii făcutii prin cerectare, ne aducândii nică o stricăciune, ci încă
folosit, ami dati și Domnia-mea acestă carte de voie și de slobodenie ca să
se facă acestii tergii nelipsiti pe ttă s&ptămâna, la care fiindit-că no înştiinţămii, cum că cci ce vinii la tergi sai obișnuitii de sineși Dumincea a se
strînge fiindu-le mai îndemână, iar nu Lunca, și așa s'aii începută, poruncimii dar ca Dumineca să se facă, pentru care poruncimă și dumne-vostră
Ispravnicilorii judeţului să înștiințaţi la toți câţi se cuvine de .acâsta, şi să-i
îndemnați ca să sc adune fie-care la terei, ccă ce voră vre cu celea ce ai
de vîndare, sâui de cumpărare, spre a-și face alișverișulii, fiindii folosulii lorit,
purtândit dumne-vâstră de grijă ca să nu se întâmple pricini și gâleevuri întru adunarea norodului, ci să petrâcă cu linişte, și de vreme cc acostii terei
n'ait [osti vechiit de mai înainte în catalogul vameșiloră, poruncimii ca să
nu aibă vameșii a face înteu nimicit la acesti tergii, după cum nimenea înainte
nu Vaii avutii, fiindii noi, și ori-ce veniti de vamă sar aduna la acestii tergii
seit oborii, să aibă a se lua de către dumne-lui numitul boeriă stăpânul
moșici, fiindit-că ami dăruitii și Domnia-mea dumnâ-lui, fără de a nu se amesteea vameșii nimicit. toli pisah gvmd. 1783, Noembre 7.» |Cod. XII, fila 70.)
1755, Aprilie 11. Sa Lăcutiăi carte deschisă mănăstirei Cozici ot sud. Vâlcea
ca să se facă unit târguleţii la satul Călimăneşti, aprope de mănăstire, cale
de unii ciasă şi mai puţinii, însă pe stptămână o dată, Marţea, dândi locuitorii
obișnnitii adetă de bute tal. L i o vadră de vinii de bute, care carte sa trimisti Caimacamului Craiovei să o dea Eoumenului, spre a ave mănăstirea
privilegiulit, după înştiințarea co a trimisi, care sa pusii la ladă în păstrare

însemnându-se și acolo. (Cod. XII, fila 243.)

Canle ce se dă lui Gheorghe Armaşulă pentru paza

tergului

Duztit ce

se dice şi terguli Drăguicei.
«..„Pem. Vlas. Fiindii-că la 24 ale acestei luni oste să se facă bâlciulii Drăgaicci
în orașulii Buzăului, și pentru că la aceste feluri de târguri, cu mulţimea 6menilorit

se adună

şi să incuibeză

făcători

de

rele, între cari obişnueseii

de

se

adună și ţiganii domnești, mănăstirești, Doereşti, nărăviţi în fapte rele, pungași, calpuzani, boriaşi și furi de cai, şi măcară că penteu paza și străjuirea
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alegerea hanului unde să conăcâscă “Turcii capanlii și în genere neguțitorii turci, nu le este lăsată la voiă. Incă la 29 Augusti 1783
prăvăliaşilorii cât și a târgoveţiloră sunt orenduiţi boerii Ispravnici, și căpitani și poterași, dară, după obiceiulii care în toţi anii s'aii urmatii a sc alla la
acestii felii de bâlciuri și din bresla d-lui Vel Armașii, unii zapciii cu câți-va
armășci, într'adinsă numai pentru ţiganii ce se vorii găsi în fapte rele, cum
sai disti mai susii, căci brâsla armășescă ămblândiă în trebi deapururea şi
în totă vremea prin ţigani, cu ştiinţa cunoștinței asupra acelorii obișnuiți în
urmări nctrebnice, și pentru mai bună străjuire și prinderea a acelorii felii
de ră, dămii volnicie slugii Domnici-mele ală 3-lea Armaşi, ca împreună cu
ccă-l-alţi dregători ce sunt rânduiţi pentru paza bâlciului stând și ămblându
prin târgi, ocolindii marginile, cu priveghere iua și nopte de cum se începe
bălciulii și până se va săverși, și câți din ţigani se voră găsi în faptele ce
Sai dist mai susti, numai decât să se sară să-i prindă, și avându-iîn poprelă până după săverşirea tergului, atuncea cu bună pază să-i aducă la temniţă pe liesş-care cu vina lui în scrisă, ca prin judecată să-și ia cădula podepsă; pentru care poruncimit Domnia-mea și dumne-lorii Ispravnicilorii judeţului i altorit dregătoră, să daţi totii elit mână de ajutorii orenduitului 3-lea
armaștt ca să potă urma întru tâte câte se cuprinde mai sus, spre a nu se
necăji, sâit a se păzuli obştea; întraltii chip să nu lic, că așa este porunca
Domnici-mele.» 1785, Iunie. (Cod. XII, fila 271.)
1785, Maiti 18. Sai făcutii poruncă legată la dumne-lui Caimacamulti Crajovei ca să se facă tergi şi Marţia la Craiova, după înștiințarea ce ati făculii
d-lui Caimacamuli către Măria sa.
Augustii 30. Sati seristi poruncă la Ispravniculii Vâleca pentru 200% iurmuvocă ce se făcea acolo înlr'ucelă juleță, să fie oprită a nu se fuce fiiudi de
stricăciune Nizanmuluă.
Augustit 30. Sai scrisii poruncă Ispravniciloră din sud. Oltii, pentru bâlciurile ce se făceaii mai înainte la acel județ, și cu porunci domnești sai
aridicatii, să aibă a [i oprite, şi acum să nu se lacă.
Carle domnescă

lu Ispravniciă sud. Teleormanii pentru Vălciurile dinlracelă județii a fi poprile a nu se fuce.

«..„Dumne-vâstră Ispravnicilori ot. sud. 'Telcormanii sănătate, [iindit-că neamii înștiințatii Domnia-mea pentru Dâlciurile ce se facii câte o-dată în anti aici
întacelii județi, la unii locti—doue, că sunt cu adevărații de multit răi pricinuitore la treba Nizamului, și face trehuință neereșitii a le lipsi, iată vă poruncimi dumne-vostră să știți că amit hotăritii Domnia-mea, să nu se mai
facă bălciii la nici unii locii la acel judeţit de acum înainte, fiindi judeţii de
margine, nici estimpii, nică la anii viitori și pentru ca să fie ştiută hotărirea
acesta, să aveţi a trece în condica judeţului porunca acesta, după cum şi aici
la condicele Divanului și a Vistoriei s'ait trecuti, purtândii dumnâ-vâstră grijă
ca nu care cumvași să se facă undovași vre-o adunare de bâlciti la vre-un
locii, și să avemii înştiinţare că aţi primitii porunca acesta și că aţi urmat'o.»

Acestă carte sa datii la ciauşii Spătăresci să se trimită. (Cod. XII, fila 968.)
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Domnitorul ordonă spătarului și Agăi, că turcii să conăcâscă numai
la hanulă S-ta Ecaterina și numai la casti de nu arii încăp6 aci să polă,
conădi și la hanulii Colţei (1). La 28 Seplembre anulii 1783 acestă

disposiţiune este modificată în moduli următoră:

Pilacii către Vel Spălară şi către Vel «Igă pentru negustorii turcă capelă
să mncrgă la hanulă lui Zamfiră i la hanul Colţei, la conacă,

Z6 Mihailă Constaulinii Suţuli

Ved. gopd.

«Dumne-ta Vel Spătară și dumne-ta Vel Agă, fiindi-că negustorii capanlăi
turcă co vinit în București, cu bani, cu poliţe, cu treba negustoriilorii se jăCărţi deschise Ia județele de mai josii arctale peniru bâlciulii ce esle să
se facă la Agești sud Ilfovă.
«bem. Vlas. Dumne-vostră Ispravnicilorii ot sud... sănăte, vă facemi în știre
că prin hrisovii am hotăritii Domnia mea, ca la moșia Agești din plasa Mostiștea ot sud. Ilfovii, să se facă două Dâlciuri mari întruni ani, adecă unulă
lomna, la diua S-tului Dimitrie, începându-se cu trei (ile mai mainte și să ţie

o săptămână de-arendulă, și altulă primăvera la diua S-tulut Gheorghe înce-

pendu-se iarăși cu trei dile mai "nainte, să ție o s&ptemână, unde să fie oborulă
de vite i bucate, și nici vîndătorii, nici cumpărătorii vamă să nu plătâscă; ci
dar fiindii-că se apropric diua S-tului Dimitrie, și fiindă-că acel judeţii este
aprope unde potii veni locuitorii cu înlesnire, iată din vreme poruncimii d-v.
să vestiți de acâsta în toti judeţul locuitorilorii de obște i la negustori, ca să
lie înștiinţaţi spre a veni la acelii Dâlciii, care cu ce vori arc de vindare pentru a-şi face alișverișulii lori, și nu numai de vamă voră [i nosuperați, ci și
de alte nedreptăţi și jafuri, întru nimic bântuială nu vori av, liindii-că avemit
Domnia mea porunciţi pe Ispravnicii de Illovă, ca să-i dicfendipsescă și să-i ocrolescă a petrece la dilele acestui târgii, feriţi de or-ce nedreptate și supărare;
însă liindii-că aceste Dâlciuri ati a se face cu adunare de multi norudii, peutru aceea d-vostră să arălați atât negustorilori, câtii şi locuitorilorii, ca și ci-să
aibă a se griji să vic cu mariă, cu vite, cu bucate, și cu ori-ce din destul,
fiindit pentru ali lori aliş-verișii și folosii, și .nu numai înştiinţare să le laceţi, ci săi și îndemnați la acesta, și de săvârșirea poruncci să avemiu Domnia
mca râspunsi.» 1785, Octombrie 18. |Cod. XII, fila 3206.)
Buzâti
Vlaşca

Saac

Prahova
“Dâmboviţa

]lfovii

Ialomiţa
Muscel.

(1) Pilacă către Vel Spălarii i către Vel Aga, pentru Turcii capanlăi
c« le fuce conacii lu hanulă S-lei eaterina, î la hanul Coljei, cun şi pe

dmenă să nu-i lase să bea lulunii pre ulită.

«.„Dumnâ-ta Vel Spăt., i d-ta Vel Agă, măcar că între alte trehuineiâse porunci ce amii datii d-vâstră pentru ale nizamului Bucureștilorii în trecutele
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luiră că nu potii a-și av6 conaculii totii la ună hanti de împreună cu alți turcă
de obște ; iată vă poruncimit dumne-vostră, că acestă felii de negustori capanlăi
să-şi aibă conaculă lori la hanulă lui Zamfiră și la hanulti Colţei, iar cef-lalţi
turci cari iarăşi pentru trebile loră sunt viitori, aceia după porunca ce și mai
nainte amti datit dumne-vostră, să fie opriţi a nu intra Ja alte hanuri, nici a se
zăsipi în tergi în coco și în colo, ci numai la hanulii sfintei Ecaterinei să conăcescă, şi câți nu vori încăpe întracelă hanti să aibă a merge la hanulii
de lângă casele de beilică ale sfintei mănăstiri Mărcuţa ; ci dar întracestă chip
să aveţi dumne-vostră a urma și pentru unii și pentru alţii, după cum poruncimii mai susti. 'Toli. pis. gd. 1783, Septembre 28.» (Cod. NII, fila 49.)

Ocupându-ne de comerciii în genere se cuvine să amintimi actele
lui relative la unele orașe. Ami vădulii la Domnia lui Caragea cum
acesta robise în favorea a nisce credincioși ai stă importantulti Oraşti ali
Craiovei. Vedurămă energica luptă a Craiovenilorii pentru a-și redodile, prin domnesca nâstră carte, ami fostii poruncitii și pentru hanuri, dar
deosebiti acum poruncimnit d-vostră pentru negustorii turci capanlăi ce mergi
şi vinti din București pentru treba negustorici, că este de trehuință a fi unit
locii orenduitii pentru dînşii de conaci, adecă la unuli din hanurile Ducureștilorăi; care acesta este și de folosulă a-și ști odihna la unii loci ca nisee negustoră călători, când vinii, iar să nu [ic risipiţi încoce și încolo prin Bucureşti
și prin eră, nică să se împarță pe lu tăte Iunurile; dreptii aceca primind porunca
acesta să aduceţi pe hangiulă din hanuli monăstirei S-ta [Ecaterina căruia să-i
arătaţi că întru acesti hanti are a primi pe toți negustorii turci capanlăi, și
că la acesiii hanii s'a orenduitii a [i numai conacul lori, iară câţi şi când
nu voră încăpe toți întru acestii hană, să aibă a merge la hanul Colţei de
lângă casele de eilici ali mănăstirei Mărcuţei, carele şi pre acel hangii de
acolo aducendu-lă, asemenea să arttați; așijlerea și exumenii mănăstirei S-tei
Icaterina, cum și egumenului mănăstirci Colţei să le daţi de știre ca să şlie
de acesta; apoi d-ta Vel Spătarii să dai poruncă fapeiilorii ce sunt pe la străjile de pe marginea Bucureștilori ca să aibă în grijă viindă negustorii turcii
capanlăii să-i spue conaculă unde este renduitii, ca să știc unde să tragă ; să
cercetaţi și pe la cele-lalte hanuri și prin tergă și găsindă vre-unulii din Turcă
apanlăi conăcitii aiurea să aveţi a lo arăta să mergă la numilulă hant, cum
și hangiiloră de pe la cele-lalte hanuri, să le daţi poruncă să ştie a nu primi
acesti lelii de musatiri, cari ai loci rânduitii; așijderea ami fostii poruncitii
d-vostră ca să grijii și pentru cele ce sunt spre străjuire de întâmplarea focului,
lângă cere acelea să aibi d-tu Vel dă, a porunci strașnicii le prăcăliaşii de orice felii de isnații i la celă-laltă norodă de omeni prosti, ca nineni să nu culeze «
a mai șede prin prăcălii cu ciubuce aprinse i pe la ulițe și drumuri să snble cu
pipa, fiindă-că și dintracesta se pdte face întâmplare, fără de numai prin cusele
lori sunt neopriţi, îar pe care-i veă prinde să-lă rădici şi să mi-lă dai în ştire

ca să se pedepstscii. tol. pisah. gd. 1783, August

29,» (Cod. XII, fila 19.)

488

V. A. URECHILĂ

bândi libertatea orașului. M. Suţu reveni asupra hotăririlori
ragca și rodete Craiovei
Cartea

«ae.

libertatea sa antică,

prin

actul

lui Ca-

următoră :

ce sa dali tulurorii boeriloră dela Dicanuli Craiovei pentru
orașulă Craiva, a nu [i superați orășenii.

Vlascoi. Cinstiţiloră și credincioși boeriloră Domnici mele dumnâ-

vostră judecătorilorii dela Divanuli Craiovei și tuturorii celorit-lalţi boeri şi
boerinași, preoţilorit și tuturori orășenilorit din Craiova, cartea ce aţi trimesă
la
Domnia mea dumnâ-vâstră boerilorii dospre partea obștici ne-ai veniti, și cole
ce vă jăluiți pentru orașul de aici ali Craiovei cu moșia lui, că fiindui
din
vechime orașulii acesta Domnescii, toţi ccă după vreme nâmurile dumne-vostră
și ale 'orășenilorii sati pomeniti slobodi, cum și înși-vă până acum stăpânindi
t
locurile și cu cuprinsurile s6lo ficș-care ne supărată, fără dare de chiric
i de
clacă, iar Domnia sa fratele Nicolae Caragea Ved. ce ait domnit înaintea
nosiră,
dicoţi că a dăruită numitulii oraș cu moșia lui prin hrisove la două
obraze,
și cercţi de obşte ca să rămâe cum a fostii și până acum, și să vă
faceţi sinetii pentru odihna dumnâ-vostră am vădutiă, pentru care vrendă
Domnia
mea ca să vedemi aceste hrisove de danie, cu ce cuvînt, le-a făcută Domnia

sa, am poruncitii de s'a căutatii în condicile Divanului, unde trebue după o-

Dicciii a se serie în condici, și nu numai am găsitii hrisovă de acestă pricină
scrisit în condici după orânduială și după obicciulti hrisoveloră, ci încă
în
potrivă am găsitii cartea a Domnici sâle fratelui Nicolae Vodă Caragea cu
let,
1783, lulio 7, întru care însuși Domnia sa anirisindu-și hrisâvele de danii
ce
dice că a lăcutii, seric către bocrii și către toți locuitorii de acolea din Craiova,
cum că a lăsatii orașulii și moșia iarăși după cum ati fostii mai nainte, și cum
că şi-ait luată înapoi și hrisovele dela obrazele ce le dedese. Deci în vreme
ce însuși Domnia sa Nicolae Vvd. și-ati stricati acea danie Şi Sati ancrisitii
hrisovele cu acâstă poruncă ce a datii în urmă, rămâindă fără nici uni temei
hrisovele, și fiindit-că nică Domnia mea nu voimii a face vre-o strămutare orașului Craiovei cu moșia lui din slobodenia ce a fostii până acum, ci îl lăsămii,
iarăși slobodă, cum a fostă orașulii, cu moșia lui, după semnele cele drepte,
ca să [ie asemenea cum sunt cele-lalte orașe domnești, cum București și
altele, spre a-și stăpâni ficș-care boerii și orășeni stările şi locurile lui cu pace;
iată vă înștiințămă pe toţi de obşte, că nu aveţi a îi suptraţi de nimeni, nici
dumne-vâstră boeriloră, nici cei-lalţi orășeni de obște, ci după cum până acum
așia și de acum înainte să petreceți fără de grijă și temere de acesta, pentru
care, ca să [iţi la acesta bine plirotorisiți, fără de îndoială și odihniţi, iată ve
trimetemi acestă domnâsca nâstră carte adeverită și întărită cu domnesca
nostră pecete. 'Toli. pisah. gvmd. 1783, Septembre 23.» (Cod. XII, fila 42.)
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Chiar şi Caragea vă&dendă energica luptă a Craiovenilori, luptă de
care lo loculii săi vorbirămii, revocase chrisovuli de robie a oraşului (1).
M. Suţu semnândi la 23 Septembrie 1783 chrisovulii de recunds-

cerea libertăţei Craiovei, nu mai puţinii ordonase Caimacamului de Craiova să nu permiţă a veni la DBucuresci, nici unui bocri Craioveanii, decât după prealabila domnescă învoire: era îngrozitii Divanul centrali
din

Ducuresci

hocrii

de

energia

desfășurată,

cu

puţini

mai

înainte încă, de

Craioveni:

1783, Septembrie 4. Carte legată către Caimacamulti Craiovei, ca
ori-ce bocrii ori bocrinașii vorii vr6 să cie aică pentru pricini de jălbi,
decăți, sei pentru trei ale loră, întăi să artte Caimacamului treba
care are a veni, și Caimacamulii să înștiinţeze aică şi precum i se va
va urma, iar lăr de voce să nu vie nimenea. (Cod. XII, fila 20.)

pentru
scă jupentru
porunci

Orasul Ploescă însă nu scapă de vornicul Moruzi. Domniloruli
M, Suţu reconfirmă robia oraşului, prin actulti următorii :
«Datam

Domnia-mea

acesti

domnesculi nostru. hrisovii dummd-lui

cinstiti

(1) Carte la Divanulă Craiovei, din 1183 Noembre 6, vestindii că «julba ce
prin rugăciune ați trimesit către Domnia-mea, am luato şi am vădutii cele
ce arălați; și liindiă-că milostivirea Domnici-mele și bunavoinţă ce avemii
către obște, pururea o ați cunoscutii, voimi Domnia-mea și acum ca să o
cunoşteți, și răspunsulti celui cu musaadeu ce am lăcutii Domnia-mea pe largi
il veţi lua dela d-lui Caimacamulă Craiovei, ci dar purtându-ve și de acum
înainte cu supunere şi mulţămita ce se cuvine, să rusaţi pre milostivulii
D-deii pentru sănătatea Domniei-mele, petrecând cu linişte şi odihnă de obște ; şi fiţi sănătoși. 1783, lulic 6. (Cod. XII, fila 144.)
De ce ce vorba? Moșia domneâscă
«din Craiova o dăduse la unii particulari.

Orășenii ai reclamatii și deci Vodă dice că «nepoltindii căderea și stenahoria
nimenui sa milostivită și a lăsatii moşia domnescă dela Craiova și orașulii
a Îi iarăși după cum ati lostii până acum, «am şi luatii dela părţile ce se
dăduse hrisâvele Domnici-mele înapoi, ci dar citindi obştie la toţi porunca
şi cartea Domnici-mele și cunoscendi cu toţi mila și bunavoința Dommicimele ce avemii către obștic, să se ar&te pururea cu supunere și mulțămita.
cea cuviineiosă către Domnia-mea şi să avemii r&spunsulii acestei cărți și [iţi
şi d-vostră sănătoşi. 1783, Iulie 6.» (Cond. IX, fila 144.)

NB.

do mai

Urmâză şi o proclamare către orășeni din 7 lulic 1783, vestindu-le cele
susi.

|
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şi credinciosii boeriulti Domniel-mele Ienache
Moruzi Vel Vornicii, ca să aibă
a ținc și a stăpâni totă moșia Ploești ot sud.
Prahova, cu orașulti Plocşti i
cu tereușorulă și cu satele de afară din câmpii
, pentru că acestă moșie, fiind
domnescă, slobodă, la I6t. 1775 Domnia-sa
fratele domnul Alexandru Ipsilantă Vvd. pentru slujba și pentru, datoria
rudenici ati fostii dăruitto dumnelui mal sustt numitului hoeriă prin hrisov,
atâtii moşia cu totii hotarulti
cât și oraşul Plocşti, ca să ia venitulă lori,
ad. : dijmă, clacă dela toţi cei
ședători acolo, afară numai din trof ncmur
i de Gmeni ce se numesc rOșIĂ,
călărașii şi cămăraşii, care ati avută sinctu
ri domneşti vechi cu privilezhiii

a se hrăni pe acestă moșie.» (Cod. AU, fila 84).

In 9 Augustii 1785, reconfirmă încă o dală
posesiunea lui Moruz,
însărcinândă pe Şătrarulă Antonie I*olino
și pe Clucerulă AL. Cocorăscu, Ispravnicii de Prahova, să hotărască
moșia Plooscii, proprictatea

lui Moruzi (1).

In oposițiune cu Ploescii, orăselulii Câmpina
ia avent mai mare în
urma chrisovului din Oclobre 1783 prin care
oraşul este recunuscutii liberă și primesce diverse scutiri domnesci
(2).
(1) Pilacii de holărnicie ali

Vorniculuă Doruzi penlru

moşie

P'loeşti.

«..„fem Vlas. Credinciosit bocruliă Domnici, Antoni
e Fotino, hiv Vel Sătrară
și Alexandru Cocorăscu, biv Vel Cluceri za arie,
Ispravniciloră sud Prahova
sânctate, vă facemit în ştire că dumnc-lui cinstiti
și credinciosii boeriulii Domnici mele Ienache Moruzi Vel Vornicii ne-a arctati
i că moșia d-lui Ploeștii
so împresâră de către vecinii împrejuraşi și ceri
pe d-vostră boeri hotarnici,
ca după scrisorile d-lui să îndreptaţi hotarele,
și de va fi trehuinţă să și trageți moşia cu portărelulii renduitii, după obiceiă;
deci după a d-sale cerere,
iată vă orenduimă Domnia nea Și vă poruncimă,
primindă porunca acesta,
cu sluga Domnici mele portăreli, să mergeţi în
faţa locului, unde faţă liindu
alâtii vechilulii d-lui Vel Vornică, câtii și toţi vecinii
împrejurași, după serisurile ce voriă av6 și d-lui Vel Vornic și vecinii
împrejurași, i după alte dovedi, cum și după stăpânirea veche să îndreptaţi
hotarele, iar de va fi trebuință a se trage moșia, să o Și trageţi după obiccit
i pe trei locuri, şi făcendă
o masă să alegeți deeptă moșia d-lui Vel Vornie
ii, după sineturile i după
stăpânirea veche ce va av6, fără de năpăstuire la
vre-o parte, și de vorii remâne odihniţi cu toții, să puneţi şi petre, și dându
i carte de hotărnicie ca
să ştie dumnâ-lui pe unde să stăpânescă moșia
alsă şi fără de pricină, iar
de nu se vori odihni, petre scă semne să nu
puncți
lace și în ce chipii veţi dovedi, să înştiințați Domni , ci de alegerea ce veţi
ei mele, trimițendiă și pe
cei neodihniţi aici ca să se judece.» 1755, Augus
t 3. (Cod. XII, fila 295).
(2) Vedi
condica No. NI, fila 2, din Archiva Statului,
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Judeţuli: Prahovei și Vălenii de munte prosperă mai alesi cu estracțiunea păcurci. Vama de terguri și acea de hotarii ai prolitii buni
de la păcură. Vomii observa numai că estragerea ci și areulățilo de
ramă desgustă pe proprietarii de puțuri până întratâtă, că unii renunță
a le exploata. Dămit în notă acte constatândi acâsta și cum mos
ncnii Ilizesci din Vălenii de munte se opună a lucra, puţurile lori de
păcură numai să scape de necazurile vameşilorit. Aceştia însă sunt
autorisați a le exploata în rogic (1).
(1) Conslantină

Vameșulit de la Vălen:, pentru moșnenii Ilizesli că nu
se supunit a-și lucra puţurile de păcură.

I& Mihailă

Const. Suţu

Ved. i gprd. Z. VL.

«Poruncimii Domnia mea d-vostră Ispravnici ai judeţului, să aveţi a face cercetare ce se cuprinde mai jos, după cuprinderea cărţilori și sineturilorii domnești să urmaţi, aşijderea vă poruncimii şi pentru plata lucrătoriloră să împliniţi
ceca ce va li de împlinitii înștiințândă și Domnici mele de urmarea ce veţi lace.»
1733, Octombrie 3.
Prea Inălţale Domne,

«Cunstantinii vameşulit de la Vălenii de munte sud. Saac, prin jalba ce a
datii Mărică tale artă, că în anulă acesta cumpărândii vama Vălenilori de
Munte, unde sunt și puţurile de păcură de pe moşia moșnenilorii Ilizeşti,
d-lui Paharniculi Lehliu împreună cu alţi tovarăși tovărășie de obşte.ati orenduitit pe dinsulit la păcură să lic purtători de grijă la lucrulit puţuriloră de
păcură şi la vîndare, și cum că moşnenii Ilizeşti aă obieciti de icait de vadră
de păcură câte bani 45 de la vameşi, pentru căcă luerâză ci puţurile și nu ur
meză ca să le lucreze ci singuri, ci punti alţi 6meni străini cu' plată de lucreză şi nu le plătescii simbria când ai că trebuință, și așa fugii lăsând pu:
țurile cu vreme îndelungată, din care Îi se pricinuește mare pagubă, ati strinsti
pe toţi moşnenii de le-ati disii, ca să-și lucreze puţurile după cum dicii că
sunt legaţi, și ci aii disii ca să plătescă vameşuli luerătorilori și să oprescă
din eci câte 45 bani co icaii ci de vadră de păcură, și cu acesti cuvintii a
remasit vameșuli odihniti, iar că nu lasă să vie bani in mâna vameșului, îur
vameșii să le dea lorii, ce ese înaintea negustorilorii, și icait acești patru-cdeci şi
cinci de bani de vadră deplină, şi vameşuli rămâne păgubaşă de banii cea
plătitii lucrătorilorii, și ai cerutii poruncă către d-loră Ispravnicii judeţului să
apuce pe moșneni să împlinescă de la dinșii banii ce a plătitii cli lucrătorilorit, și să lucreze ci puţurileși de acum înainte precum dice că sa urmatii
acesta cu cărţi domnesci şi cu legătuti; deci poruncindu-mi-se de către Măria la ca să cercetezii jalba acesta și să înștiințezii Mărici tale, am cerutii
de la vameșulti să ne arâte dovadă în scris la acesta ce dice, că sunt datori
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LI.

hdilitatea

sub

Michaili

Suțu.

Numerose măsui interesândă cedilitatea publică și higiena
aflăm
luate sub domnia acâsta a lui M. Suţu. Vomi aminti pe
cele mai însemnate și vomit oluce în anoxă o colecțiune mai import
antă din

aceste disposiţiuni.

moșnenii să lucre înșiși ci puţurile, iar să nu pue Gmeni
străini, și dise că
este analora a dumne-lorit boerilori Veliţi la mânele loră
întărită de Măria
sa Alexandru Vodă Ipsilante, care cuprinde intracestași chip,
care anafora
căulându-se în condicile Divanului se găsi scrisă ot Ict. 1776,
Ghenaric, cândi
atuncă iarăși se vede că ati avută prigonire vameșii cu moșneni
i, și dice întracea
analora, că după cum sa urmati de ati săpatii moşnenii puţuril
e de pe moşia
lorii cu cheltuiala lorit, și păcura peste anii aii scos'o totii
cu cheltuiala loră
şi a dati vameșiloră, să urmeze toti asemenea, luândii moșneni
i de vadră de
Dăcură câte bani 45 şi 40 de dile pe anii; am citită şi ponturi
le de vîndarea
vămilorii și am vtdulă că dică Vălenii : celt ce va cumper
a să ştie că are
si dea la cci ce lucrâză păcură câte bani 45 de vadră și cele
40 de dile pe
anit. Deci dintr'acestea nu rămâne alta să Înţelegă, fâră numai
că sunt datori
moșnenii a săpa puţurile și a scoto picura cu cheltuiala
loră pentru acci 4
de Dani ce li se dati, dar însă cu acesta nu sunt opriți de
a-și pune omeni
în loci, ci să fio luminată porunea Mărici tale către dumnelori Ispravnicii
judeţului, să înfăţoşeze pe moșneni cu vamcșulii, să cercete
ze pricina acesta,
vădendii și alte sineturi ce vori mat avâ ci, și de vorii
av6 totii asemenea
cuprindere ca cele mai sustii arătate, rimâne a nu fi superaţi
chiar ci să lucreze
precum cerii vameşii, ci poti să-și pue Gmeni în locă, însă
să [ie îngrijaţi și
datori pururea, ca să nu lic lipsă de lucrători să se pricinu
escă smintclă, scădere şi pagubă de vamă, iar de va dice în vre-ună sinetii
ca să lucreze
chiar ci, și să nu puc alţi omeni în loci, atunci dumnâ-lorii
Ispravnicii, să-ă
pue chiar pe ci să lucreze; iar pentru ceea ce se jăluesce
vameșulii, şi că
a plătită lucrătorilorii ce ati lucrati în locul lori, și moșneni
i și-a luatii banii
dela negustori deplinii și cl se află păgubașii, să cerecteze
dumne-lorit și
liindit precum se jălueşeo să-i apuce pe moșneni să împline
scă ceea co va li
dreptul, iar

hotărirea rămâne a se face de către Măria ta. 1755, Octom. 3. |

«âlă Mărică tale prâ plecată slugă
«Manolache Crețulescu Vel Logolătii.» (Cod. NII, fila 878.)

Carte legală lu dumne-luă Gregorie Ilrisoscoleii Ispravnică
ol sud. Saacă,
î Apostolă. Ibrictarulă pentru pricina moșnenilorii Păcureţi.
Credincioşii hoerii Domnici-mele, dumne-ta biv Vel Medel.
Grigorie Ilrisoscole

Ispravnicii ot sud. Saaciu, i Apostole Ibrictarii, ce ești orendui
tii Mum-

ISTORIA ROMÂNILORU

493

Epitropia obstâscă ia o importanță loti mai mare.
Iată persânele care o compunii în 1783—84 și lefile lori:
Epitroni.
100. Biv Vel Clucerii Costache.
100.

Div Vel

Pahar.

lance Vilara.

100.
100.
50.
30.
30.
30.
20.

Div Vel Stol. Dumitrache.
Div Vel Stol. Nicolae.
Div Vel Ștelanii Vamoșii.
Div Vel Vist. Pashal.
Gregorie Brezeanu.
'Toma Spătaru.
Costache Schilici; s'a rânduită în loculii stii Constandinii Postelnieult
Pamberi la 1784, Aprilie 12.
20. Mihalache. Perdicară biv vel 3-lea Postolnicii.
20. Iamandi proin Bulucii-Dașa.

başirii, sănătate, am văluti Domnia-mea înștiinţarea ce nc-aţi făculii pentru
moşnenii Păcureni de acolea, cum că sai doveditit vinovaţi la pira ce ait
făcutit orânduilulă dumnet-lui Păharnicului lanache Lehliu, ce este la vamă,
asupră-le; aşijlerea am vădută şi zapisulă de rugăciune și prinsore prin cară
cerit erlăciune de ereşala lori, şi se legă cu altă vamă de se va mai lace de
către că vre-unii furtișagii, sâii vre-o pazubă păcurii, să aibă a se pedepsi cu
târgulă şi cu oena și tâte bucatele și moşiile lorii să se iac pe sema Domnici ; pentru care iată poruncimă Domnia-mea, ca pentru vinovăția lorit și
preotulit să dea una-sută de tal: și col-lalți păcureni toți iar tal: una-sulă
în loculă pedepsci ce li se cădea, cari acești bani 200 tal. să se iae de orânduitulii Mumbaşirii Ibrictarulii şi așa să fie ertați de pedepsă după rugăciunea și prinsorea ce ai dati; așijlerea poruncimiă ca împlinindu-se de orânduilult Mumbaşirii mai susii arătata suma de păcură, ce s'aii dloveditii furată,
adecă 1068 vedre, totă qăciuiala deplinii la aceste vedre 1068, să se iac numai de singuri Ibrictarulii fâw a se amesteca Ispravniculit la acesta, și osebitii acci câte bani 45, adecă tultulă de vadră care este obiceiit de ica păcuveţii pentru lucrarea puţurilorii, și cum sait datit că. platnici a perde acelit
tultii la suma furtişaeului pentru vina ce a făcutii, să aibă şi acei bani câte
415 de vadră a-i lua Ibrietarulă, iar nu vameșulă, şi aceste împlinindu-le să

fie şi slobodi, cărora să le arătați porunca Domnici-mele, ca de acum înainte

în totii chipulă să se ferescă de a nu mai face vre-unii furtișagii, pentru că
nu numai pedepsa li se va face cu târgul și cu ocna, ci şi totii avutulit lorii
se va lua pe sema Domnici, dle care pentru a fi știută totii-d'auna fapta acesta
şi prinsârea și legătura co ati dati, am pusii de sait trecutii şi în condicele
Divanului zapisulit ce ati datii că, ci întru acestasi chipit veţi urma și [iţi să-

nătoşi. 1785, Iunie 7.» (Cod. XII, fila 277)

?
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20. Dumitrache Polco. mirasigiii.
20. Iagi Tene Arbut; dela Februarie 1,
1784, sa făcută pitacă gospoil.
către epitropi și sa rânduit Iordache hiv
Ve] Ceaușii de aprodi în
loculă lui Arhut,
20. Tanache Ciubueciti.
50. patru Logoloţi cu hârtie.

"710. (1)

Intre veniturile cutici Epitropici obştesci
po 1785 și anii următoră
din Domnia lui M. Suţu Și N. Mavrogheni,
până la declararea răsboiului
austro-lureiă, aflămit și amendele luate prin
slujba vornicici dela vitele
de pripasti. Iată documentulă din care
ne informămit de acâsla:
Cărţi de slujba

vorniciei pe anul

1755,

Ianuarie.

«em. Vlas. Datam cartea Domnici mele
— care sa renduitii cu slujba
vornicici la sud... să aibă a urma la tote după
cum sc cuprinde mai josti, şi a se
strînge venitulă acesta care este orenduitit
la cutie pentru facerea podurilor
din orașulit Domnici mele Pucurești, ferin
du-se ca mai multii să nu se lacă
superătă și nedreptăţi locuitorilorii: tâte vitele
de pripasii să le facă zaptă de la
veri-car6 se vorii afla, şi când so va arăta
stăpânul dobitocului, după dovada
ce va arc, să i-l dea plătindu-și colaci
de calti po taleri unulti și jumătate
Dani dou&-deci, și de bivoli, de boi, de
vacă, po bani una sută, de rîmitoră
po bani 50 și de die, de capră po bani
10. Așijderea unde se va face stricăciune de vite la semânături de bucate,
la vii, să se ispășescă și luândit înscrisă stricăciunea de vite, pe câtă va fi
cu dreptate, să o plătescă celi cu vitele la stăpânulă bucatelorii, făcândă și
împlinire, și deosebită spre înfînare,
și de a-și păzi fie-care vitele să plăteseă
la orenduituli cu treba acesta elohă
după obiceii, de calti po bani 40, de hot,
de vacă po. bani 20, do die de capră po bani 10, de rîmători po bani 50;
însă să fie datorii orânduitulii cu
slujba vorniciei, că pentru tote vitele de
pripasă să facă fbie în seristi pe tolă
vremea să 0 dea la d-loră Ispravnicii, în
care să însemneze iua ce a prinsă
pripasulii cu păru
și 'somn
lele co va are dohitoculit, şi d-lorii Ispra
vnicii să
puc să strige Ia dile de lârgii, ca cu acest
ă lesnire să-și potă găsi păgubașulii
dobitoculii săi, iar să n'aibă voie nică a-lii
vinde, nici a-l schimba, scii a-lă
dosi, și să se lerâscă orânduituli a nu Dăga
însuși vitele din câmpii prin holdele hucatelorii, că apoi strașnieii se va pedep
si de va face unele ca acestea,
iar pentru herehelii întregi, ciredi, turme de
vite multe când se va întâmpla,
(1) Cod,

XII,

[la 77,
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iar nu trase

cu vre-unii meșteșugii ală vornicici lori, și vori fi numai ale unui stăpânii,

atunci de la acelii stăpână să iea pentru fieşte-care felurime de vită colaculii
de gl6hă ce se ica când se face stricăciune de bucate de pe hotarii ce sa
lostii făcutii, care s'a tostii înştiințatii și pe la obşte de d-lorii Ispravnicii, adecă
de vacă, de boii po bani 20, de calit, de bivolii po bani -40, de ic, de capră
po bani 10. Intvacestă chipă poruncimii d-vâstră Ispravniciloră de judeţii să
[iţi cu purtare de orijă, ca să nu se facă alte nedreptăţi, care acesti nizamii
ce cuprinde mai susă să aibă a se urma la tote satele de obşte. ii saam receh gvmd. 1785, Ianuarie 26.» (Cod... fila...)
Asemenea s'a făcută şi pe 1786, Ianuarie 1.
Asemenea sa făcută și pe lât. 1787 Ianuarie 1.
Asemenea cărți sai făcutit și pe Iât. 1788, Ianuarie 1.

La 24 Ianuarie 1784 Domnitorul M. Suţu însăreineză pre Divană
să ica socolela Epitropici obștesci, prin următorulii pilacii :
Pitacă, călre

Veliţii Doeri să dea boerii epitropi socotilă de veniti și
cheltuiala podurilorii.

«Dumne-vostră Veliţilorii Dhocri, când vă veţi strînge la mănăstirea slintului
Sava, după oschitii pitacă ală Domnici- mele, ca să cercți dela dumne-loră
hoerii cpitropi socotela pentru şele și pentru orfanotrofic, să av cţi a cere de
la dumne-lorii boerii epitropi ca să vă arăte și socotela de totii venitulii i
cheltuială, venitulii podurilorii până acum, care socotelă să o teorisiţi cu de
amenuntulii, urmândit după orânduiala și cuprinderea: hrisovului ee este pentru venituli poduriloră, și încheind socotâla subt îscăliturile dumnâ-vâstră,
să ne ar&tați Domnicik-mele în scrisii prin analora, ca să vedenmii. lol. pisah

gl. 1784, Ianuarie 24 (1),

M. Suţu reînoesce nizamulit lui Ipsilante, prin care s'a hotărâți ptinetulii până la care Bucurescii ai a se înlinde și peste care nu mal e
voie să se clădâscă case. Acestă limită este însemnată prin cruci. Tată
pitaculti domnesci relalivi:
Pitacii către

Vel Spăl. penliut holarulii Ducureștilorit, care sai pusit cruci.

«.„„Cinstitii și eredineiostt hoeriulii Domnici-mele, dumi-tele Cirigoraseo Palasache Vel Spăt. sănătate, facemă dumi-tele în ştire, că de trehuinţă este a-și
(1) Cod. XII, fila 110,

!
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av& orașulă București hotarulii săi jură împrejurii cunoscutii și
păzită de

a nu se întinde și a se lăţi nimenea mat multi cu faceri de
casă afară din
hotară, pentru căci, și ţăranii de pe afară ne popriţi fiindi,
vint pe marginea orașului cu locuinţa, nefiind hotari în mijlocii, de pricinuescii
spargeri

satelorii judeţului, și străini necunoscuţi, ne știuţi și țigani cu feluri
de do-

hitâce, amestecându-se de nu se pote cunsște Bucureștânuli de
ţăranulii, din
care pricină și norde grele se lacii pe marginea Bucureștilor,
strâmtorindă
lărgimea drumului din căpătăiele podurilorii mari până a eși la loculi
de
câmpit limpede, de pătimesci cu grele necazuri în vremi rele
de obște câți
ait intrare şi cşire în Bucureşti, neputendi a mai ajunge, nici cu
facerea podurilorii atâta lungime până afară la câmpă, și lângă acestea
pricinuește și
la paza Bucureștilerii pentru furi de dobitâce, pentru fugii de
slugi și țigani și pentru alţi 6meni ră, învăluiala şi înșclăciunea acestei
sălășluiti de

Omeni alară din hotară pe

marginea orașului la câmpii; de aceea dar

cer-

cetândii Domnia-mea de stai dată mat înainte vre-unti felt de nizami
la acâsta și în ce chipi, aflăm din condicele louofețici Divanului, și
dela Depertamentulii epitropici priciniloră obștici, că în Domnia Domnici-sele
fratelui
Alexandru Ipsilante s'ati fostii pusti jură împrejurul Bucureştilori chipti
de
cruci semne, ca acestea să fie hotară ali orașului, cari cruci măcarii
că le
vedemii Domnia-mea că stati şi până astă în locurile loră, dar urmarea
trebii
aceea pentru a căruia siirșitii sai pusi crucile acestea, -vedemă că
nu s'ati

păzitii, căci oschitii de câte-va case cari saă fostii aflată atunci Ja punerea

crucilorii făcute mai dinainte, afară din cruci, peste hotari, precum le
vedemii,
scrise pe anume la catagralia co s'a făcut atunci, în urmă s'ati făcutii
și altele
osehitii dintwacelea, și ati rămasi fără de nici o urmare nizamul
ti ce sati
datit atunci; pentru care iată orenduimit pe dumnâ-ta, ca dimpreună
cu Cluceriii Slătinenu, ce este orendluitti dimpreună cu dumne-ta
la oschită trâbă
a nizamului DBucureştiloră, și de împreună şi cu unulii din boerii
epitropi, să
înconjurați (6tă marginea orașului Bucureștilorit pe la crucile ce
sunt puse,
și să căutaţi după [dia de catagrafie a cpitropiloră, casele cele
ce s'aii allatiă
până atunci făcute afară din crucă, ca întâiti acele să le luaţi în
scrisit fieștecare pe anume, care ca unele ce acelea sai aflatii mai 'naintea
hotarului
Bucureștilorii, făcute încă de când nu era porunea dată pentru
oprire, să
aveţi a ni le arăta deosebitii; așijderea să vedeţi apoi câte alte
case alari
dint'acelea sati mai făcută în urma punerci hotarelori, înedce,
afară din Cruci,
să le numărați, să le scrieți anume ale cui sunt? ce brâstă
este și fie-care
când ai făcut'o? şi să ni le aretaţi cu loic, sub iscălitura d-vâstră
, să le vedemii, ca să dămă nizamulti celt cuviinciosii, și după acesta
„veți ave po-

runcă în urmă a pune altii rând de cruci mai pe din afară, osebită dintwaceste puse mai dinainte, în care să se închec şi să intre cele vechi
case ce
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vor fi cu cale a rămân, cu poruncă și cu hotărire ca acesta, ca de
aici
înainte nimeni să nu se mai cuteze, nici afară de cruci, nici înăuntru erucilorii ce se voră pune, să hu se mai facă case altele, afară din ecle ce
va fi a
remân6 acum la nizamulii acesta, care se vorii arăta numărulit şi voră fi știuto;
pentru care să şi dai poruncă, d-ta Vel Spătarii, la preoţii acclorii mahalale, la
vătașii de mahala, cum și la Zapeiit breslei dumi-tale, cari sunt de strejă
pe
mărgini, ca să iea aminte, nu numai acum în vremea poruneci și în vremea
ce se dă nizamulii, ci şi în urmă peste tâtă vremea, să ştie că sunt
datori îndată ce vori vede pe cine-va făcândti case, ori alară din crucile ec
se
vorii pune, ori înăuntru în coprinsulă cruciloră acelora, numai decât să aibă
fieşte-care osebitti a veni să dea de știre, însă zapeiii străjilorii d-tale, la
d-ta Vel Spătar, iar preoții la cpitropi, cum și vătăşelulu mahalalci, iar la
d-lui Vel Spătarii și fie-care din d-vâstră să ne arGtați, ca nu numai să se
oprâscă, să se sfărîme și să se surpe până la pămîntă, ci încă celii ce va
face îndrăsnire și nehivare de scmă la porunca domnescă, să se pedepses
că ;
numai mai întâiti să aibi a o face șliută și cunoscută porunca şi hotărirea
acesta mal dinainte la toţi, ca să nu dică că wati știută ; asemenea sc vorii
pedepsi și zapciii și vătaşii de mahala, cum și preoții se vorii canoniși, când
“mu Yorit ave accstă purtare de orijă, sei când vorii trece cu vederea într'adin
să
şi nu vorii veni ca să arite, Așijderea să vedeți d-vostră la patru margini
ale podurilorii mari ce îndreptare și ce dresti trebue să se facă drumului
din
podi până a eși la loculii limpede de câmpii, unde va fi nevoie și stricăciuni
grele, și de cine sc cade a se face acelii dresă? să ne arttaţi ; ci dar așteptândă de la d-vâstră, urmarea acestei treb, să ne arătați în seristi fără de întârdiere, ca să punemii nizamuli acesta cu lucrare în faptă. tol. p. ovmd.
1754, Iulie 19.» (1)
Pilacii către Vel Spătarii a pune cruci pe marginea Bucureştiloră
|
sorocit de 40 dile, și a nu stremula cele vechi.

cu

«..Dumne-ta Vel Spătarit, măcarii că prin Pitaculti de la 19 a lunei-acesteia, vi
s'a scrisii că după ce veţi face întâiii cercetare caseloră ce sunt făcute afară din crucile.ce sunt puse drepti hotarit ali Bucureștiloră, în urmă veţi ave poruncă
a pune și altii rândi de cruci pe din alară de case, dar fiindii-că acâstă catagrafie a caselorii urmeză a mai întârdia până sc va s&vârşi, și fiindi-că
punerea crucilorii este mai întâiit trebuinciosă acum a se face, iată scriem
d-tale, dimpreună cu unulă din boerii epitropi, mai întâitt acâsta să o săvârșiți acum, adecă afară din tâte casele pe margini jură împrejurulit orașului

(1) Cod. XII, fila 179.
Istoria

lomâniloră

de

V, A.
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să pue cruci, cu sorocii până în 40 dile, ne strămutândă nici pe ccle vechi
de la locurile lori, și cercetarea casclori totii să aveţi a o face după
coprinderea pitacului negreșitii, și să ne arătaţi; la care acestă punere de cruci
să
fie și Clucerulă Slatinânu, după cum se cuprinde și în osebitii pitacii.
tol.

pi- gpd. 1734, Iulie 24.» jCod. XII, fila :8t)

Pe de oparte Domnitorul opresce estinderea Bucurescilori, pentru
motivele arătate în pitacii, și pe de alta reinoesce și m&sura obligând
pe ori-cine are a construi o -casă în lăuntrulă orașului, să ccră prealabilă învoire dela Domnitori, acesta, credemi, în interesulit înflrumusețărci orașului (1).
Nu vedemi vre-o schimbare în modul de pavare a stradeloră, de
închidere, oră deschidere de strade și de curățirea loră, de cum a fostii
dela Ipsilante încâce. Epitropia obștescă, priveghâză şi împedică împresurarea stradelorii de către proprietari și împedică aceste împresurări, prin pitacuri domnesc, să resoluţiuni de ale Domnitorului puse
pe anatoralele epitropici (2).

(î) Pilacă călre dumnâ-lui Vel Spăt. i către dumn-lui Tel Agă a nu se
mai face binale în Bucureşti fără de porunca Mărici-scle lui Vodă.
" Poruncimit dumi-tâle Vel Spătarii i dumi-tele Vel Agă, de astădi dela Septembre în 14, înainte să nu îngăduiți pe nimeni din obşte, încependii dela
Părintele Mitropolită i dela dumne-lori bocrii cei mari, până la celit mai micii
boerii, sâii negustorii, a începe din temelie zidire de vre-unti felt de bina în

București

fiu” de ştirea și voia

Domnici-mele,

ci or-eine

va

av

a lucra

să

dea în știre Domnici-mele şi se va da voie și poruncă subt domnesca nostră
pecete, iar într'altii chipă nu; ci dară fiţi cu mare grijă de acesta, ca să nu
se întâmple vre-o începere de bina unde-va fără de voie în scrisă că veţi fi
fără de răspunsi.» 1785, Septembrie 14. |Cod. XII, fila 3:1.)
(2) Pentru

împresuiarea.

I& AMihailii

ulileă dela vaduli.. apei dela porta din josii.

Constantină

Suţuli

Ved. i gspd. Zem.

Vlas,

«âșa să urmeze pentru tste şi poruncimii dumi-tele Vel Agă să cpistăsești
a se săverși aceste, dândiă întâi soroculi de cinci dile acelorii ce ati împresurată loculii acesta, că de nu voriă urma ci de sineşi a-și rădica acelea, apoi
să pui dlumnd-ta să le taie, cum se cuprinde mai josă întocmai. 1785, Maiu 10.»
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Pavarea stradelori cu grindi, ori astuparea mlaștineloră cu
nuele și
alte materiale se făcea nu numai din veniturile directe ale
Iipitropiei,

«Prea Îndițale Domue,
«După jalba ce ai datit Mărier-tele dumne-lui biv Vel
Sărdariti foniţă pentru împresurarea uliței ce este la porta din josă a curții
cei
înainte at fostii vadă pentru măsurătorea buţilorit și pentru vechi, undo mai
trebuința obştică
de a lua apă, ni se poruncește do către Inălţimea ta ca să
cercetămă și pentru
dou& porunci domneşti ce s'ai fostii dată și în co împrej
urare s'aii făcutii
de către răzeși, şi prin anafora să înștiințămi Mărici-tâle;
după luminata poruncă urmând, precum ne-amiă îndestulatii înștiințânuu
în Domnia Mărici-s6le
Alexan
dru

Yodă

Ipsilante,

dumnâ-lorii

boerii cpitropi ce era

la acea vrenic,
vădendă acestă uliţă împresurată de amândouă părţile de
dot vecini, şi multi
gunoi aruncatii în marginea gârlei atâtă de mahalagii
cât și de alți târgoveţi,
tăcend

u-se înaltă malulu de mai nu putea lua apă nimenea, aii

fostii înştiințată prin anafora, care s'aii întăritii cu poruncă către Vel
Agă alti acelei vremi.
ca să silescă pe acci doi vecini spre a-și muta ulucile,
cu îndreptarea uliţei
după: forma binalelorii ce sunt în fața podului (adecă de
stânjeni 2:/,] cum
și malul ce sc făcuse din multi gunoiă să-lă surpe,
curăţindă și uliţa cu
şanții ca să se potă lace podi precum ati fostii din vechim
e, şi urmare n'ait
lăcutii a se săvârși acea poruncă ; așijderea și în Domnia
Mărici-scle Nicolae
Vodă iarăși mai înștiințândii bocrit cpitropi prin altă
anafora, asemenea povruncă sati datii către Vel Agă, când și mergendu boerii
epitropi la numita
uliţă și m&surându-o ai vădutit a fieș-căruia “ împresurare,
că este de câte o
jumătate de stânjenii, și spre știință ai făcutii semne,
cum şi noi acum făcendii cerectare în faţa locului, vedumă că necum să
se [i lăcutii vre-o săvErșire poruneci a se îndrepta ulița, a se curăţide gunoi,
a se surpa malului,
ci încă mal multi s'au adausii, căci vecinii bătând tarașiși mai
prin mijloculă
Dâmboviţei, şi cu gunoiulii ce sai totii aruncati sati
înălțati malulii şi s'aă
împinsit apa pentru interesul lorii, din care şi multe
primejdii sai întâraplatii precum arătară mahalagii că și estimpi sarii [i
înscalii dot copii de
cei ce mergit ca să ica apă, atâtii numai unulti dintra
cei doi vecini anume
Canciuli Măcelariii și-aă mutată ulucile Greș-ee îar nu
până la semnulii ce
sau fostii făcută, arătându-se că celt ar fi urmată porunec
i, ci măsurândi
și noi de isnovă, și vădândă că nu se potrivește cu
măsurătorea de atunti,
căci că peste semnuli ce cra făcută pe loculii celui-laltii vecini,
din potrivă
anume Mitache Negustorii mai trece ca o jumătate de
stânjenii, am făcutii
cercetare cu deamăruntuli, și am căsitii semnulă co
sat fostă făcutii pe loculit Cu'ciului, cere clă le tăsăduia, și iarăși mai măsur
ând at venită potrivă
Y
și vedumii semnele drepte; după acâsta din mărturia lui Dimite
ache Rachieru
că pre vremea când se măsuraii buţile cu vadra ai
ținutit eli numitul vadă
patru ani, și ştie că loculii pe care ati ficutii numitul
ii Mitache unii loișorit
în marginea apei alăturea cu ulița era slobodu, adocă
domnesci, de şedea
mulțime de buţi; pentru ea să fie luminată porunca
Mărici-telo către dumnâlui Vel Agă ca să facă celă cuviinciosti mumbașirlicii de
a-și rădica numiții
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ci şi prin contribuțiune forțată aruncată asupra mahalagiiloră pe unde
trecea strada de pavată sâi de reparatii (1). Lia acâstă cheltuială con
tribuia și cutia epitropici obștesci.

vecini ulucile să şi le așede întocmai pe semnile cc şi le-aă fostii făcutii
spre a rămân6 ulița de 2:/, cum cra din vechime, acei tarași ce ati bătută să se taic, malulii să sc surpe cum și loişoruli Mitacului să se rădice
rămâindi loculii slobodi precum ati tostii, pre care să se facă poduşeă coborândii din podul uliţii spre a merge norodulii cu lesnire să-şi ine apă și
a-și adăpa dobitocele, iar cea desăvârșită hotărire rămâne a se face de către
Înălţimea ta.» 1785, Mait 9.
Ianache Lehliu Păhar., Nicolae Stol., Ioanis Medelnicerii.» (Cod. XIII, fila 190.)

(1) lată acte. de natură a documenta

acesta:

Mahalagiii din mahalaua Arhimandritului ce sati pusă a da ajulorii
pentru facerea podului pe ulița. ce merge la Archimandritulă.
Taleri

0 DWD E E ID DEO

N GO

„Nicolae

Ciubueciu.

. Casa lui Constantin
. Vladă

doftorulii,

Paharniculti.

„ Neagulti Precupeţuli.
. Vasile Braşovenulii.
Vasile Logolâtulă ot dumnâ-lui
Bulucii-Başa Vasile.
Nicolae

Croitoriii.

Cârciuma

lui Bulucii-Bașa

Vasile.

ce Ce DD
> DOE

—_

. Toma Postelnicelulii.
Preda Lemnariulii.
lane ali 2-lea Portari

Dumnâ-lui Slugeră 'ivara.
„Nicolae Logotătulii.
Medelniceresa Florica.
Sărdăresa Sărdarului Nicolae.

. Mitach& în casa Chiurciti-Bașa.
. Maria

văduva.

—__—

„ Chiriacti Cojocariii.
Constantinii Ciauşii de croitorie.
MSnăstirea

Arhimandritului.

„ 2-lea Logofătă

Stanciu.

—

. Iane Grămătiet.
Pitară Constantinii
1U5.

lanciulescu,.

Dudesculii.
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Curăţirea norbielorii, facerea de șanțuri pentru scurgerea apei de
pe strade, continuă a se face în cea mai mare parte de către cei cu
prăvălii și case de po stradelo ce sunt de curăţitii și de către așa
Iă Mihaili

Constantini

Suţulă

Ved. i gpod. Zem.

Vlas.

„«Fiindă-că acestii podi este de multii folosii și trehuinţă a tuturorit mahalagiilorit ce se numesc mai susii, de a nu pătimi cu greutate noroduli, de
accea dară sait pusit ficș-carele după starea și putinţa lui a da ajutoriulii acesta

la facerea

lui, care

se cuvine

timisia a-lti da; pentru care
acestori mahalagii şi altorii
şi osebitit și unii din dumne
drepti aceca orenduimiă pe.
aceşti bani să se începă și să
(Cod. XII, fila 82.)
- Anaforaua

dumnc-lui

fieş-căruia

fără de nică o împotrivire

și: cu pro-

iată și Domnia mea, pentru lolosulti și lesnirea
trecători, am poruncitii a se da dela cutie tal. 250
loră boeri mari dai dela dumne-loră ajutoriu,
.... ca să stringă dela toţi numiții mahalagii
se s&vârșâscă podului acesta. 1783, Noembre 23.»

Vel Logofili pentru podul,

I6 Alihaili, Constantină Suţulă

dela sfintulă Nicolae.

Vud.

«Poruncimii Domnia mea dumne-vâstră boerilorii epitropi din banii cutici să
daţi tal. 280, tol. pis. gpod. 1785, Augustii 13.» (Cod. XIII, fila 82.)
Procit. Vel Logofătii.

«Pre Indlţate Domne,
«După luminată porunca Mărici tale ce mi s'ait datii să cercetezii de sati împliniti! banii ce ati fostă cisluiți de boerii mahalagii, ca pentru ceca-ce lipsesce
să rămâe la milostivirea Mării tele, am lăcutii cercetare și chemândă pe
numiții boeri de i-am întrebatii, și aduseră pe Nicolae Logol. epitropuli ce
la încărcată cu acestă trebă, care-mi arătă că toți banii ce. se vădi cisluiți
pe boeri s'aii împliniti şi se află în mâna lui, și mat lipseseti taleri 280 pentru

care rămâne la mila Măriei tale a se face ajutoriit cum va lumina Dumnedeti
pe Măria ta. 1785, August 12.
«ilă Mărici tâle pr6 plecată slugă.

«Scanlatii Vel Logofiti.» (Cod. XIII, fila 338.)
Pilacii călve

Vel Spălarii

i către

Vel Agă « drege drumurile.

«Dumne-ta Vel Spătarii i dumne-ta Vel Agă să rânduiţi zapeil prin mahalale ca să cerceteze, și ori pe cetuliță va găsi drumulii stricati și eropi, să
lacă zapcilâcii veciniloră, ce voră fi de o parte și de alta, precum și obiceiul

ait fostii, ca să astupe

acele

gropi,

sii

batacuri,

cu tulă, cu paie, scit cu nes-

care-va slărâmături de zidi și așia să se îndrepteze ulițele și drumurile de
prin mahalale, să nu se mai alle gropi, sâii batacuri. 'Tol. p. gspd. 1784,
Aprilie 17.» (Cod. NII, fila 145.)
!
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dișii podari,

de scutiri

constituiți din anumite sae, care pentru acesta henelic
iati

Ridicarca gundielorii și a norbielorii se făcea luându-se cu

Pilacă « se face podulă

ce se începe din puduli
le sfînta Ecaterina.

Culicilorii Şi Hterge

«Duume-v6stră boerilorii epitropi, liindii-că podişoruli ce urmeză
din

poduli
celii mare ală Caliciloră către Mitropolie şi până la porta sfintei
mănăstire a Caterinci, este făcutii numai cât-va dintr'insulii până în pârta Stolnic
ului Fălcoianu,
iar de acolea înainte s'a lăcutii hatacuri şi nordic, din care
pătimescă multă
greutate cei ce mergi: și vinti pe acestă uliţă ; iată porunci
mit dumne-vostră,
din podinele vechi și urșii ce se scoti dela poduiii Mogoșse
i, care se lucrâză
noii, să dați podini şi urși cât voră [i de trebuință pentru
acesti podișorit a
se isprăvi și a se face din porta Stolnicului Făleoianulti până
în pârta sfintei
Lcaterinci, şi plata meșterilori i salahoriloră o voră da-o
mahalagii, iar dumnc-vosiră să daţi după cum dicemă podini şi urși, însă să
m&suraţi întâiti, și
câte podini va fi trehuință să daţi, arătândi despre altă parte
și Domnici mele
cât a trebuitii. 'Tol. p. epd. 1784, Martie 6.» (Cod. AII,
fila 135.)
Pitacă către dumne-luă Div Vel Clucerulă Manolache Crețule
scu pentru
[facerea podului dela Colţa până la porta dumuc-lui Spătar
iului Venturei.

«Fiindi-că aă datii jalbă Domnici mele toţi mahalagiil din
mahalaua Colţei,
pentru podulii ce merge dela Colţa până la porta dumnâ-lui
Spătarului Vinturi,
că liindă stricati, însă cu totulii lipsită, pătimescii toți
alţi de obşte câți at
umblatii pe acolo cu vitele de împreună și certi de a se
face acesti podi,
cu ccea ce și dela dinșii vorii să dea, pentru care iată orându
imi Domnia mea
pe dumneâ-ta biv Vel Cluceră Manolache Creţulescu epistati
sti asupra facerei
acestui podiă, ca stringendi întâiti bani dela toți mahalag
ii, câţi sunt arătaţi
În fie, pentru ccea-ce va lipsi, până la suma ce trebue să
ar&ţi dumne-ta, ca
să poruncimii a se da, pentru a se isprăvi. ol. p. &pod. 17£3,
Decembre 12.»
(Cod. XII, fila 91.)
Titacă la epilropă să dregă podurile.
«Dumn-v6stră boerilorii epitropi fiindă-că vedemă cele de
prin năuntru târului poduri, și de pe alte uliţi la prostă stare, măcar
şi din cele mari cari
aii trebuință de meremetii, iată că vă poruncimit că treba
ce este a datorici
d-vâstră, să socotiți mijlocului celt cuviinciosti în ee chip
și cu ce orenduială
trebue a se lucra, sâii a se drege acestea? pentru tote de obste,
să arătați Dom-

nici mele în serisii. toli p. pd

Carte către d-lui. Vel Spălară
«Dumne-la

Vel

Spătară

1784, Maiii 93.» (Cod. XII, fila 164)

i către d-lui
poduriloră.

i Dumne-ta

Vel

Aga,
9

Vel Aga pentru curățiluli
măcari că

pentru

curttenia
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din Bucuresci, fără nici o plată,

de beilici

pentru

o singură dată fic-care

podurilor, sunt date porunci mai dinainte, către d-vostră ca să îngrijiţi cazăbiţi ai orașului, şi de o parte poleovniculă cu poduri, de altă parte însuși
ulicerii mahalagii și prăvăliașii fie-care în dreptulă săi să rinâscă, ca tot-d'auna să fie curățate podurile de tină şi de gunse, [iindă-că dintracestă pricină
putrezesci şi podurile, care cu multă cheltuclă se facă și în scurtă vreme
se strică, dar liindii-că întracestă vreme ami vtduti pretutindeni podurile
pline de tină şi noroiă, lăr' de nică o purtare de erijă, iată vă înștiințămă şi
poruncimiu d-vâstră să aveţi a orândui zapeil la tâte podurile și ulițele pentru curăţenia lorii, ea de o parte podarii, de altă parte cci cu case, cu prăvălii, pe de o pante şi alta să [ie siliți ca toţi în partea lori să rîn6scă, cur&ţândii
podulii să nu rtmâe cât de puţină tină de asupra lori, care acestă purtare
de grijă nu numai acum, ci totii-d'a-una să o aveţi d-vâstră, [liră dea aștepta
ali doilea poruncă de la noi. toli. p. «pd. 1785, Ianuarie 28.» (Cod. XII, lila 226.)
Pitacă câlre epitropă de a pune

la orendueli pentru carățiluli podurilorii.

«Dumnâ-vâstră boerilorii epitropi fiindă-că pentru rînitulti şi curățitulii podurilorii din București, ami poruncitii Domnia mea, prin oschită pitaculă nostru,
d-lui Vel Aga, ca să pue pe fie-care prăvăliașă și casnică să rincscă pe dinaintea podului prăvăliei și casii lui, iată poruncimii şi d-vâstră să ară&taţi polcovnicului de podi ca să ştie să puc pe podari ca'să rinescă pe la locurile
cuviinciose ale podurilorii mari, unde este datoria lori spre a [i curățat, că
dintru acâstă nccurăţenie a lori se pricinuește putregiunea și stricăciunea lori
mai nainte de vreme. toli. p. «pd. 1785, Decembrie 21.» (Cod. XII, fila 338.)
Pilacii către epitropă pentru noroiulii din capuli podului Mogoșoei.
«Dumnâ-v6stră boeriloră epitropi, fiindii-că înşi-ne Domnia mea am vădutu
la căpătâiuli podului Mgoşci noroiulii forte mare, la care când sunt vremile şi ploi6se împlendu-se de apă și de noroi, pătimescti mare nevoie trecătorii de obşte ce intră și ci în Bucureşti pe acel podii. Iată vă poruncimi
să vă sculați unulii, doi, din d-vâstră, să mergeţi acolo la căpătâiul podului
să socotiți ca să se facă unii șanţii din noroiulă acesta alăturea, spre a se
scurge apa pe dinsulă, ca cu mijloculii acesta să se potă îndrepta, și să ne

înștiințaţi în serisii de unde și până unde se cade a se tace șanțulii, ca să diimii

poruncă d-lui Vel Spătară a se lucra de mahalagii, asemenea să mergoţi şi
la Podul târguiui de afară să socotiți a se face asemenea şanţulii, și iarăși

să ne înștiințaţi. 1785, Augustii 11. (Cod. NIL.
Pilacă către

Vel Spălanvit să astupe unit noroi
Mogoguiei.

din capulă podului

«..Dumne-ta Vel Spăt. fiindit-că la capulii podului Mogoş6ci, unde este no-
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carii. Din lăuntrulă orașului ridicarea
mahalagii, pe comptuli lori:
Pilucii căbe

Vel Spit. i către

Vel

nordieloră

să făcea. și de cătro

„Ig să pue să scoță

şi să curețe cei cu prăvăliile de tină.

tina de poduri

«Dumnâ-ta Vel Spăt. i dumnâ-ta Vel Agă, fiindii-că pe tote podurile
s'a
adunatii tină, s'a făcutii gunsic, care acesta pricinuește putregi
une și strica-

roiii forte mare și pătimescii locuitorii cari mergii și vină,
este trebuință a
se face îndreptare, să mergi dumnâ-ta de împreună cu Păharni
culă Ianache
Lehliu, căruia și deosebiti i sati poruncit de către Domnia-mea,
acolo la capătuli podului și să socotiți ca să se facă unt șanţii prin care
să se scurgă
apa dintracelă noroi, şi să se măsure de unde și până unde
are să se facă
șanțulu câtii va fi de trebuință, și după acesta să renduești
dumnâ-ta Vel
Spăt. zapeiă asupra celorii co ai case de oparte și de alta să sape
aceli șanţii,
și deosebită să aducă și tute și brazde să pue întw'acestii noroi,
ca cu acestii
mijlocii să îndrepteze acelă drumiă, şi de nu va fi destulă a se
isprăvi
șanț și să se puo tule i brazde numai cu cei cari şedă pe margine acesti
a acestui loci, să puneţi ca să dea ajutoriti şi mahalagii de prin prejură.
17%,
Septemb

rie 10.» (Cod. NII, fila 310.)

Pitacă către d-lui Vel Vist. ca să oprâscă Dima Deli-Bașu i luă

Gheorghe

luz-bașa ot Ilaremi banii din lefă pentru facerea podului
din
mahalaua Arhimandrituluă.

«Dumne-ta Vel Vist. fiindă-că Dima Deli-Bașa i Gheorg
he Iuz-Başa ot Ilavremii sunt datori a da la facerea podului din mahalaua Arhima
ndritului, însă
Dima Deli-Bașa taleri 15 și Gheorghe Iuz-Bașa taleri 5,
prin anaforaua întărită de către Domnia mea, și după atâta prelungire ce făcu,
nu vorit să dea
bani de voie la unit lucru trebuinciosă și pentru ali lori
folosii, poruncimii
Domnia mea d-tale, ca din I&fa lorii să oprești Dumnâ-ta
acești bani și să dai
în mâna orenduitului Zapciă vătavă de păhărnicei. 1785,
Augustă 9.» (Cod.

XII, fila 295.)

Pitacii călre dunuc-luă Vel Spăl. pentru c« se drege drumul
iă
Cărcdmidarii de susii fiindă forte văi stricati.

«Dumnâ-ta Vel Spătariă, fiindit-că în mahalaua

drumulă

forte

răi

stricati

la

ună

locii,

unde

dela

Cărămidarilorii de susti este

s'a

făcuti

unt

noroiti mare
de care pătimescă multă r&ă trecătorii de obște ce mergi
și
vină
pe acestii
deamii, și fiindă-că dintr'acestii noroiit, este aprope
aici Dâmboviţa, poruncimă dumi-tele să orânduești apei ca să pue pe malala
giii ce sunt pe acestă
drumă, ca cu toți să facă ună șanții adâncă dintracestă
noroit până în Dâmhoviţa, pe care să sc scurgă apa dintracestă batacii,
să nu mal aibă loci a
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rea podurilorii
mai înainte de vreme și so prăpădeşte în scurtă vreme, după
ce se face cu atâta cheltuială, iată dar poruncimă dumnâ-vostră, cât pentru
podurile cele mari domneşti cari esti înăuntru și până la marginea orașului,
dumnd-ta Vel Spăt. să poruncești zapeiilorii breslii dumi-tâle că ori câte cară
intră în Bucureşti și se întoreă deșerto la întrcerea lorti să le oprescă, veri
domnești dărvari, veri scutelnică mănăstirești, bocrești, veri alți țărani după
obște, ca să încarce câte o-dată -caruli lut plini de tină, care tină ati datorie
se stringe, de a se mai face noroi, şi să se îndrepteze cu acesti mijlocii ca
să nu mai pătimescă însuși ci şi trecătorii de obște. tol. pisah. espd. 1785,

Augustii

13.»

Pilacă către d-luă Vel ga, a oveudui zapci cu să siliscă pe fie-care
prătăliașiă si câsnicii să curețe și să rinescă poduli de lină, puindă şi
pristavi să strige pe ulițe.

«...Dumne-ta Vel Agă, fiindi-că din necurăţenia podurilor nemăturându-se şi
necurăţindu-se în vremi de tină şi noroiii, ce stă asupra lori, putrezescil po-

durile,

și se strică podurile

mai

'nainte

de

vremea

lori, care

sunt

făcute

cu

atâta cheltuclă şi trudă, şi pe lângă acâsta esto și unii lucru necuviinciosii
în politie să nu pâtă cine-va pe poduri umbla de tină și de necur&ţenie, pentru acesta dar iată poruncimi d-tale, după cum și obieciulă cra, să renduești
zapcii să silscă pe fie-care prăvăliaști și casnică să curețe și să rinescă podulit înaintea casci și a prăvălici lui, ca totiă-d'a-una să fie podurile curate,
puindiă și pristavii să strige pe tâte ulițele casă dea de ştire tuturorii. tol.
pisah. pd. 1/85, Decembrie 21.» (Cod. XII, fila 337):
Pitacă călre

Vel Agă

« da cei cu prăvăliile câte doi dmeni la fucerea
podului Şerbanii- Vodă.

«Dumne-ta Vel Agă, fiindă-că am dati Domnia-mea poruncă d-lori boerilorit'epitropi ca să începă să lucreze podulit ce se numeşte a lui Serbanti
Vodă, iată poruncimii dumi-tâle după cum și obicciulă ai fostă să orenduiți
zapcii ca să silescă pe prăvăliașii şi ulicerii ce sunt cu case i prăvălii pe linia acestui podu, de o parte şi de alta, spre a-și da fie-carele câte doi și câte
trei Omeni de lucru salahori ajutoriă la destupatulii șanțului acestui podii,
pe care Gmenii strîngendu-,să-i
. facă teslimit la polcovniculii de podă -şi la
boerii epitropi spre a lucra și a se face podi după porunca ce am datii. tol.
p. pd. 1783.»
Pilacii către

Vel Spălară să se facă podulă de la porta Soleă Iicalerina
până le porta Vel Logofelului Brancovcnu.

«Dumnâ-vâstră Vel Spătarii îți facemii în ştire pentru drumul 'ce este stricati în ulița care urmeză din porta mănăstitei S-tci Ecaterina până în porta
A
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podarii să o incarce cu lopeţile şi cu mânile lori şi țeranulă
să o scâță afară
din București să o lepede la câmpii, iar pentru ulițele din lăuntrul
tă tergului, poruncimă dumnâ-vâstră Vel Agă, ca după obicei, să pui
pre prăvăliași
și pe cei cu odăi de o parte și de alta, cari să rănescă, să măture și
să-și scâță
tina afară încărcând'o, însă iarăşi în asemenea care cu mânile și
lopeţile lori,
curței caselor d-lui Logofătulii Brâncovenu.. că de vreme ce ami dată
Domnia mea poruncă a se începe lucrul podului mare ală lui Şerhanti
Vodă să
se facă, face trebuinţă dar a se drege mai întâiă acesta numită uliţă
pe care
să trecă musafirii ce vint şi mereii, cum și celă-laltii norodă de obşte,
până se
va isprăvi facerea podului Serbanti- Vodă, dar după primirea pitacului
nostru
să orânduești Dumnâ-ta Zapcii ca din mahalaua Bucureștiloră să aducă
care
cu caro să care (louă-leci scă trei-deci care de tută slăvămătură, paie
sâi gunoii să se astupe și să se dregă bine bataculii ce este întracâstă uliţă,
fiindă
orânduituli Zapciii alti dumne-vâstră Mumbașiră până se va isprăvi.
1755,
Mai 14.» (Cod. XII, fila 259).

Pitacă

către

Veliţii boeri pentru

rămdșița

de veniti.
«Fiindu-că ne-ati arătatii d-loră boerii epitropi cum că cei mai josii
numiți
sunt remășiță din venitului podului din anulit trecuti și până acum
nu ai
urmati a plăti, şi cum că pentru acesta s'a făcutii pitacii și s'a datii
poruncă
într'atâtea rânduri, și totii nu s'ati supusii a plăti, pentru care fiindă-că
aceşti
bani sunt datori fără nici o pricină a-i respunde la cutie, iată orendui
mă pe
vătafulii de Divani, să apuce pe fie care cu strinsâre să împlinescă
banii ne-

greșită,

iar de

se va 'artta vre-unulii

cu

împotrivire,

sc

nesupunere,

să-lti

rădice la închisâre, ca să plătescă, sâi de vori dice că at ceva
a răspunde
să-i scoţi cu cpitropii la dumnâ-lorii Veliţii boeri tol, p. epd. 1783,
Ianuarie
3. (Cod. XII, fila 116.)
Taleri

Bani

160
182
181
135
GI
200
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Dămcea Stănică, Poleownict.
Vlașca, Mănăila Logoletii,
Bălânit, Vameşii, venitul Podului.
Const, Polcovnicit Laptovii, din butărită.
Seavlatu Isvoranu,

y
untă
| In București
-

Vel Clucerit za Arie.

«Dumne-vostră boerilorii epitropi tiindă-că este trebuinţă a
se face unii podişoră din podulii celt mare care intră în domnâsca curte și
până în podulă
noi ali Gorganului, de peste apa Dâmboviţei, poruncimă d-vostră
, ca să măsurați diastima lui, și luândă în scristi câte podini și cherest
ea trebue, să faceţi foie cu preţuire de câtă cheltuslă anume trebuește, și să
arttaţi Domnici
mele; scriemă și dumi-tale Vel Spătaru, să faci cpistasie
și să se facă acesti

chel—șși să ni se arte fără zăbavă. toli, pisah gpd. 1784, Aprilie
26.» (Cod,

XII, fila 116.)
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sbîngendă și zapeiil dumi-tele asemenea cară deșarte ce se întorcii, care ţăvanii, numai câte v-dată să aibă au scâte, fără de a nu se întâree și a doua
și a treia; şi așa dumnâ-ta Vel Spăt. să porunceşti pentru podurile mari în
cât esto plusa dumi-tale, iar dumnâ-ta Vel Asă să poruncești pentru ulițele
târgului și din podurile mari până unde știi dumne-ta, insă poruncă ștraşnică
să daţi zapciilori să nu se cutoze cu acestă pricină a găsi mijloce de jali spre
a lua dela

cei cu carele parale, pentru că pe acelii ce vomii da că ati cutezatii,

nu numai pe celt micii slujitorii ce va fi, ci chiar pe zapciulti lui cel mare
ilii vomă pedepsi negreșitii. Tol. p. pd. 1784, Mai 25.» (Cod. XII, fi'a 164).

„_Dămit în note și în anexe diverse acte de sub Domnia lui M. Suţu, relative la constituirea de piețe publice, de proibiţiuni a depositelori de
feni între case, prin centrulii orașului, de oprire de a se țin6 de băcani
prin

prăvălii, în cantități mată, rachiu, silitră, pucidsă și iarbă, de pușcă,

tote aceste opriri în interesulii apărărei

de incendii (1).

(1) Pilacă către Vel Spătarii pentru fenit a nu se aduce în oraşii i prăcălicşi
a nu ține pucidsă, sililră, i vachii, pentru primejdia de Jocii.

«Cinstiti şi credinciosii Doieriule ali Domniei mele Balasache Vel Spătarii
lacemii Domnia mea ştire, că pentru temere de întâmplarea, ferescă Dumnedet, ?
a locului nu se cade a se căra în lăuntrulii orașului București Jena nulte
și « se Juce clăi între cuse şi pe alăturea aprope, dupe cum înţelesemi că sai
întîmplută de multe oră primejdie din pricina acesta, pentru care socotindiă Domnia
mea a pune la cale atâtii pentru f6nuri, cât și pentru alte lucruri,ce sunt vătămătore de loci, allămii din condieile Divanului, că după întâmplările ce s'ati
întemplatii sai fostii făcută hotăririle domneşti de era oprire dle a nu aduce
nimenea înăuntrulii orașului fânuri mai multe decât pe trebuință de puţină
vreme, şi acelea cu răvașă dela dumnâ-lui Vel Spătari a ave slobodenie de
a intra, iar celă-lalti toti să-l aşede pe margini şi prin locuri depărtate de
case, unde nu esto temere, de unde potii iarăşi a căra câte puţinii; așijderea
aflândii din condicele Divanului, că și rachiulă, silitra, puci6sa, iarba de puşcă
sc şi alte asemenea lori ait fostii opriți prăvălieşii și băcanii de a Ține prin
prăvălii, şi prin băcănii în nctuntru sumă, în bufă, în burie mari şi în saci aruncuță pe aci pe acole Jieş-unde, fiindă şi acestea primejdiâse la întâmplăn de focă,
după cum s'ait și arătatii și sat văduti din întâmplările ce sati întâmplatii de
câtă stricăciune este a se ţină prin prăvălii ruehiuri în buți, fără de numai
cât ca ji de trehuința cînderei prăcăliuşului pe câte o săptimână atâtii să care, câte
puțină, iar cele-lalte rachiuri să le ţie afară unde-li și lucrâză, pe la poverni
și pe la magasii, deosebiti, cum și silitra, pucidsa, iarba de puşcă, seti și alti
de acestea, pe la deosebite locuri de lături, cu bună ferire şi închise; deci acestea
liindiă cu cale şi de trebuință a sc păzi spre binele de obste pentru ferirea
de primejdie, ferescă Dumnedeii, a focului, le întărimii și Domnia nostră de a
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In privința Dâmboviţei,

fie pentru

împedicarea

inundăriloră,

fie în

urma, și poruncimă dumi-talo Vel Spătarii, să
dai poruncă pe la străjuri înprejurulii la tOtă marginea Bucureștilorii că pe
nimenea să nu îngăduiaseă
fără de știrea dumni-tâle a aduce înăuntrulti ucure
știloră fenă, ci dândii
dumi-tâle de ştire, după co te ver pliroforisi ali
cui este și câte care, să dai
slobodenie nu maipe câtii se cade, câtii de puţini,
după cum vei socoti trebuinţa
fieș-căruia, cu răvaşii dela duinnâ-ta, a intra și
a-l descărca nu alăturea case-

loră,

si

pe lângă cuhnii, iar ceca-laltă sumă de fenti

multi cc. vor av6 ficşcarele de gătire și trebuința iernci să-și așeze pe
la margini și pe la locuri
depărtate de case, unde nu este temere, de unde
potii a căra rînduri cât ai
trebuință pe suma viteloră sale; așijderea și dumnâ
-ta vechilule ală Agici, să
cercetezi prin totii tergulă şi să nu îngăducști
a se ţină prin prăvălii, buţi
de rachiuri multe, cum nici prin băcănii sumă
de silitră, puciosă, iarbă de
puşcă și alte ca aceste vătămătore, fără de știre,
ca alte felurimi de mărfuri
puse liește-unde, ci acesti felii do mărfuri să le
aibă, cum dicemă mai sustii,
pe la poverni, pe la magazii și pe locuri ferite,
de lături, depărtate, de unde
să care câte puţinii pentru vîndare în Drăvălii
și în băcănii pe câte o stptemână, și acelea cu multă pază și ferire; așijderea
și catranulii iarăși să-lu aibă
la loculă de oparte, cu ferire; pentru care aceste
tâte după ce veți înștiința
la totă obştea acâstă poruncă și hotărire ca să
se știe, apoi să laci cercetare
adese și pe care îl vei găsi nc-următorii să ni-lă
arăţi ca să-li păgubimi
cu totă acea mariă, pentru pedepsă. 1783, Augus
tă 17.» (Cod. XII, fila 11.)
Pilacă

către

Vel

Spătară

i către

Vel Aga
9
București.

penhu

finuri a nu

aduce ciîn
|

«Dumnâ-ta Vel Spătară, i dumnâ-ta Vel Agă, fiindii
-că poruncă şi hotăriră
domnești ai fostii date de mai nainte, câtă şi după
venirea Domnici mele, ca
să nu se aducă fenuri sumă cu carele înăuntru Bucure
știloră, fiind lueru cu
temere pentru primejdie de focti, iată poruncimiă
dumns-vâstră, ca fiez-carele
să-și mute și să-și așede fnurile la margine, în
locuri depărtate de case și
feriti, de unde nu este grija de vre-o întâmplare
rea, și numai pentru treDbuinţa de câte o săptămână să-și care înăuntru Bucure
ştilorii pentru mâncarea
vitelorii fieş-carele ; iar mai multă sumă de care
să nu se afle la nimenea,
prin curţi, prin mahalale și pe aprope de case, fiindii
-că este, după cum qicemii, lucru vătămători obștici, și întru acostași
chipă să urmaţi, și să dați
nizamulu trebei acesteia, cum poruncimii, negreşitii,
dândii ficșce-cărora de ştire,
că de vomii mai ved6 la cine-va împotriva acestei
hotăriri fânuri, să știe că
acelii fenii se va face zaptii pe sema Domnici. 1783,
Octombrie 11.» (Cod. NII,
fila 54.

Io Aihailă

Constantină

Suţulă

Ye. î gped- Zem.

Vlas.

«Poruncimii dumnâ-lui Vel Acă, să orenducști zapeii
să mârgă și să sfirâme
acestă povarnă surpând'o până la pămiîntă de totii,
arătândă porunca Domnici
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interesulă higienicii ali nemurdărirei apei care servă și de băutii, sub
mele preoţilori domnești, să nu se mai culeze a se amesteca la locurile din
prâjma curţei domnesci, cari sunt în vină pentru acel locii ee sa pusi de
Va dată în chirie, Li fără de a nu arca
face cu dinsulă nimicit. 1785, 3 Martie 2.»
«Prea

Inălțate Domue,

«Cu prea plecată acestă'a nostră analora înștiințămi Inălţimei tale, că la
Curtea Domnâscă cca Veche la porta din mijloculii pe dinafară alăturea cu
zidulii curței, lângă cuhnca cea mare domnescă, preoții bisericelorii domneşti
ati dati cu chirie o bucată de loci la unt Gheorghe işliearu de aici pe anti
câte taleri unulii, care locii îlii are și acestii Gheorghe datii iarăși cu chirie
pe anii câte taleri 15, la unii Ioniţă Căpitanu de aici și la unii Leibu Ovreiulă,
iar aceștia întracestii locti de vre-o câtă-va vreme de curând ai făcutii povarnă

învelită

cu

trestie,

de luereză

întinsa rachiti

de hueate cu

cinci focuri

ce nu se stingii nici diua nici noptea, la patru cazane şi la prăjitulii bucateloră, care acesta vădendu-o noi şi socotindiă primejdia de foci, că pete, fevescă Dumnegeii, a se întempla din acele cinci locuri ce nu se stingii nici
diua nici n6ptea, câtii și chiar din rachiulii acela numai, când, fereseă Dumnegeii,
se întemplă din frte puţină greşală de se aprinde rachiulii, și mai vertosi
fiind povarna acesta în mijloculii orașului, și oschitii de acesta acesti împreună cu alte locuri ce a mai remasti în prejma Curţei domneşti, pe dinafară, sunt

ale Curţei domnești

și nu sunt

din loculă

muhalalei, ce este cu hrisotii

« fi uvsită a da chirie pentru preoți la biserivile domnești, și cu oreșală ai socotitu preoţii că acelă locii împreună cu cele-lalte locuri de dinafară din prejurul curţei potii să fie din loculii mahalalci co” se dice mai sustii că le este
dată cu hrisovti și fără de orenduială s'a pusti preoţi do ati dată lui Gheorghe Ișlicaru acelii loci cu chirie, deci noi după plecata datorie ce o avemit
pentru unele ca acestea, lacemiă știre Inălţimci tale și de acesta, ca din luminată porunca Mărici tate să lipsescă de la acesti locă acestă povarnă pentru
mai sus disa- bănuială de ....(locă?] și preoţii să nu mat aibă a da cu chirie
sâii, întraltă chipii atât acelii locă, câti și din alte locuri ce vorii mal [i rămase. împrejurulii Curţei domnești, pe dinafară, și cum va fi porunca Măriei
tale. 1785, Aprilie 29.» (Cod. XIII, lila 179.)
„«tenache Lehliu, Nie. Stolniculă, loanii Medeln.»
tesoluțiunca lui Vodă ordonă să se oblige:
«Pre acela ca nu numai cheresteua totă să o rădice fără de voie, ci și ori-ce
prăvălioră și namestii face să o surpi la pămînt și să se curețe loculii ne
greșită, ca să rtmâe slobodi. 1785, Iulie 4.»
a

«Prea Inălţale Domue,
Inștiinţămii Mărici tale, că aici în orașulă Bucureşti mai nainte la multe
locuri se afla viranele la care se adună carele obștici, cu vinii, cu cherestele
spre vingare și altele, iar acum din mila luitDumnedeii tâte s'aă îngrăditii
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Michaiă Sutu se desfiintez
teză
ă unele heleștac din susulă Dâmboviţei și
se
opresce scăldarea lumei în Bucuresci în
cursuli verci (1).
cu nămestii, fără numai ce rtmăsese puţin
telă locă slobodă la p6rta din sustii
a curței gospolă cei vechi unde stă carele
cu cherestea, butini cu vinit și altele; acum vedemii că și acesti puţintelă
loci mal de totii s'a închisă, cu
0 prăvălioră ce se face și cu punere de multe
feluri de cherestele strânse spre
vindare
cu precupie, și celui ce lace acestea i-amă
distt ca să continâscă de
a lucra și a-și rădica acele cherestele, încă
şi prin d-lui Vel Aoă, și elă n'a
- dati ascultare, ci mai multe cherestele
ati strînsti și totă stringe ; să [ic luminată porunca Mărici tale către dumne-lui
Vel Apă, ca să-l lacă pe acela
să-și rădice cherestcua, cum Şi acea prăvă
lidră ce o face, să rămâe locii slohodii cum a fostii și mai "nainte, mai vertos
ti căa fosti drumii ali obștiei,
„ce urma pe sub Foișorulă celi roşu către
Șelari : De acesta înștiințămă Inălțimei tale. 1785, Maiti 9.» (Cod. XIII,
fila 235.)
Ioanii Lehliu, Nicolache Stolnici, Ioan
Medeln.

Pilacă

ca să ni se dea Jocit coșurilorit,

Iă Mihail

Const. Suțu

ci să. le măluve

Ved. î gpud. Zen.

cu cosuri.

Vlas.

«Poruncimii Domnia mea dumi-tale Vel
Asă, să vestești cu pristavii la tâtă
obștea, ca de acum înainte nimeni să
nu cuteze a mai da loci coșurilorii
pentru ca să le curețe cu loci, ci lieșt
e-carele să Je măture după obicei și
să le curețe cu coșarulă, fiind lucru prime
jdiosii de focă, după cum s'a și
vrut întâmpla într'aceste dile primejdie
la unii loci două, care înși-ne amii
vădută, iar pe care după acesta vei doved
i în urmă că na urmati porunca
să ni-lă arătați. 1785, Decembrie 20.»

(Î) Pitlacă, căbre Logofetuli Anastasie
« Țuce zăgază le ună șanlă la
heleșleulii Juleștii a nu se vesa să
Jacă înecălură,
«Piindă-că ne-amii înștiințat Domnia mea
pentru heleșteulă de la Juleşti, cum
că fâcendu-și apa Dâmboviţei loci din sust
pe unde at fostii și mai nainte
unit șinţuleții «le se dă apă din Dâmboviţă,
at cursi în heleșteit de s'a împlutii
și Sa mărită atâta, cât pote să rumpă zăgaz
ulii lui, și să se facă înnecătură în
Bucureşti de va mai veni Dâmboviţa mare.
poruncimt ție Atanasie biv Loy.
za Visterie, purtătorulă de grijă alt moşie
i Juloştilorii, să te scoli să mergi acolo
la acel sanii, și să astupi, făcând zăvaz
ă temeinică cu podușcă ca să vprescă
apa Dâmboviţei, ea nu cum-va când va
veni apa mare curgând în heleştei
să se rumpă zăgazulă lui şi să se întâm
ple vre-o înnecătură mahalalelorii din
București și moșiei domnești pagubă. 1785,
Aprilie 25.» (Cod. XII, fila 249,
«Dumne ta Vel Spătară i dumnâ-ta Vel
Aga, primindă dumnâ-văstră pitaculă Domnici mele, să aveți a da în
știre la obşte, ca de astăgi înainte, nimeni oră din bărbaţi, oră din copii, ori
din ete, ori din femel să nu se cuteze
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Cu referință la îndestularea orașului cu apă, încă sunt câte-va documente dela acestă domnie. În 1785 epitropia obştâscă propune aducerea de ape în Ducuresci și aședarea de suilgi: (1). Este însă mai
multii o continuare a lucrărilori întreprinse sub Alex. Ipsilante.
a se scălda în apa Dâmboviţei, că se va pedepsi, dândii și oscbită poruncă
zapeiilorii d-vostră, ca să ica aminte și pe care ra priude după acesta scăldându-se

în urmă

20. Cod

să se aducă

la dumne-edstră

ca să se certe cu bătaie.» 17814, Mai

XII, fila 159.)

(1) Mrisovulă

luă Suilgi-Başa. pentru orenduiala. ce are la dresulă
cişmeleloră şi alte mile.

«De vreme ce aici în orașuli Domnici mele Bucureşti, fiindă alcătuite și
făcute 3 fântâni, spre laudă și pod6bă la starea politici şi buna petrecere a
norodului, una în terguli din năuntrulii pe uliţa ce se dice din Boiaugii şi alta
pe poddulii Mogoșeci la mahalaua st. mânăstiri Sărindari, însă cu apă de isvore
aduse din depărtare, cu mare cheltuială, spre a se adăpa obştea cu apă curată
şi limpede, mai alesii în vremi slotose cândit gârla Dâmboviţei, ce este trecetore printracestii orașii curge turbure, și cu multe nccurăţii, pentru buna
starea loră, spre a fi păzite și pururea drese, ai fostii rânduitii purtătoră de
erijă Dumitru Cap Suilgi-Bașa, ca ori-ce stricăciune se va întâmpla să aibă elii
a le drege cu cheltuiala lui afară numai când va fi trebuință dea se face
alte

fontăni

și a mai

aduce

apă

dintralti

loci,

elit la acea

cheltuială

să

nu

aibă a face, iar la dresulii acelorii fântâni să aibă a cheltui dela dinsulă şi a
purta grijă. Carele pentru cheltuiala şi ostenâla lui, ai avutit renduită I6tă
pe lună câte tl. 60, care lefă.o lua din venitulit podului ce se ia dela carele
şi buţile cu vinii ce intră în oraşii și i se da acești bani de către boerii epitropii cutici și d-lorii boerii cpitropi avea purtare de grijă totii-d'a-una a [i
drese fontânele. Așijderea ati avutii milă, ca elti şi totă casa lui să [io scutită
şi apărată de tâte dările și angariile ce voriă eşi peste anti în țeră i oi una
sută cinci-deci scutea la vremea oeritului, și 50 de stupi i rîmători la vremea
dijmăritului, cum şi lude 4 scutiţi și aperaţi de tâte dăjdiile şi angariile ce
vor eşi peste anii în ţeră dela visterie, cari scutelnici îi era pentru trebuința
și ajutoriulii luj. Aşijderea și cândă vre odată, ca unui omii, i sar întâmpla
morte, acestă purtare de grijă şi privileghiu să-lii aibă copiii lui, sei din rudeniile s6le, avendi meşteşugulii acesta. Deci fiindi că pentru acâstă rânduită
[Stă şi milă ce aă avutii numituli Dumitru, veumiă Domnia mea la mâna lui
hrisovulă Domnici sele fratelui nostru Domni Alexandru Ipsilante Vy. cu Ist.
1777, Octombre 1 şi fiindti-că asemenea rîvnă avemi și Domnia mea spre cele
lolositore la petreczrile norodului, orenduimii dar totit pe acesti Dumitru Cap
Suilgi-Bașa, ca să fic cu purtare.de grijă asupra acestori lântâni, întocmai după
orenduiala ce se cuprinde mai sust; căruia cu acestă domnesculit nostru hrisovii, înnoimii și întărimi acestă orânduială de I&fă po deplinii, fără de nici
unit scădămintii, să o ia dela boeril epitropii antici, din venitulit podului, cum
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In interesulă higienci constalâmit v mesuri luate
pentru sechestrarea
rufeloră şi a hainclorii celorii morți de oftică,
ca să nu se pâlă vinde
şi cele-lalte orânduite scutiri ce se arâtă mar susii să
i-sc păzescă întru tote,
numai şi elit să fie singurii sîrguitorii și datorii purure
a a eriji pentru aceste 2
fontâni, şi a le drege cu cheltuiala lui totit-d'a-una
cândit se va strica unde va
spre a [i nelipsită curgerea apei; și ami întărită
hrisovulii acesta cu însăși
„credința Domnici mele I& Mihailă Constantin Suţulă
Vw. cete.»
Serisu-s'a acum la ali 2-lca ani dintru întâia Domni
e a Domnici mele aică
în orașulii Bucureşti, la anii dela zidirea lumii 7292
în luna Octombre 1.» ICod,
MII, fila 61 verso.)

16 Mihail

Constautiiiîi Suțulă

Voicodi.

Sa
€...Dumne-vâstră boerilorii epitropi fiindă-că pentru ă
a sc face îndreptare la
curgerea apei la fântâna din lăuntru tergului, făcând
u-se cercetare de către
dumne-vâstră Vel Log. la faţa locului în curtea dumnelui Cluceriului Slă.
tincnulii unde saă astupatii șanțulii și sat stricati
i olanele, sati socotitii
de împreună cu Suilgi-Başa că trebueseii a se cheltui
ca tal. 30U spre a se
muta șanțulă prin altii loci totii prin năunteulti curței
d-lui Cluceriului Slătinenu și să se dea apa în celt Vintâit drum altei
mai în josă, deci ca să
nu se isterisescă norodulti și ca să fie îndestulatii
de acesti bine, poruncimi
ca din cutie să daţi dumne-vostră aceşti bani făcândă
şi epistasie, ca prin maraletulă dumne-vostră să so facă dresulă acesta în erabă
fără de nică o zăbavă, ca nu când-va zăbovindă se vori strica Și cele-lalte
olane și atunci sc va
cheltui mai multă cheltuială.» 1755, Maiii 30. :

«...Părinţiloră Episcopi Buzău şi lâmnică, și dumne-vost
ră cinstiţilorii și eredincioșilorii boerilori Domnici mele, Dumitrache Ghica
biv Vel Ban, Scarlatti
Greceanu Vel Logol. de 'Ţera de susii, Grigoraşco Balasa
chi biv Vel Spăt. de
împreună cu doi din epitropi Ienache Lehliu biv Vel
Pahar. și Nicolache biv
Vel Stolnici, adunându-vă toți la unii loci, mai întâi
să aduceţi pe SuilgiBaşa ca să intraţi la tocmelă a ducerei apelorii până
în marginea orașului
București, adecă la capulă podului Mogoșeei, și stvârş
indiă toemâla să vă sigurifsiți și pentru chiezăşia ce trebue a da la o trebi
mare ca acesta în scrisii,
de altă parte să aduecţi înaintea sfinţiilorăi vâstre și
a dumnâ-vâstră pe doi
din negustorii ce s'ai socotiti vrednici a se face casă
pentru primirea şi cheltuiala banilorit lucrului aducerei apelorii acestora,
anume Panaită lagi Nica
și Iagi Dimitrie Papazoglu, cărora după 'ce le veţi
arăta hotărîrea nostră, să
le cereţi ca să vă dea în scrisă făgăduiala la treba acesta,
cu mijluculii ca totii datulă banilorii să le fie la ori-ce care se dă asupră-le,
trebuință ale trebei
aceştia, să fie următori după povăţuirea ce le eţi
da, și să ar&taţi Domniei
mele toemela ce aţi. săvârșitii cu Suilgi şi cu chezăș
ia lui, cum şi aşedămiîntulă cu numiții negustori; iar dumnâ-ta Vel Vistier
ii, după orenduiala ce s'a
făcută pentru bani, să trimeți domneştile porunci
pentru stringerea lori și
aducerea în vreme. 1755, Augustă 17.» (Cod. XIII, fila
3:43.)
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ori purta de cine-va, și așa să se împedice lăţirea bâlci. Asemenea
inchiderile de zalhanale din lăuntrulii orașelorii, cum și mâsurile luate
contra introducere de pesce stricati, ori poscuiti în bălțile pe unde

sa însemnată b6la ciumei (1).

«Prea Inălțale Dome,
«Prin luminatulă Pitacti Inălţimci tale ni-se poruncesce, că adunându-ne cu
toții la unii locii să facemă socotâlă de banii ce sunt trebuincioși a se cheltui
pentru aducerea apelorii și facerea cișmelelorii în orașulii Bucurescilorii, și să
arătămă de unde se găsesce cu cale de către noi a sc orândui să se dea şi
fieșce-care breslă câte câtă, şi după cum vomă găsi cu cale urmând chibzuirea ce sa făcută dimpreună înaintea Inălţimei tale, să arttămi în scrisă,
ca să se dea cele trebuincidse porunci, deci pentru o de obște folositâre faptă
ca acesta, fiindii orașuli Bucuresci isterisitit, cu totă protimia ami urmată
luminatci porunci Inălţimei tale, şi adunându-ne cu toții la uni loci, ami socotitii mijloculii, precum cu deosebită foie pe anume arttămii Inălţimei tale,
de unde și de la cine amii găsită cu cale a se da acești Dani, ce cu bună
orânduială sunt a se lua pentru unii folosi obștescii ca acesta; ci câtii pentru
a sc strînge acâstă orânduială de bani, se cade a se da luminatele porunci ale
Mărici tale, ca să nu se mai prelungâscă vremea ; iar cea mai de trebuință
esto de a se face aședămîntulă cu Suilgiu pentru adusulii apei până la marginca Bucurescilorii, deosebiti de împărțirea ci unde și unde se cuvine a da
pentru folosulii obștei, ca să se vadă și să se scie de Măria ta, şi așa însărcinândlu-se elit cu acestă trâbi, rămâne numai de a da credință prin chozași
Omeni de cinste și cu chivernisclă pentru a pute r&spunde la vre-o pagubi
de se va întâmpla, și mumbașiră să se orândusscă asupră-i ea cu unii câsii

mai nainte să se încâpă a lucra câtii se va put€ estimpi fiindă-că trece vre:

mea; nouă așa ni-s'aii păruti a fi cu cale.» 1785, Augustii 13. (Cod. ATII, fila 3:43.)»
Grigore ali Ungro-Vlachici, Cozma Epise. Buzăă, Filaretă Epise. Romnic.,
Dumitrache Bană, Pană Filipescu Vel Banii, Nicolae Vintura, Dumitrașco
Racoviță Vel Vornieii, lenache Moruzi Vornicii, Manolache Brăiloiu loxofătii, Scarlatii Grecânu Vel Log.,&. Bălian Log, Manolache Creţulescu Vel Log., Ionache
Văcărescu Vel Vist., Îstrate Creţulescu Cluceră, Ştefanii Văcărescu Vel
Stolnici.

(1) Pitacă la staroste, să fie lucrurile lui Constaudicelă, Lipscani, oprile.
«Staroste de negustori, fiindiă-că ne-amii însciinţati Domnia mea cum că
ună
Constandiceli Lipscanulii Arvanitohoritulă, murindă la Craiova cu bănuială
de oftică, clironomii, sii epitropii lui ai trimisi aici în scrisii, că hainele
și
alte lucruri ale lui, ca si se vîndă cu mozată. Pentru că, acestă bâlă a ohticci
esto vătimătâre la obşte, și împărțindu-se la mai multe mâni cu vîndarea
se
pricinuesco molips6lă, sati serisii de către Domnia mea dumnâ-lui Caimacamului, ca să cerceteze prin doctorii de acolo și prin alții ce vorii av6 sciinţă

să dovedâscă de a fosti cu adevărată bola mbrţei lui de ohtică; ci dar iată
Istoria Româniloră de V. 4. Urecliă,
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Alte măsuri mai de însemnată din ordinea edilităței,e sâă. chiar și
numai de ordine poliţienescă, sub M. Suţu, sunt cele următâre:
1) Oprirea. mendicităţei în Bucuresci prin următorului pitacii : Pitacii către Veliţii Boeri penlu cerșetoră a pune la orânduială. să nu
„mai âmble pe ulițe și prin biserici.
”
«Dumnâ-vostră Veliţiloră boeri Divanului Domnici melc, însciințămii pentru
săracii nevolnică și șchiopi, orbi și sluţi, cară îi vedemi în totă vremea înconjurândi ulițele, păzindi r&spântiile și ămblândă prin biserici, cerând milosteniile pentru hrana vicţei loră, că no-fiindă cu cale unii ca accştia câţi
sunt vrednici de milă, a fi făr de nici unt fel de ciiutare, și a ămbla de
colo până colo pe uliţe întw'o politie ca acâsta creștinâscă, amii socotiti să se
poruncimii Domnia mea, tote acele haine și lucrurile lui ce sunt trimise aici
să fie oprite a nu se vinde, și strîngându-le să le pui la unii loci osebitii,
să stea închise până vel ave ali doilea poruncă. tol. p. pd.» 1785, Aprilie 7.
(Cod. XII, fila 242,
1755, Aprilie 7. Sa scrisă carte legată la dumne-lui Caimacamulă Craiovei
ca să cerceteze prin dohtori să vadă de ce bolă a muritii Constandicelii
Lipscanulii Arvanitohoritulă, fiindii. bănuială de oftică, și să însciințeze Mărici sale, care carte sa dati la dumne-lui Logofătulii Mănăilă să o trimită. (Cod.
-,
XII, fila 242.)
1785, Mai 19. S'a făcutii poruncă legată către Ispravnici din sud. Meedinţi
la jalba orășenilorii «le acolo, pentru o zalhana ce este făcută în orași a o
rădica, aducendi impuţiciune orășenilorii. (Cod. XII, fila 242.)
Pitacăi către d-luă Vel Spălari i călre d-lui Vel Agă « nu îngădui
pe pescari a aduce pesce în Bucurescă făr de scirea d-lui Vel Spătariă.
«...Dumne-ta Vel Spătari i dumne-ta Vel Agă, vă lacomit în scire,că amă luati

Domnia mea însciințare, cum că pescarii cari mergi și aduci pesee pentru
mâncare în Bucurescă, nesocotindii stricăciunea și primejdia care poti pricinui
obștei și chiar lori, se punii și mergii la bălțile, cari sunt molipsite, locuri de
acelea de hola ciumei, și încarcă pesce de aducii, pentru care poruncimă dumi-tale Vel Agă, să aduci înaintea dumi-tale pe vătavulii de peseari i pescarii,
să le dai strașnică poruncă, că de acum înainte celui ce din pescari va vrea
să mergă afară, să aibă a merge întâiti la dumne-lui Vel Spătarii, să arăte loculit unde se duce, și până nu va lua o aderinţă de la d-lui Vel Spiătarii să
nu fie volnicii a cși din Bucurosci. tol. p. gvd. 1735, Decembrie 21.» (Cod. XII,

fila 242.)
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pue la cale, pentru ca să aibă şi ci odihna loră, și
să le lipsâscă ămbletele de
pe uliţă, de prin răspântii și de prin biserici, și
ca.să nu so mai supere noroduli la vremea ce ascultă dumnedeâsea leturgh
ie, ci dar să socotiți dumn6-vostră mijloculă ce se cade pentru unii ca aceștia
vrednici de milă, şi să
ne arătaţi, așijderea și pentru vre-unii smintiți din
minte și nebuni de voră
[i între dinșii, iarăși să socotiți şi pentru acci la ce
cale sc cuvino a se pune
și iarăși să ne arttați în scrisă cu ecușii de aprodi. 1784,
Noembrie 6.» (Cod.

XII, fila 203.)

2) Obligaţiunea
prin strado :

pentru

vizitii de a mâna

Pilacă pentru sânii de a nu mbla

încetti și cu sfială săniile
lare pe poduri.

«Dumnâ-ta Vel Agă, fiindă-că este lucru de multă primejd
ie întâmplătore
a ămbla sănii tare în alereătura cailoriă pe ulițele Bucures
cilori, unde nelipsili se află norodi de &meni ămblătoră
; lată poruncimi dumi-tale, după ce
vei face sciută și cunoscută porunca acesta la toți de obşte,
să vestâscă porunca și să dică a ămbla încetii cu sfială, ca să nu se
întemple hatale, atât
la alţii, câtii și însuși Ia Ainșii, după cum s'a și întemplatii
din pricini de acestea,
ȘI cela ce după acesta în urmă nu va li următorii și cu
ncbăgare de sâmă se
va arăta la porunca nâstră, să-l oprâscă străjarii, să-l
cunoscă, şi să ne arăţi
pe celii ce este ncurmătorii. tolico pisah gpd. 1783, Decemb
rie 14.» (Cod. XII,
fila 91.)

3) Curăţirea

omidilorii

gată :

de pe pomii

din livedi și arderea loră

Pilacăi către dumnc-lui Vel Spălariă î către: dumuclui
ce curăți omidile cele din Ducuresci.

obli-

Vel Agă pentru
|

«Dumnâ-ta Vel Spăt. îi dumnâ-ta Vel Agă, fiindii-că
între altele pricini vătămătore și stricătore rodiriloră sunt și omidile cari faci
multă stricăciune
la pomi, ? iată seriemi dumnâ-vostră să dați strasnică poruncă
, bi] atâtii domnia-ta
>
Vel Spăt.
în plăşile
mahalaleloră, ? cum și3 dumnâ-ta Vel Agă înăuntruli târ1
4
>
gului la toţi de obşte, ca fieş-care stăpâni cu grădină să
curețe omidile din
pomi și curăţindu-le să nu le arunce josti la păminti,
ci să le arqă cu foci,
la care acesta sii siliți cu zapeii dumne-vostră, a urma
și fir de voia lori,
fiindii și însuși pentru a lorii folosi. 1785, Martie 30 [1).»

(1) Cod. XUI, fila si.

E.
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«Dumne-ta Vel Spăt. i dumnâ-ta Vel Agi, fiindă-că și în anulă trecutii
am
fostii dati Domnia-mea poruncă dumnâ-vâstră pentru omidi, care nu
numai
stricăciune pricinuescii pumilori, ci și murdarlieti și putore, ca să puneţi
pe
mahalagii să, le curețe și să le ardă cu loci, și vedemiă că numai atunci s'a
fâcutii urmare și apoi sai amelisitii porunca, «le aceca iată cu acestii
domnesculii nostru Pitacă de isnâvă poruncimii dumnâ-vâstră, că după ce
veți
face cunoscută cu Priștavă porunca la toți de ohște, apoi să renduiţi zapeir,
dumne-ta Vel Spăt. prin mahalale, și dumnâ-ta Vel Agă în tergi, ca să
facă
mumbașirlteii a-și curăţi ficş-care omidile negreșitii, ardendu-le cu foci,
fără
de a nu sc amelisi la acesta, pentru că avemii a cerceta cu altii mijlocii,
şi
găsind pe vre-unulit ne următorii, nu numai. asupra dumne-vâstră ne
vomii
turbura, ci și pe acela, măcarii [io veri-cinc, îlă vomit pune de va da tal.
dece
la cutie spre pedâpsă, ci dar să fiţi cu grijă la acesta a nu sc face cusurii.
tolico p. «pd. 1786, Februarie 8 (1).»

4) Oprirea
Pilacii către

slobodirei

de arme

Vel Agă și către

în Orașii:

Vel Spăl.-a nu

slobodi nimenea

și pislole înăuntru în orașuli, Bucurescilorii.
Iă Mihailă

Constantin

Suhu

Ved. gpd. Zem.

pusci

Vlas.

«Fiindii-că aici înăuntrulit orașului Domnici-melo Bucurescii curge o atacsie,

și fieș-care cum va aruncă pusci și pistole, care acâsta fiind lucru

fi” de

cale și fir de rânduială, și fiindă-că pote pricinui şi vre-o întâmplare de
pri.
mejdie, poruncimă dumi-tale Vel Spătarit şi dumi-tale Vel Agă, după ce
veţi
da de șcire la toţi de obşte a se părăsi, apoi să daţi și zapeiilori dumne-v
âstră poruncă strașnică, ca să pârte de erijă, și pe care după ce va
audi parunca acâsta, îl va prinde aruncând pușca, sc pistolul, numai
decât să-l
rădice pe omulii acela, împreună şi cu arma, să-l aducă la dumnâ-vostră
şi

dumnâ-vostră să ne înșciințaţi. 1754, Februarie 11 (2).»

Adevăruli e că acestă măsură pote ave și altă esplicațiune politică.
M. Suţu, precum vtdurămă, are dea lupta contra unui curentă
ncamicii lui. De aci necesitatea pentru elit de a desarma cu totul Naţiunea, împedicândii po ori-cine nu cra în 6ste, scu slujbașu să porte

(1) Cod. XII, fila 345.

(2) Cod, XII, fila 12.
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dă pitaculă

din

17

|
Spit. și către Pel Agă a nu purta nimenea Iutag
ani
și pistoli afară din Delii.

«Poruncimii Domnia-mea, dumnâ-ta Vel Spătariu
i dumnc-ta Vel Agă, să
daţi poruncă la toți zapciii breslelorii dumne-vostră,
ca afară din Tufecii i Delii
curţii gospod, și fiindi Neferi spătăreșci i ageșci,
pe altul veri-care va isi
purtând asupră-i iatagană, pistolii, sei altă-feliii
de arme, oră bocrescă omi,
sei monăstirescii de va fi, numai decât prindendu-li
i pe acela, să-i iac armele mai întâiti, apoi să ni-l arătaţi și Domnici-me
le; ci dar purtarea acâsta
de grijă să o aibă zapeiii dumne-vâstră tot-deauna
de acum înainte ca să urmeze după cum poruncimă. tol. p- Spd. 1784, Aprili
e 17.» (1)

5) Incă de la primele luni a întrărei lui Mihai
Suţu în Bucuresci,
Domnitorul face obligatorii pentru ori-cine ămblă
pe strade în timpuli nopței, să aibă felinorii aprinst :
Pilacii către Vel Spitarii î către Vel Aga ca
după ce vale lova de
strajă să nu lase a ămbla nimeni făr de felina
ră.

JO Mihai

Constantinii Suţulă Vva.

«Domnia-ta Vel Spătar i dumne-ta Vel Agă, în
șeire la toţi să daţi, că ficşteș-carele, oră de ce brâslă, sâă ori-ce felă de omii va
(i, curtezană, stă de afară,
cum va bate toba de strajă, sâra, sii fio datorii a
purta felinari cu lumină de va
ave trebuinţă a ămbla, și iar să fie datori a
respunde străjarului și răspân-

tiașului la întrebarea ce i-sc va face, și după ce veți
face şciută acesta la tâtă
obștea,

apoi să dați strașnice porunci zapciiloră dumnâ-vâst
ră, mari şi mici,
ca să străjuâscă cum se cade și ori pe cine se
va întâlni scra în urma tobei,
de străjări, ămblândi sâra fără de felinarii,-să
aibă a-l opri și aducându-lt
la dumnâ-vâstră să-l rădicaţi până a Coua di,
măcarii alt cui omi va [i; iar.
când și după acâsta iarăși nu va urma a ămbla
cu felinară, atunci să ni-l
arttați, ca să i-se facă și altă certare pentru nesup
unerea la porunci ; și întracestași chipă, omii făr de felinarii să nu se înșele
zaptiiă a-lt lăsa pe cine-

vași, că se vorii pedepsi forte re, toli. pisah. gpd. 1783,
Octombrie 21 (2).»
PRIN
(1) Cod. XII.
4
2) Cod.
XII,

fila 56.
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măsuri, cum

și oprirea Țiganilorii de a se aședa

pe margine sub cuvintii că se dedait la hoţii, câtii și proibiţiunea pusă
ca băcanii să nu mai vinqă iarbă de pușcă, încărcături gata (lișicuri),

silitră și plumbii, decât la, 6menii ce vorit da prealabilă chezășic (1),
il) 17 Cărţi legate către Ispravnică pentru Văcani îi mămulară şi
.
prăvăliași din oraşe, î târguri, a nu vinde iarbă de Puşcă i fişicuri,* sililră,
plumbi fără de chezăşie.
«Dumn6-v6stră Ispravnicilori ot sud... sănătate, vă facomit în șcire, că cu slobodenia ce aii băcanii, i mămularii și alți prăvăliași, cari ţină: iarbă de pușcă,
i lișicuri,i silitră şi plumbă a vinde de acestă felii de lucruri la ori-ce felă
de omii nesciută, necunoscută, ati hoţii și tâlharii tâtă înlesnirea a cumpăra

de acestea

și a lucra rtutăţile lori, atâtii la drumuri

cu focurile armelorii,

câtă și împotriva poteriloră a sta și a sc răsboi, căci însuși între dinșii poti
cși cu portul schimbată la terguri și prăvăliaşi şi să cumpere de aceste lu-

ceruri ori când şi ori pe câtă vorii, încă putemii dice, că și dintre vîndătorii

acci mămulari, băcani şi alţi prăvăliași se potii afla printrascunsă în vre-o
tovărășie și curespondență cu lăcătorii do răi; de aceea dar iată vă poruncimiă
dumne-vstră Ispravnicilorii, să aveţi a cerceta la toți băcanii, mămulariă și
prăvăliaşii din terguri și din totii judeţulii acela, atâtă aici în orașii și în .tergeă
unde să vă aflaţi să cercetaţi înși-vă dumnâ-vostră, câtii și pe de parte în
judete, unde nu puteţi ajunge înşi-vă de a cerceta, să renduiți pe vameși, sc
pe care veţi socoti dintr'ai dumnâ-vâstră, omă de nădejde de acâstă trebă, şi
câtii veţi găsi la fieșce-care crbă de pușcă, fişicuri, sililră, plumbii, alice, să
le drămuiţi, să le cântăriți și să le luaţi în serisii la care anume câtii s'a găsitu, și iarăși în sâma lori să le lăsați, ca să și le vindă, dar să le daţi straș"nică poruncă, ca făr' de chezăşic, la omii neșciutii să nu aibă vote de aici înaiute
a vinde măcarii unt dramii de acestea, ci când îi va veni mușteriă să aibă
a-i cere chezașiă, să-i câră și adeverinţă în serisit în care, să arâte câtă sumă
crbă de pușcă, sâii fişicuri, sâi alice, scii plumbi, si silitră cumperă, şi așa
cu chezășie la omă șciutii și cunoscutii și cu adeverinţă în seristi cuprindetâre
de suma ce a cumpăratii, să aibă vote acel băcani, mămularii, sâii prăvăliaşti
a vinde, și la săptămâna, sâi la lună o dată să aveți dumne-vâstră Ispravnicilori a lua sâma acelorit vîndători, după suma ce aţi găsită la fieşce-care, şi
„după apoliesis ce vorii av6 de la cumptrători, la cine anume aă vîndutii și
câtă. ? Care acestă poruncă să urmați dumnâ-vâstră a o face negreșită, ca unti

lucru trebuinciosii ce amii socotiti Domnia mea că este spre înțărcarea și părăsirea

hoțiloră,

câtă

nu

voriă

ave

de unde

să cumpere

de acestea;

însă să

urmaţi ca nu care cum-vași acestă trehă să o faceţi să rămâe zapciilorii și
Gmenilorii dumi-tale, ca cu pricina acâsta să găsescă mijlocii de a jăfui și a
lua de la cinc-va, scă a dăciui marfa lori, și a lua dintrinsa ceva câtii de puțină, că de ne vomii însciința că ai prădatii pe cine-va, sc ai luatii măcară
unii dramă, nu numai aceli omă ali dumne-vâstră va fi pedepsiti grei, ci
mal multi asupra d-vâstră ne vomi turbura strașnicii pentru catahrisisti la
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n'ait împedicatii unele încercări de r&svrătire. Așa a fostii
răsvrălirea
de la finea anului 1784, din Craiova, care se termină prin
pedepsirea
cu bătaie (1).
|
1) O măsură de edilitate aprope nouă, este pitaculii prin
care se
ordonă mahalagiilori din Bucuresci de a nu lăsa să ămble
'slobode

vitele loră prin strade. Adevărată că motivulă acestui pitacit
este că

vitele -potii strica semănăturile &meniloră. Apoi ori câlii
să fi fostii locuri întinse semânate prin mahalale, e mai probabil că
pitaculu are
„în vedere arălurile de peste straja orașului, vitele fiindă
duse afară
pentru păscută (2).
PI
poruncile ce vă dămi; ci mai [iţi următori cu privegherea
poruneci acesteia
întocmai după cum v& poruncimă, avândă răspunsii Domnia
mea de la dumnc-vostră, că aţi înțelesi porunca Domnici mele și spre
săvârşirea trebci veţi
[i următori; și fiţi dumne-vostră sănătoși. 1785, lunie 9.» (Cod.
XII, fila 967.)
(1) 1784, Decembrie 20. S'a făcuti poruncă domnescă către Caimac
amulă Craiovei pentru nisce orășeni de acolo din Craiova co ai fostii zurhagii
, să-i pedepsescă cu Dătaie, fiindit-că cei cari i-ai trămisti s'a pedepsiti
aici cu bătaie de
către Măria sa la scara domnâscă, care carte s'a datii la ceauşul
i spătărescii
Drăgoi să o trimită.
16 Dichailă,

Consta ntină Suțuli

Ved. i gpod. Zem.

Vlas.

«Poruncimi Domnia mea d-lui Vel Armașii, pe toţi 'Țiganii câţi
se află pe
margine împrejurulă Bucureşeilorii, ori domneșci, mănăstireșci,
sâii hocreşci,
să rendueşci zapeiii ca să-i rădice și să-i isgonesci dimprejurulit
Bucureșcilorii

fără de a-i îngădui a se mai întârce. tol. p. pd. 1785, Octombr
ie 5.)» |Cod.

NIL, fila 823.)

(2) Pilacă către

Vel Spălară pentru ca să dea poruncă mahalagiilorii să-și
pue păzilorii la vile a mu strica holdele.

«Cinstită și credinciosulii bocruli Domnici mele, dumneta Vel Spătari, fiindăcă acum în vreme de primăvâră când începi rodurile a
cși, face trebuinţă ca

toți mahalagii să-și pue păzitori la vite a nu călca holdele co

sunt jură împrejuruli Bucureşciloră și a nu pricinui stricăciune și
pagubă celorii ce ati
munciti și s'aii truditii cu atâta ostenclă la arăturile acelea;
iată scriemii du. mi-tale, să dai tare poruncă la toţi mahalagiii, ca să-și pue
păzitori la vite ne- greșită, acum din vreme, fără de a le lăsa mai multi slobod
e ; la care acesta
să-i silesci cu zapciii dumi-talo și fără de vote a o urma și a
pune păzitori la vite,
pentru că de se va întâmpla a călea vitele vre-unuia arături
le cul-vași, se va
păzubi apoi de acea vită. 1785, Martie 31.» (Cod. XII.)
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Nu numai de Bucuresci s'a, ocupată M. Suţu, ci, ca şi predecesorii
domni, a luată unele măsuri de edilitate cu relerință și la Craiova.

Dămit în anexă pitaculii către căimăcămia Craiovei, prin care se
constitue venituri pentru pavarea orașului (1). Asemenea o altă carte dom-

(0) Dăndi -aci următorulii astă, atragem din not atențiunca lectorul
ui asupra situaţiunci escepţionale a sudiţilorii ruși și austriaci.
Carte legată la Caimacamuli, Craiovei pentru venitulă podurilori,
din
Craiora în ce chipă sc se iae podărituli,
«Cinstiti şi credinciosii boeriuli Domnici-mele biv Ve] Păharnieti
Manolache Romanitii, Caimacamuli Craiovei, sănătate ; am vădutii Domnia
-mea pentru co sorii pentru venitulii poduriloră, că ceră mușteriii eci ce sunt
cum:
părători de acestii venită a li-se arăta mijloculii care are a se urma la
strînsulti
venitului acestuia, spre a sci dela cine ati a lua podăritulii ; pentru
care vci sci
dumnâ-ta, că sudiţii -ai Nemţici și ai Rusici, care vorit intra, sc
vorii cşi cu
marlă acol€ în Craiova, aceştia, după împărătesculii firmani, n'ati
a plăti nici
podăritii, nici trecătâre, nici nimicit alta, fără numai vama la sută
trei, ci de
va fi chirigiulii carului Raia de aici, și stăpânul mărfei suditii, cumpără
torii
venitului poduriloră să aibă a lua accea ce este orânduită de cari
dela chi-

rigiti, și chirigiulă fiindiă-că aro a plăti dela dinsulti acostii podăritii,
va îngriji la tocmela ce are dea face eu neguţitoriulii, a i-sc mai adăuga preţul chirici,
iară

de va fi chiriiulă suditu, și stăpânulă mărfei Raia, va ave a lua
accliă
oronduitii podăritii dela neguţitoriiă, stăpânulti mărfci, iar când va fi
și stăpânului
mărică și chirigiulă toti suditii, dela accia nare a sc cere nimici.
Iară câte
câtii are a se lua de carii, iată s'aii scosti [dia în ce chip s'aii găsitii
în condicele Divanului, că s'a urmati și la domnia-sa fratele Alexand
ru Vodă Ipsilanti, și pecetluită se trimite dumi-tele ; ci dară într'acestași chipă
vei urma
dumne-ta la vindarea, sâii căutarea venitului poduriloră, și fii sănătosă
, 1784,

Aprilie 25.» (Cod. XII, fila 148.)
I6 Mihail

Costantini, Suţu

Voivodă u i gspd.

Venitulii poduriloră câte câtii este orânduitii a se lua de carii.
Dani

„240 Carulu de marlă cu lipscănie.
90 Caruli eu bute cu rachiit.
45 Carulă de postavuri românesci,

30 Carulii de pei de mielă.

45
60
60
4ă

Carulă de
Carulă:de
Carulă cu
Caruliă cu

pei de vacă.
pei de cpure.
bogasierie, astari,
câse.

60 Carulii de brașovenie.

peștemane.

.
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n6scă relativă, la apa do băută din acelti orași (1), articolă indispensabilă.
Bani

60 Carulă cu bogasie, însă musulură și martă de Rumelia.
60 Carulă de arniciit.
60 Carulă cu lână de negustoric.
30 Caruliă cu părti de capră.
30 Caruli cu ieri.
30 Carulii cu butea cu vinii.
45 Carulii cu butea cu vinii, moOnăstirescii, bocreseti.
Aşijderea și de alte care ce vori veni cu alte feliuri de marii în
Craiova
co nu sunt mai susi numite, să iae de carii po bani irci-deci, însă
să scie
cumpărătoriulii venitului podurilorii, că sudiţii ai Rusici şi ai Nemţici,
cari
vorii intra, sâii voră cși cu marfă acolca în Craiova, aceștia, după Impărăte
sculii firmani nai a plăti, nici podăritii, nică trecătăre, nici nimicit
alta, fără
numai

vamă

la sută

trei, ci de va fi chiriviulti

carului

Raia

de aici, şi stă-

pânult mărfci sudită, cumptrătoriulii venitului poduriloră să aibă a
lua aceca
ce este orenduitii dela chirigit, iar de va fi chirigiulă suditii și
stăpânul
mărfei aia, va ave a lua acelit orânduitit podiăritii dela negustoriulii
stăpânulii măriei ; iar când va fi și stăpânulii mărică și chirigiuli toti:
suditii,
dela acci nare a se cere nimici, iar dela ecă-lalţi toţi de obște, boeri,
mnăstiri, negustori şi alții să aibă a plăti. 1784, Aprilie 25.» (Cod. XII,
fila 149.)
(1) Carte la Caimacamuliă Craiovei a nu spăla nimenea grâă din orășenii
din Craiova la jghiaburile fântânilovă din Craiova.

«..„./em. Vlas. Cinstită și credinciosi boeriulti Domnici-mele,
dumnâ-ta biv
Vel
ci Banii
banu tanache
Ianache a IIrisosco
lirisoscol
leii,
cii, bivbiv Vel
V. Bană ui Caimac
Caimae anulă i Craiovei, sănătat
sănătate e;;
»

Diindă-că ne-ami însciințati Domnia-mea pentru fântânele de aici din orașulii
Craiovei

, care cu atâta cheltuială sunt făcute. cum că unii din orășeni mereii
de
spală grâă în jehiaburile loră, alţii spală lână i altele, şi facă
multă necurățenic, din care pricină dai zătienire și la curgerea apei, care acesta
fiindă făr'
do cale, iată cu acestă poruncă a Domnici-mele orânduimii pe
Polcovniculi
de Craiova, care este şi va fi după vreme, să aibă purtare de grijă,
ca pururea să fie cu luare aminte și cu priveghere a nu îngădui pe nimeni
de acum
înainte. De care să pui dumne-ta biv. vel Bane, acum după primirea
cărții să
dea de șcire şi să artte la toți domnâsca n6stră poruncă, ca să
șcic că sunt
opriţi,

și apoi când după aceea va prinde pre unulii din orăşeni, că aă
calabalâcuri dealde acestea în jshiaburile iontâniloră, să-i ridice și să-i adusi
arăte
la dumnâ-l

ui Caimacami ca săi pedepsâscă ; și acâstă poruncă după
ce se
va arăta și se va [ace cunoscută la toți, să stea la Metohulă sfintei
Episcopii a
ROmnicului în păstrare, fiindă-că la Episcopie sunt legate fontânel
e, ca în
totă vremea să-și aibă urmarea ci, făr' do-a sc lăsa la uitare;
ci dar poruncimă Domnia-mea, Polcovnice de Craiova, să urmeză după porunca
ce-ţi dămi, și
să fii cu purtare de erijă în tâtă vremea, a vu îngădui pe nimeni
din orăşeni.

tol. p. pd.» (Cod. XII, fila 176.)
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Dămt egalmente în note și unele acte din care se pote ved6 grija ad-

ministraţiunei ca orașuli Bucuresci să nu lipsescă de pâne și carne (1).
(1) Pitacă către

Vel Aga să aibă Vrularii Bucureșcilorii făină măcinată,

pentru

întemplări de lipsă i de polape.

«Fiindii-că la o politie ca acesta, cu atâta mulţime de norodii, se cade
ca
toti-d'a-una a ave brutarii Bucurescilorii zaherea gata, făină măcinată pe
câte
15 și 20 dile, ca când sar întâmpla, ori venirea apelorii mari să înnece morile,
ori vremi grele, când nu pâte veni zaherea do alară, să nu pălimâscă
norodulii vre-o lipsă până a se îndrepta, sei scumpete a se face cu acestă
pricină ; pentru aceea dar poruncimă dumi-tale Vel Agă, să dai poruncă la
totă
bresla brutarilorii, și să-i sileșci acum și tot-Va-una a av zaherea de
câte
15-—20 de dile gata, erijindi dumnâ-ta de acesta, ca datorie a dumi-tale,
a se
păzi porunca Domnici mele, care poruncă să pui dumne-ta vel Logolătii
să
so trecă în condica Divanului, spre a fi șciută tot-l'a-una, și să o dai la
dumno-lul Vel Agă, ca să urmeze. 1785, Aprilie 30.» (Cod. XII, fila 250.)

Pilacii către Vel Aga cum să vândă măcelarii carnea.
«Dumnâ-ta Vel Agă, după
după 15 dile din Pașci, este
runcimii: din qiua Duminicci
runcă ca să vîndă carnea de

hotărîrea ce s'a făcutii de Domnia mea, fiindii-că.
să intre în nartulti vîndărcă a cărnii, iată-ţi po:
acesteia ce vine, să dai tuturorii măcelarilorii poic trei parale, i carnea de vacă două parale.»

Pitacit către Vel Spălară a nu scole nimeni zahereu de făină din
Bucuresci.
«Dumne-ta Vel Spătară, fiindă-că din împuţinarea apei Dâmboviţei nu
polii
brutarii Bucuresciloră cu îndestulare a măcina acum la tote morile
zahereua
cca trebuinciosă Bucuresciloră și pote si se întemple trebuinţă, pentru
aceea
poruncimii, pentru temere din întemplare, să aibi a da dumnâ-la dia
vreme
poruncă la toţi căpitanii, atâtii a străjiloră din Bucuresti, câtă și la
căpitanii
de pe afară, ca să nu îngăduâscă pe nimeni a scote zaherea măcinată
alară
din Bucurescă nicăiurea. tol. p. gvd. 1785, Decembrie 4.»

Pitacăi către

Vel Agă a popri morile de pe apa
brutariă.

Colentina, să macine

«Poruncimii Domnia mea dumi-tale Vel Agă, fiindiă-că apa Dâmbovi
ţei lârte
sa împuţinati încât nu potă ămbla morile din Bucureşci ca să sc macine
zahercua cea trebuinciosă, pentru ca să nu se facă dar dintru acâsta
vre-o lipsă

la trebuinţa obștei norodului Bucurescilorii, să aibi dumne-ta, cu
acestă poruncă

a opri morile de pe apa Colentinei, ca să se macine la dinsele numai
zahc-

reua

brutariloră pentru

„tol. p. apd.

hrana

Bucureseilori

întru acestă

1785, Decembrie 4.» (Cod. XII, fila 332.)

trebuinciosă

vreme.
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Amintimi că în 11785 Decembre 5, Suţu, toti
visionărei Bucuresciloră ce se făcea dela, morile de
rerea brutarilorii, a opriti funcționarea pivelorii
acestă apă, deși oprirea fu pe puţină timpi (1).
Căile de comunicaţiune prin (ră și podurile
ocupatii Domnia lui M. Suţu. Abia posedemii de la
relalive la poduri pe ape din ţcră (2).»
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în interesulă aprope Dâmboviţa, la cede postavuri de pe
pe ape nu prea at
cl vre-o două cărți

LII.

M.

Suțu

și Românii

ardeleni.

Sub o singură fasă no mai rămâne să considerămi domnia lui AL
Suțu: continuă, clii ca domnii anteriori a av6 vre-o considerare mai

deosebilă pentru Românii din Ardâlă?

A6spunsulti ne este afirmativă. Cu bună s6mă, nu unti fanariotii ca
-M. Suţu putea înţelege importanța relaţiuniloră dintre Ţ6ra românescă
cu Transilvania, dar clă urmeză curentului stabiliti și deci, pe de o
parte continuă a recunâsce privilegiile acordate la bisericașii din Ard6lă, şi pe de alta acordă specială protecțiune bârsaniloriă, ciobanilori și în genere așa dișilorii ungureni, adecă lomâni din 'Teransilvania. Aceștia sc bucură dle unit administratori, sâi Ispravnicii specială.
Negreșitii lomânii Ardeleni nu totit-Vauna, fură mulțămiţi de administrațiunea acestui Ispravnici speciali, dar abusurile lui nu împuţineză
(1) Vedi Cod. XII, fila 328,

(2) Pitacii pentru podulă

de la Fundeni

Racoviţă.

ali dumne-hi

Vorniculuă

ML -]

«Dumns-ta biv Vel Paharnice enache Lehliule, epitrâpe, i dumne-ta biv
Vel
Paharnice Alexandre, Ispravnice al Ifovului, primindă acesti domnesculti
nostru Pitacăi să mergeţi la podulă de la Fundeni a dumne-lui Vornicul
ui
Racoviţă, ce este din josul zăazului, și vădendu-lii să faceţi socotelă,
câtă
și ce felii de cherestea trebue spre a se lace acestă podii, și câtă cheltugl
ă coprinde, să arătaţi Domnici mele cu fie anume în scristi, toli. p. pd. 1785,
Octombrie 21.» (Cod. XII, fila 327.)
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valrea instituțiunci Dămii în note mai multe acte relativ
e la, acâstă
materie. Intre aceste acte sunt şi acele relative la văcăritulii percepu
tii
dela mocani, cum și unii actit din care se constată, că ci ati
voic a-şi
așe(la perdele de stâne pe ori-ce moșio şi a [i nesupăraţi
în aceste

perdele până la o dată hotărită (1),
(1) Carte de Isprăvnicie

de ungureni

ol preste

Olli.

«fem. Vlas. Boeriului Domnici-mele Constandinii Div Vel 2-lca
grămătici,
pe care lamii făcută Ispravnici ungureniloră străini, ce se alla
cu locuinţa în
cinci judeţe ot peste Oltă, ca să aibă a fi Ispravnică și următor
ii întru tâte
poruncelorii ce sunt date de către Domnia-mea, prin ponturi,
pentru orânduiala acestori ungureni străini, atâtii la strînsulti baniloră de
ruptorea lori
după așeţămîntulă ce ati a face istovulit în vreme la visterie,
cât și pentru
alte pricini și rendueli ale lori, păzindu-le dreptatea întru tote
spre a (i feriţi de alte nedreptăţi şi supărări, mai multe peste poruncile
Domnici-mele.
Poruncimi și vouă tuturori Ungureniloriă străini dintracestea
cinci judeţe, să
aveţi a-l sei și a-l cunosco pe numitulă boerii de Ispravnicii, dându-i
supunere și ascultare ce trohuc. îi saam rece pd. 1783, Septemvrie la tote
30.»

(Cod. XII, fila 45.)

«Îsemenea se face și la Isprarniciă de Ungureni strâini din 12 judeţe
de dincdce de Oli.
,
Asemen
Domnia

ea două

cărți ca acestea se vorii face pe la Iâti 1786, Maiti 26 și în

lui Nicolae Petru Mavrogheni Vvd.
Iată acte relative la Disericașii ardeleni și la mocani:

Carte domnesc protopopului Ştefană, dela Viserica scheilor
ii din Braşuvi
penru două-deci
cai cei are aici la. pășune.
«Zem. Vlaseoi. Protopopului Stefani dela sfinta biserică a Scheilor
ii dela
Braşovii, ca să aibă cu acâstă carte a Domnici-mele a ține aici
în ţeră la pășune dou&-deci cai ce-i are împreună cu oile, și nimenea nici
unii felii de supărare să nu le facă, pentru că fiindi preotii de altă țcră și
aflându-se protopopa slujitorii la slinta biserică dela Schei, acâstă milă ai
avuto &lă care
după vremi s'a aflatii protopopa la acâstă sfintă biserică
din Schei și mai
înainte dela alţi frați Domni, precum din cărţile Domnielorii-sle,
ne adeverimii.
Deci și Domniă-mea m'am milostivită de am dati voie mai
susi numitului
protopopa, să-și ție în pace şi făr' de supărare, pentru obiceiu.i
t ce este de
dai străinii de vitele lori ee le țină la pășune aici în ţră;
dreptii aceea poruncimii Domnia-mea și dumnâ-vâstră Ispravnicilorii ai județulu
i și vouă altora slujbași, veri unde şi în ce judeţii se vori alla acci
cai, al mai sust
numitului preotii, vădendă cartea acâsta a Domnici-mele,
nici unii felă de
suptrare si nu li-sc lacă ci să vă feriţi și se le daţipace
întru tâte, că așia
este porunca Domnici-mele. ii saam. receh. spmd. 1783, Octomvr
ie 21.» (Cod.

XII, fila 46.)
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Austria

şi Rusia faţă cu M. Suţu.

Ne-amii întinsă fârte multă cu cercetările nostre
asupra lucrăriloră, din |

tote direcțiunile sociale,

economice și culturale ale Domnici lui Michailii

Cartea sfintei monăstiră Răjnovu pentru milu
ce are dela mantele

Baiulă.

«Zen. Vlascoi. Fiindă-că sfinta biserică dela satulti
lăjnovulă din ţinutuli
Ardelului, unde se cinsteșce şi so prăsnueșee hramu
lă sfintului icrarhă Nicolae,
ne avândă alte venituri, ai avută milă dela alţi
fraţi Domni, prin cărți, venitulii muntelui Baiulii din judeţulă Prahovci, care
este pămînti ali ţărei aceștia,
a pașce vitele locuitorilorii dintr'acelă numită
sati Răjnovii ne oprită și ne
supărat de erbăritii, fără de numai să ia venit
ul pășunci acelorit vite numita biserică acolo, care să fie pentru ceră, untiide-lemnii și tămâe ; milostivitu-ne-amii Domnia mea de amii făcută acâstă milă
sfintei biserici, și amă dati
venitulii muntelui Baiulii, care este pămîntii ali
ţărci aceștia, ca să aibă volnicie cpitropii ce sai renduitii, însă din Ardslt
liude doi, din satului Răjnovii
unii juratii pravoslavnicii anume ....... şi
din Braşovii starostea Ioaniciti
Lebulii, și din pămîntul țărei Domnici mele dumne
-lui biv Vel Stolnici Dumitrache, printw'acăruia şeire să aibă putere staros
tea Ioaniciti Lebului, să vină
pe licșee-care ană păşunea erbii de pe acelii munte
la numitulă sati hăjnovulii, pentru a-și pasce vitele lorii întrînsulă ca
și mai nainte, însă cu preţulii
ce vorii da alţii, ca să nu se păgubescă stînta
biserică de folosulti ci, și câţi
bani se vorit lua ai să se dea cu bună socoteli
spre cheltuială, prin mâna numitului jurat din Răjnovi, la trebuinţele ce
are acea slintă Diserică pentru
făclii, untit-de-lemnii și alte trebuincidse podsb
e ale bisericci, iar să nu se
risipâscă Danii în zadară, scă să păgubescă biser
ica ; căci și Domnia mea
într'adinsti numai pentru trebuinţele şi lolosulti
bisericci ami făcutii acestă milă
cu întărirea cărţilori altoriă fraţi Domni, ce le-a
m vădutii însuși Domnia mea,
şi pentru ca nu cum-va să fie biserica lipsită
din nechivernisâla cpitropilorit
celorii din năuntru, după cum am înţelesti că
de la o vreme încoce cra lipsită, prin sfetirismosulii banilorii, hotărîmi ca
starostea Ioaniţii Lebulă, ca unulă
ce are negoții și vii în pămîntulă acestei țări,
când îi va fi venirea în țeră
pe lie-care anii, să mârgă împreună cu Stolni
culă la prea slinţia sa părintele
Mitropolitii Ungro-Vlahici să arte vîndarea pășunc
i, şi cheltuiala ce se va fi
făcut la ale bisericci trebuinţe, care socoteli
să se Și trecă în condica sfintei
Mitropolii. ii saam reech epd. 1784, Ianuarie
2.» (Cod. XII, fila 96.

Carlea

Unguvenilorii străină de cele ce arclă că sunt prădaț
i.

«Dem. Vlascoi. Cinstită şi credinciosult Dbocru
lt Domnici mele biv Vel Clucerii lorgale Suţulii Caimacamuli Craiovei săncta
te, amii vădutii Domnia mea
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imputa,

lucrărei nâstre,

>

că, > li se

pare

cercetarea co ai [ăcutii atâtă dumne-ta câtii și Ispravniculă judeţului, jălbiloră
ce ne-ai datii Ungurenii sudiți din 'ransilvania, prin vechilulă lori Dani Bupe
şi Iacobit Coltori, cărora cercetări făcendu-li-se alegerea la câte pricini s'a
vă(utii că sunt vechi, și cererea vechililorii este făr' de cale, li sati dată răspunsulă, că nu aă a mai cerea nici unit felii de piră pentru acelea, iar pentru altele pricini cari sunt mal nof, și cară se v&dii că ati Ungurenii Greș-care
cuvîntă a-și căuta prin judecată, aii rămasti să se cerceteze, și iată că atâti
pentru pliroforia celori ce s'aii hotăriti a fi nesupăraţi de Ungureni, câtii
şi
pentru urmarea ce ai a face dumnâ-ta la pricinile ce sunt a se mai cerecta
de isnovă, îți arătămii cu acesta domnesca nâstră carte tote madelele jălbilori dimpreună și mijloculi cu care ai a se s&verși, adecă pentru pira
ce
făcea asupra Paharnicului Stanii Jianulii, cum că în vremea cc se afla Ispravnici la sud. Gorjă, de sunt acum mai bine de ani 20, le-ar fi luati taleri
600 şi 44 caşi, cu mâna unori trimiși ai sti, do vreme ce Paharniculti
tăgăducșce, și Ungurenii nici șciu pe aceia, ce dicii că le-ai luatii banii și cașiă,
nică vre-o adeverinţă de dată aă, și de vreme ce în 20 și mai bine
de ani
nu și-a căutați, mai vârtosti în vremea Domnici sale fratelui Alexandru
Ipsilante Voivodiă, când aă fostii venitii Ungurenii de ai dată jalbă, arătând
pe
toți cei ce cu care ati avutit pricini, iar de Paharnicii nimicti n'a pomeniti
,

sa hotăritii să aibă Paharnieulă pace de acestă pîră a loră, după cum şi ve-

chilii Ungurenilorii în cea de pe urmă cunoseândă că ămblă r&ă la acesta,
scornindă pricini vechi de atâţi ani fără de a nu avâ nici o dovadă sai
lăsatii
înșiși ci și sau vazgheeistisitii a nu mai căuta de la Paharnicii nimici
; pentru pîra ce făceaii asupra lui Pătru Ilea Ccușii, cum că în vremea rizmiriţic
i,
fâcendu-se de sine vameșii i-ai jăfuitit, şi neavendă Ungurenii dovadă, nu
are
a se căuta, ci numitulă câușii să fie nesupăratii ; pentru pira ce face, cum
că
unii Anghelii de la Cernădia din sud. Gorjii în anii trecuţi le-ai
luati câte
șepte parale vamă pentru peile de la vitele ce le-ati muriti aici în țeră,
atât
de la alţii câtă și de la numitul Iacovii Coltori tal. 4, făcându-se cercetare
prin judecată de către Ispravnică, cu mărturii a doveditiă Angheli, că
peile
nai fostii dela vitele lori, ci cumpărate de negustorie, pentru care erati
datori

să plătescă vamă, ale cărui mărturii fiindii-că ati dati și credinţă înaintea pro-

„topopului, să aibă dar Anghelii pace, după cum și lacobă de faţă fiind
aci
saă mulțămitii de acâsta și sati odihniti a nu mai face nici o davă;
pentru
pîra ce făcea asupra unui loanii Ceaușulii de Potecași din sud. Vâlcea,
căi ati
luati tal. 12 dela ună Mihail Ungurenulii,cu totul tăvăduindii loanii
Ceaușulit, și Ispravnicii vrândă a face cercetare cu judecată, ai trimisă ca să
aducă
„pe înșuși acelii Mihail, dar fiind elii bolnavii, sat făcută vechili
pe Sava
Ciobanulit lui, carele vechilă stândii de faţă ai mărturisită cum că
de cinci
ani trecuţi.de când este slugă la acelă Mihail Ungurenuli, nică de cum
nu
şcie ca să-i fic jăfuită numitulti Ceauşii, stii Potecașii lui măcară
cu banii.
Deci după acestă mărturie ce s'ati datii însuși vechilulă lui Mihailă; sc
cunâşece
că re ai jăluitii Iacobit făcendu-se vechili fără de scirea lui, şi
rămâne a
nu sc supăra Ioan Ceaușulii de către numitul Iacobii, iar Mihăilă
de are
vre-o davă să vio însuși elă să-și caute; pentru pira ce făcea,
cum că Pâr-
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lori, că perdemit din vedere în multe capitole șirulii istoric
i, așia cum

PN

vulit ce aii fostii vătavii de Plaiti la Iti 1779, le-ai luatii
dela [iești-care
turmă câte unii miel, nu ati cuvîntăi la acesta a face cerere
și piră, finqăcă după obiceiulă cc ati avută vătașii prin cărți domneșci,
primăvera când se
suie oile la munte a lua câte unii mielă și unii cașit de
stână, avactuli vătalului, bine ait urmată și numitulii Pârvulă; pentru pira
ce făcea asupra lui
Gheorghe Novinariă din sud. Goriii, cum că la IGtulă 1775
le-ati luati 150
oi și o iapă deeptii G ani, și remâindu-i Rovinariti de judeca
tăla Craiova, ai
plătiti și trepădulii tal. 3, bani 60; ati cercetati Ispravnicii
și sai doveditii
că acelă Gheorghe Novinarii cu poruncă domnescă ai fostii
orânduitii ca să
ia dintr'o 100 oi una dela oile ce vint din munţi pentru
pășune și iarăși
se întoreii înapoi, fiindi milă cu hrisâve domneșci a mănăstirei
sfântului Spiridont și după acea domnâscă poruncă ati luati oile și iapa
zălogiă drepti
12 oi, și neviindă Ungurenii ca să dea acele 12 Oi, şi să-și scâță
iapa, ati
dat'o împreună cu acelea 150 oi la Ispravnică, şi Ispravnicii vendân
du-le acestea ai trimisi Danii la epitropulii monăstirei, iar Ungurenii
jăluindu-se la
Caimacamti, și Caimacamulti vedendă că bine le-ai luati, după
porunca (lomnâscă, i-aii pusi de ati plătită mumbașirului ce adusă la Craiova
pe Rovinarii tal. 3,60; dreptă accea nici Rovinaritt acesta nare a se
supăra de către
ungureni; aceste 6 pricini sunt de a nu se căuta, și mai susii
numiții ai a
fi nehântuiţi de către vechiluli Ungurenilorii, după cum mal susii
artă ; iar
la acestit de mai josii numite pricini vei urma dumnâ-ta Caimacamule,
după cum
Îți poruncimii, adecă: pentru pira ce lacii asupra Clucerului Geanogl
u, cum că
în vremea Domnici-sâle Alexandru Ipsilante aflându-se Ispravnică
la sud. Gorji,
le-ară fi luată taleri 35 jală, de vreme ce nu se odihnescti după
cercetarea
dumi-tâle şi facă apelaţie, să ar&ţi porunea Domnici-mele Cluceru
lui Geanolu ca să-și trimiță vechilulti ncgreșitii, pe care să-lă ica mumbaș
irului ce este
orendui

tă să-l aducă aici. Pentru cea ce se jăluescii, cum că unt Anastas

ie
ce ait muritii aflându-se la sud. Gorjti, i-ati jăluită asemenea
ca și Ciudinii
vătavulii, fiindii-că din înşciinţarea Domnici-tâle vedemii cum că
cerectândii pe
soţia lui Anastasie, ati arătată că atunci când sc află Anastas
ie bărbatulii săi
vătavă nu o avea pe insa întru căsătorie, și de acea nu știe ce să
răspundă, și nici
dumne-ta n'ai făcutii vre-o hotirire săvârșită la pretendirima acâsta,
să cerceteză
dar acum cine este clironomulii lui Anastasio? și po acela ce va
[i clironomiă să-l
dai în mâna Mumbașirului să-l aducă aici, ca să se facă cercetare
cu judecată. Pentru jalba ce face Oprea Ilea asupra lui Dumitrache V iişorenu hiv
Vel Armașii, cum
că în vremea Domnici sale fratelui Alexandru Vodă Ipsilante, aflându
-se Armașii
alit doilea la Craiova, i-ar [i luatii doi cai, măcarii că ne serii dumneta
Armașuli a aretatii cartea de judecată a dumnâlui Banului lenache cum că
IIrisoscoleu, de vreme ce cra Caimacami acolo la Craiova, întru care
cuprinde că
acei cal nu sati luată de la mâna Oprii, ci de la alţii ce cra în
bănuială că
ari fi furati, căvora r&posatulii Clucorii Razu, ce a fostii Caimaca
mii, puindu-le
sorocit ca să aducă dovadă, cum că sunt caii lorii, iar nu de
furatii, și ne
mai arstându-se i-aii luati Clucerulii Razu și nu ai rămasti asupra
Armașului;
dar de vreme ce Oprea adaogi multi a sc jălui și a sc prinde,
că nici de furatii ait fosti caii, nici i-ati luată Clucerulti hazu, ci au fostă dreptit
ai fe-
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până astădi este deprinderea a se înțelege istoria, Românilorii.
In locă
cioriloră lui Dani Lupea și sunt asupra Armașului, vei
ave a urma dumne-ta
întracestași chipă, ca după ce întâiă va dovedi Danii Lupea,
cu vrednică dovadă, că sunt cai buni ai fecioriloriă lui, iar nu de furată,
să pue apoi pe Armașii ca să primescă
carte de blăstemiă, cum că Cluceruli Razu i-ati
luată acei cai, și nu ai rămasii asupra lui, și primin
d va fi în pace,
și feciorii lui Danii Lupea viindă aici cu dovadă își
vor căuta cu clironomii Clucerului Razu, iar neprimindii carte de blăstem
ii să-l apuce să
plătescă caii. Pentru cca-ce se jăluescit de Constantin
Ciudinii vătavii de
plaiii din sud. Gorjă, că ani vâră ai luată de (ieșcecare stână câte taleri
doi, i câte patru cași, și oprindi turmele cu pricină
de beilicăi i-au jăfuitii
luândii de la fiesec-eare câte taleri 5 și până la 10, seriti
Ispravnicii de Gorj
cum că vătavuli a tăgăduită, că numai obicinuituliăi
avactă alt vătăşici au
luatii. iar de este vre-un dovagiii cum că i-a dati mai
multii, să vie de faţă
acelii jăfuiti și va plăti; însă fiindă-că numiții vechili
ai Ungurenilorii diseră
că și însuși de la ci s'ait luată acesti jafit în anulii trecutii
, şi dovadă nu potii
ave, căci alţii străini nu ai fostii între dinșii când i-ati
jăfuitu, făr' de numai
că și tovarășii lori, şi cerură la acâsta ca să primescă
Constantin Ciudini
carte de blăstemii, a cărori cerere s'a primiti ; pentru
accea poruncimă să adu-

ceți pe

Constantinii

vătavulii, acolc, înaintea dumi-tale, să-l dai

cartea de blăstomiă, și de va mărturisi că n'a luată mai multi decât obicinu
itulii havacti ală
vătășiei lui, va ave pace, iar neprimindit şi dovedindu-se
că i-a jăfuiti, precum
jăluescii, nu numai să-lii apuci ca să împlinâscă negreșitii
cea-ce va fi luati rău,
ci încă să ne înseiinţezi, ca să se şi pedepsâscă numitul vătavii,
ca unt jăfuitorii și
următorii împotriva porunciloră. Pentru davaua ce. facii
asupra lui pentru mor-.
tasipulă, și lui loanti Socolit că le-ati luată taleri 50, cu nume
de vamă pentru rimătorii cari ţinii la oile loră în munţi, înșciințeză Ispravn
iciă judeţului, că mai
susii numiții at r&spunsti cum că ci fiind orânduiţi de
vameși, a luati câte 20
de bani pentru rîmătorii ce-i aveati cumpăraţi Ungurenii
din ţeră, urmândii după
catalogulii domnescii; la acesta dumnâ-ta aducând pe păriți
de faţă cu vechilulă
Ungurenilorii, să cercctezi cu deamăruntulă, şi de
se va dovedi că rîmitorii
i-ati avutii de cumpăratii, și erait datori a plăti vamă,
şi Dino Ic-au luati, să
aibă poterașii și loanii Soculti pace, iar dovedindu-se
că nu i-ai avutii cumperaţi, nici era datori a plăti vamă, și răi c-ai luată,
să-i apuce să împlinescă,
la care de va fi trebuință să dai și carte de Dlăstemii
mai susă numițilorii.
Pentru jalba ce facii, că unii Tudoră plăiașii din sud.
Gorjiti le-aă luată câte
10 Dani de rîmătoră cu nume de vamă i de erbăriti
i, fiindit-că în cercetarea
Ispravnicilorii ce ne-a trimisă, vedemit că nu lămurescii
pricina, să urmeză dumn-ta a o isprăvi totii cu asemenea mijlocii, precum
la pira de poterașii mortasipi și de Ioanit Socoli; așijderea şi pentru ceca-ce
(ici, că unit Anghelă
Răduţi din sud. Gorj, l-ati jătuită asemenea ca 'Tudori
plăiașulii, acoași teorie
să faci iarăși ca cu poterașii și loanit Socoli. Pentru
pîră ce făcură asupra lui
Mihaiii Căleescu, cum că la It. 1775 'Je-att luati vamă
pentru unt, brânză
și miţe, cari ai trecută în liuntru de trebuinţa caselori
i lori, din care bani
numai tal. 157, 102 li sai întorsti de către răposa
tul Vasile vameșulă ce ati
lostii avutii pe acesti Mihait Călcesculti orânduitii
la vamă, iar pentru ccă.
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de a ne ocupa cu preferință de situaţiune
a făcută Domnului M. Suţu,
de relaţiunile Austriei și ale Rusiei la Portă
, noi, de și ami făcutii
alţi li s'ai făcută carte dela Domnia sa fratele
Alexandru Vodă Ipsilante cu
mumbașirii ca să le împlinâscă, arttându-ne şi acea
carte domnâscă de o veEdumi
cu ct. 1778, Maii 25, și nici o împlinire că nu
li sati făcută, ci dumne-ta
aducendă pe Mihaiti Călcesculii, să cercetezi și
de nu li s'at ficutii răfuire
precumii orânduise fratele Alexandru, să energhiseșci
în faptă cuprindorea acci
porunci domneșci și să apuci pe Călcesculicu strins
âre ca să împlinescă neereșitii, totii ccea-ce va fi asupra lui până la una,
iar de va tăgădui că nu a
luatii mal multi decât acci tal. 157, 102, să-i dai
carte de Dlăstomit, și așia
să isbrâneșci. Pentru pricina ec cu feciorii lut Ioan
Diaconti Paţachia din sud.
Gorjii, i cu Ciucă ce a fostii vătavii în sud. Vâlcea
, de care nu le-ai făcută
dumne-ta nici o izbrănire, căci nefiindii aceştia acolea
la sorocă ce Sai fostii
pusi, ai disă vechililoră ca să trimiţă mumbașirul
ti să-i aducă, și nu ati pututit aştepta până va veni, să trimiți acum pe mumba
șiră să aducă fără de
voe să cercetezi pricinile ce aii cu dînșii, atâtii prin
alte dovedi, cât şi cu carte
de blăstomii și alegândii în scristi să li se faci şi
împlinire, de ceea-ce va
ave cu drepti a lua dela dinșii. Acestă îndreptare a jălbei
Ungureniloră vomă
Domnia mea a face cu epimelie ca să ia slirșitii fie-car
e pricină, fără de a nu
se mai prelungi și a ne mai veni cu altă jalbă; pentru
care iată într'adinsti
se trimite şi mumbaşirii sluga Domnici mele ....
cu carte de blăstemii dela
sfinția sa Episcopulit lOmnicului, ca pentru cea-ce va
ishrăni de acolea să urmeze după hotărîrea dumi-tale a face împlinirea, iar
pe cei ce ai a se aduce
aici să-i ia să-i aducă la Divană, căruia mum-başirii
prin marafetulti dumi-tale,
să aibă a i se împlini trepădă dela cet ce i-ati adusti,
şi-i va aduce la judecată, fără de a se păgubi. 1785, Iulie 15.» (Cod. XII,
fila 289.)
Carte de voluicie pentru ungurenii din Transilvania
,
Craiovei, de cei ce i-ai jăfuitiă.

călre Caimacamulii

«Zem. Vlas. Cinstitii și credinciosi boeriulii Domnie
i-mele biv. vel Clucerii Iorgache Suţu Caimacamulii Craiovei, sănătate ;
îți facemii în şcire, că la
Domnia-mea ai datii jalbă Ungurenii străini i sudiții
din Transilvania, prin vechilii lorii, Danii Lupea și Iacobi Coltoră, cum că
li s'a ficutii jafuri, nedreptăți și luări mai multă peste obicciii de către cei
ce cu osebită fie i-ati arătati, și după jalba ce ati fostii dată la Domnia-sa
fratele nostru domnulii *
Alexandru Ipsilante Voivodi, aducându-se aici trei
sâii patru din cci ce i-ai
jăluită, dela unii li s'au făcutii împlinire de aici, iar
cu alţii orânduindu-se
la cercetare aici la Craiova, nu li Sai făcută împlini
re; pentru care iată într'adinsti orânduimii pe sluga Domniek-mele copil
din casă de Divanti, care
viindă acolea cu vechilii Ungurenilorii să aducă pe
toți cci arâtaţi prin fie
înaintea Domnici-tâle, şi câtiă pentru pricinele co sai
cercetati și s'a isbrăniti în vremea

Domnici-sâle fratelui Alexandru Ipsilante Voivodii, să n'ai
a face
altă cercetare, fâr' de numai cele ce se vidă după cartea
Domnic
i-sele
care
este la mâna Ungureniloră
,

Istoria

Românilor

de

V, A.

Urechiă.

că ati rămasti a li-se

împliui, de nu li-se va fi
31
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și acesta încă de la începută, ami stăruitii mai multi a ne ocupa de
modulă cum M. Suţu a administratit țâra în acâstă domnie a lui la
împlinită, să li-se facă acum împlinire, iar pentru celea ce nu vorii fi ispră-

vit, să cercetezi dumne-ta, fieși-care pricină, din ce vreme este? cu ce mijloci? și pentru ce li s'a făcutii acea luare? și la care vei dovedi că ati Ungurenii dreptate și li saii luati răi, să dai în scrisă, după care să urmeze
mumbașirulii a face împlinire de dreptulii loră, iar care nu se va odihni pe
alegerea dumi-tâle, pentru cci cu pricini mici, ne vei înșciinţa, iar pe cei cu
pricini mari să-i ine mumbașirulii ori pe însuși, sâii vechilii Ungureniloră, să-i
aducă la Divani, și cine va rămâne de judecată să plătescă trepădulă şi

cheltuiala, iar care va fi în slujbă și trebă domnescă, acoi să-și trimiţă vechi-

lulit. 1785, Martie 4». (Cod. XII, fila 254.)

«Sati serisii și la dumne-lui Caimacamulii Craiovei și s'a arttatii și ilosulit
cărțilorii slobode ce este să dea dumnâ-lui la mânile sudițilorii întocmai după
acestii isvodi ce s'aii scrisii mai josi.» (Cond. XII, fila 220.)

Carte legală, câtre Ispravniciă de județă, -a Bârsaniloră şi Tuţuenilorii a
nu-i supera Ispravniciă moșiilorii î cei ce cumperi, venitulă când
pună primăvera oile la perdele.

«Dumnâ-vostră Ispravnicilorii de prin judeţe sănătate, ati jăluitii Domnici- .
mele Bârsanii şi 'Țuţuenii sudiţi, cum că primă-vera când se punit cu vile
loră la perdele pentru fătăciuni, se supără de către cumpărătorii de veniti
și de către Isprăvniceii moșiilorii, făcându-le cereri împotriva poruncilorii ; pentru care [iindii-că și în pravilnicesca condică la list. 19, unde sunt rânduite
celea drepte ale stăpânilori de moșii, serie la cap. 21, chiar într'acâstașii
chipii ad: dela perdelele de oi ce sunt cir fătăciune pe moșie, are să iae stăpănulă moșiei de tită perdeua câte unii mieli i câte tal. unulii, și ati a șed6 acolo
perdelele dela Blagoveștenii până la sfîntulii Gheorghe; iată că vă poruncimă după acâstă cuprindere a'pravelniceşeei condici urmând dumnâ-vostră,
să nu îngăduiţi nici pe Isprăvniceii moşiilorii, nici pe cumptrătorii de venitii,
a supera și a cere mai multi, și de le va lua vre-unii dintr'acestași câtuși de
cât în potriva condicei, nu numai să le împliniţi, ci să ne înșciințaţi și așa să-i
aptrați şi să-ă diefendipsiţi, ca cu mai multii să nu se supere. 1785, Martie 27.»
Carte la Ispravnicii ot sud. Saacii pentru jalba străiniloră din fera
Bârsei asupra luă Andrei Vătavuli, de superările ce le [ăcea.

«Dummâ-vostră Ispravnicilorii ot sud. Saacii, sănătate ; dintr'acestii rEvașii ce
Îl trimitem veți vede cele ce sc jălueseii toţi străinii din ţera Bârsei asupra lui Andreiii Vătavulă de plaiii, pentru care măcarii că s'a seristi porunca
Domnici mele, și însuși lui ca să se ferâscă a face străinilorii acestora sup&rare, sGi câtii de puţinii necazii, înpotriva porunciloră nâstre, dar şi dumnâ-
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Munteni, documentândiă, cu prisosință chiar, aserţ
iunile nostre din acesti
puneti de vedere, cu numerâse acte inedit
e. Cei cari își [aci idealul
istorici române, în cunâscerea relaţiunilorii
Domnilort cu străinttatea,
nu vorii sci nici odată istoria adevărată a
Româniloră. Nu cu înșirarea după, cărți deja, scrise în limbi străine,
vomii afla istoria evovostră poruncimii deosebiti să aduceți pe
numitulă vătavii înaintea dumnevostră, de faţă cu cei ce voră fi vechili ai
Bârsanilori, să cercetezi jalba lorii,
și de li se va fi făcutii vre-o nedreptate și
necazii, și voră fi cereatii pacubă
din pricina și zătignirea lui, și-i va [i supăra
tii înpotriva porunciloră și hotăririlorii Domnici mele, ce sunt pentru Bâvsan
i, nu numai să îndreptaţi, dojănindii pe vătavi a sc feri în totă chipul
de a nu le face nedreptate, scii
supărare înpolriva poruncilor domneșci, și
încă să ne înșciinţați negroșitii.
1786, Ianuarie 17.»
«Sluga Domnici mele Andrei Vătavul de plaiă
sud. Saacii, dintru acestă copie de răvașii vei ved6 cele ce se jăluescii
pentru tine toţi străinii din ținutulă Bârsei, pentru care, măcari că ami scristi
Ispravnicilorii județului ca să
facă cercetare, și să ne înșciințeze de ai făcută
urmare împotrivă ; dar iată și
ție îţi poruncimit să te fereşci în totii chipul
ii de a nu le face câtii de puţinii
necazi și supărare împotriva ponturilorii
nâstre, ce sunt pentru Bârsani, căci
na numai podepsitit 'voi fi, ci te vei lipsi
de mila Domnici mele. 1786, lanurie 17.» (Cod. XII, fila 343.)
Cu deosebire remareabilă este următârea carte
legată, circulară către Ispravnică, prin care Suţu, ca și A. Ipsilanti, acord
ă o specială protecţiune Dârsanilorii, ciobaniloră români din țera Bârsii:
17 Cărţi legate căile Ispratnică,

văcăritulă cum. să se ariteze
la Bâvsani.

a se lua de

«Dumnâ-vâstră Ispravniciloră ot sud. sănătate,
ve facomit în șciro că pentru
vitele mari, adecă cai, boi, vaci, bivoli ale străi
nilor ce le hrănescii la pășiune
aică în pămîntul ţărei, aşa s'a făcutii hotărî
rea Domniei mele, că după cum
sa urmată în anul trecuti Și anțărțu, cum
și mai nainte de la hotărîrea
Domnici sele fratele Alexandru Vodă în coce,
și după cum at plătită în toță
anii până acum, așa să le plătâscă și estimpă,
adecă Bârsanit eci din ținutul
Dâvsci din Transilvania să plătescă văcăritulii
străiniloră, de vită câte bani 33,
iar cci-lalţi străini să plătescă toți de vită câte
bani 66 după obiceiă, iar tunșii
și mânzaţii să plătescă doi unulii. după vechiulii
obiceiit. Ci dar după acestă
hotărîre să urmaţi întocmai, și numai Bârsanii
cei din ținutul Bârsei din 'Transilvania pe cari îi adovereză cărțile domnesci,
ce
vită câte bani 33, iar cei-lalţi străini toți să plătâs ai la mâni, să plătâscă de
că câte bani 66, de care vă
poruncimii să daţi totii ajutorulti orenduiţilor
i slujbaşi ai oerilorii, ca într'acestași chipii să se facă împlinire banilor
văcăritului de la dinșii deplină.
1786, Ghenarie 29.»
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luțiunei h6stre interne culturale și chiar. naţionale. Lectorulă care
a
urmăriti câți de superficiali făscidrele ce ai apărutii până astădi din
lucrarea, nâstră, își va fi dată deja s6mă deplină, de mersul acelei
evoluțiuni. De la o domnie la alta, acestă evoluțiune merge înainte.
[ste șiri și logică în desvoltarea nâstră culturală. Numai urmândii ca,
fivulă Ariadnei, acesti şiri, vomii pute să ne esplicămi marele fapte

ale

secolului

alu XIX.

Uni

'Tudori

Vladimirescu,

revenirea

Domnici

pămintene, reorganisarea țăriloră sub Regulamentulă organici, își ati
esplicarea în secolulii alti XVIII-lea. Istoria documentată a desvoltărei
nostre economice, naţionale și culturale le esplică, iar nu cărțile scrise
de străini despre răsboele Rusici, Austrioi și 'Lurcici, reshele atingândii
și Principatele, ori notele diplomatice schimbate între aceste puteri,
avendi relerințe cu Domniile țăriloră române.
Să nu se impaciente lectorulii, când nu vomit mărgini istoria Dom
nici lui ML Suţu, ca Aronă Floriană, dicândii că era acesti Domini
«de unii caracterii dulce și omenosi, purtarea lui era plăcută la toți;
singură pată avea, care eva lăcomia de bani» și că «cu tite acestea
ir
Suţulă, după o administrare de 2 ani și 9 lună ese din scaun (1).
Lauriană și mai puţinii ne-a spusii despre Michailă Suţulu Abia ne-a ar&tatii
că M Suţu, dragomanulii, succese în 1783 lui Caragea (2) şi nu ne mai
spune alta despre Domnia, lui M. Suţulii decât că la 26 Martie 1786,
Porta îl scote din Domnie şi pune pe N. Mavrogheni.
Apoi când doi istorici, două reputaţiuni ca: acestea, n'ai lăsată altă
istorie a Domniei lui Suţulă, și când, sub ochii noștri, pe. urma lori,
se publică manuale pentru școli şi mai puţini sciutâre de istoria n6stră lăuntrică, chiar de amit abusa cu prea multa îngrămădire de documente și cu acâsta ami face puţinii atrăgătore pentru cititorii ret
nărăviți, lucrarea n6stră, noi deciși suntemi a deșerta în ca toti ce
până astădi posedemiă ca documente ! în ghiozdanele n6stre.
-

(1) Aronii Florianii nu tace aci decât a repeţi cele dise despre

M, Suţu

de către Rai-

cevici. care-lii califica de «uomo da bene e di eecellente condoita. Osserr.
Storiche paz. 30.—
Aron Floriană în It. Prine. României. 1839, pag. 165.
(2) Laurianii. Zst. Româniloră, 1183, pag. 551 și 534,
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Așia, fiind, vomit adăogi aci, câte-va, informaţiuni
complementare la
studiuli deja făcutii mai sustii despre domnia lui
M. Suţulii.
Odată cu avenirea la tronulii Muntenescă a lui
ML C. Suţuli ami
arătată cum Austria, isbuti să, capete dela Portă (16
Octobrie 1783)
senetulit de recunâscere a înființatului Consulatii genera
lii austriacă în
Principate (1).
Importanţa și efectele ce avu acesti triumfă ali
politicei austriace,
față, cu Principatele, a pututit să le aprecieze
lectorulii, din cercetarea, de până acum a afacerilori lăuntrice și extern
e a ambelorii țără
române.
Culminanţa triumfului Austrici urmă însă în 24
Tobruarie 1784,
când Austria dobândi dela 'Turcia convențiunea comer
cială.
Aplicațiunea acestei convențiuni, s6ă măcară silința
ce-și dele laicovici, agentulă Austrici, de ase aplica acea conve
nțiune, mai alesi
cât privesce drepturile și scutirile sudițilorii și vama
de 30%, încă ati

făcut

în mai

multe

rînduri, obiectul cercetăriloră

nâstre.

Amt

con-

statati marile scăderi aduse financeloră, comerciului
Și în genere demnilăței statelorii române, prin convențiunea austro-turcă
din 1784.
Nu este de prisosă deci de a da aci întregi aceste
două acte, cari
deși încheiate de două puteri străine, aii grele
consecinți, prin aplicarea, lorii forțată în țările n6stre,
Traduzione del comando del Gran Siguove divello
ul Principe di
«Al
chia,

inclito tră li Principi della Nazione

li di cui estremi sieno felici,

del Messia, il Voivoda

«Pervenuto cho vi sară il presente mio Supre
mo

Vallachia.
di Valla-

.

ed Imperiale

Commandamento saprete qualmente, II piii cospicuo Signore
tra grandi della nazione Chris-

tiana, il Signore Barone Ilerbert Rathlcal Intern
unzio Cesarco Residente Presso

(1) Veqi Zinleeisen (Johann Wilhelm), Geschichte
der Europăischen Staaten. Sechster Theil,
pag. 501. «Nachdem demzufolee der Hospodar
der Moldauzu Anfang des năchsten Mo„Dats eine besondeve lrklirung in Betreft dor
Erleichterung des Iandelsverkehrs der
Iaiserlichen Unterthanen in scinem Lande crlass
en hatte, wurde im Mai die Beobachtung des obigen Ilandelsvertrags den dabei zunăch
st betheiligten Statthaltern und Provinzialbeamten durch einen cigenen Ferman noch
ganz besonders zur Pllicht ggemacht.»
Vedi ambele acte ce adaogă Neumann, în traduc
ereq cărţei lui Jai-tens și de Cussy (Recucil de traitcs cte.) la pag. 337 şi 3-10,
|
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la mia sublime Porta, (îl di cui termine sia felice) ha presentato alla medesima una

sua Momoria nel contenuto della di cui traduzione espone, che per procurar
e P
assistenza, e protezione ai mercanti sudditi di $. M. L Imperatore de' Romani,
che a cagion del commereio conţinuamente vanno, e vengono per le Provinci
e
della Vallachia, e Moldavia, e per le vie del Danubio, fu da canto della suceennata
sua Imperiale Maestă anno passato mandato in quci contorni ! Ilustre tră
Primati della Nazione del Messia, Raicowich attuale Segretario della Corte Imperial
e
(la di cui sagacită sia aumentata). E siccome îl commercio vă vie piu sempre accrescendo, cd aumentandosi, cosi per il buon ordine deg!' interessi del Commereio,
per la sicurezza dei mercanti 'Tedeschi che vanno, e vengono, e che quivi si ritrovano ; comme pure per accudire, ed attendere ai loro affari, e negozj,
&

stato egli dall' accennata Imperiale Corte

destinato

per suo Agente ; e che

quantunque I assistenza e buon trattamento usato fin' ora dai Voivoda di
Vallachia, e di Moldavia verso la persona del suecennato Segretario, dia motivo
di esserne sodisfatti, cid non ostante, pereche non si abhia ad usare verun
mancamentv nella protozione, ed osservanza, che secondo il costume esige il
suo carattere, la suddetta Corte Imperiale richiede amichevolmente, che sia

ordinato tanto a Voi che siete il sopraccennato Voivoda,

quanto al. Voivoda

di Moldavia, accioch& tutti quci trattamenti, immunită, e privileaj, concessioni,
ed usanze stipulate delle Imperiali Capitolazioni verso li Consoli, ed Agenti
della riferita Imperiale Corte, abbiano da essere observate anche verso îl so-

praceennato ; facendo il summentionato Ministro sapere, che questa requisizione
tende unicamente

a confermare,

e vie piu rassodare il commercio,

e l' ami-

cizia, che susiste fra li rispettivi sudditi, ed il vantageio d' ambedue le Corti;

ed a tal oggetto ha richiesto l' emanazione separatamente di duc miei nobili
Commandamenti diretti ! uno a Voi, e P altro al sopracitato Voivoda di Moldavia. Lă onde essendo di dovere il compiacere la Corte di Germania, che €
una Corte magnificentissima, antica, e sincera amica, e vicina dolla fulorida
mia Porta, e che la perfetta sincerită, e candore che ha per la medesima, &
evidente ; come pure & di massima importanza ! appianare, o sia facilitare,
„secondo esigono le Imperiali Capitolazioni, li di Iei interessi ; cd essendo altresi

chiaro, ed evidente, essere di mia Imperial brama, ed intenzione, che deferendo,

giusta il tenore delle imperialli Capitolazioni, alli di lei desiderj, e richieste,
venga dato corso al loro commereio, che & îl frutto dell alma pace, e chei
di lei sudditi, e mereanti che vanno, e vengono, sieno secondo il tenore delle
Imperiali Capitolazioni, protetti, ed assistiti ; e rilevandosi ancora dal contenuto

della sopradetta Memoria del succenato Ministro, che il buon ordine del loro

comercio dipenderă dal buon trattamento, e riguardo che si useră al supradetto Segretario ; Cosi voi che sieti il sopradetto Voivoda, essendo di” mio
Imperial ordine, che abbiate ogni cura, ed usiate ogni diligenza per tutto qucllo
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che secondo il tenore delle Imperiali Capitolazioni riguarda il buon
trattamento, la stima, ed osservanza della dignită, e carattere del succenato
Agente,
non oceorrendo dichiarare, e spicgarvi ulteriormente a che seeno sia
d impe&no, intenzione, e volontă mia Imperiale îl compiacere la sopraceennata
Cesarea Corte, e '] dar esecuzione ale condizioni stipulate fra e due Corti nelle
Imperiali Capitolazioni, impiegherete con tutta la premura ogni vostro
studio,
e la pitt grand! attenzione nell' onorare, e stimare la dignită del sopraceennato
Agente, che ha !' ordine di accudire alli negozj, ed interessi delli mercanti
Imperiali, come pure ncl prestargli in virtu delle Imperiali Capitolazioni
tutta
I assistenza, e protezzione. Al qual effotto fu emanato îl presente
mio supremo commandamento col quale voglio, e comando, pervenuto che
vi sară,
di uniformare I' operazioni vostre, giusta al tenore di questo mio
Imperiale.
mandato, al quale & dovuta ogni sommissionc, rispetto, ed obbedion
za, astonendovi onninamente da qualunque azione contraria al medesimo,
e temendo
di contravvenirvi. Cosi saprete operare, e prestarete piena fede alla nobile
mia
cifra Imperiale.
|
Dato nella custodita Residenza di Costantinopoli vorso la metă
della Luna

/ileadeade lanno 1197 che corrisponde ai 16 di Oltobre 1783.»

Traduzione del Sened. della sublime Porta Olomana conlenente
le prerogative
che goderă il commercio dell suddili Iuperiali, e Reali uelli
stati
delbImperio Ollomano.

In nome del ente supremo.

«La ragione per la quale il presente Istrumento & stato spedito si
€, cho il

Signor Internunzio dell' Imperatore nostro amico în una memori
a presentata
per parte della sua Corte, ed appoegiandosi sopra le clausol
e dell” Articolo
II. del Trattato di Belerado, ha domandato difterenti disposi
zioni, e stabilimenti a -favore dei Mereanti sudditi dell Imperatore nei
Pucsi del dominio
Ottomano.
|
La sublime Porta avendo esaminato il contenuto di
quosla Memoria, ha
trovato, che-il detto articolo serve di base alle proposi
zioni della Corte Im-

periale intorno a questo soggctto; in consecuenza di che,
e sopra le positive

asseveranze date nella suddetta Memoria, che li Bastimenti,
Mercanii, e sudditi della sublime Porta che anderanno, e verranno
esereitando îl commereio
per terra, e per mare, e per li fiumi in tutti li Stati
del Imperatore, goderanno constantemente delle immunită, e privilegj
che godono relativamente
al commercio le nazioni pitt favorite, ed anche al
di lă: La sublime Porta
eseguendo sempre con la massima sincerită 1 obbliga
zioni contratte in virti

336

V. A. URECHIĂ

dei 'Trattati, ed essendo accostumata a provvedere attentamente ai mezzi
i piti
proprj per dare alla Corte Imperiale sua antica amica, e vicina pruove
non
non equivuche della sincerită dei suoi sentimenti e della sua perfetta
amicizia,
ha risoluto d' impegnarsi, e prendere supra di se nella sopraddetta
maniera
col presente Sened, di osservare religiosamenteli seguenti punti, ed
articoli, i
(uali sorviranno d' ora in avanti di regola invariabile al trattamento
da [arsi
alla Nazione 'Todosca,cd avranno la stessa forza che il Trattato
stesso di
Belerado.
Articolo

LI

Il 'Trattato di commereio segnato presso di Passarowitz lanno

1132.

del

Lgira, ed adottato per base del detto Articolo 11. del trattato
di Belerado,
sară, come & di dovere, mantenuto, ed osservato in tutto, e
per tutto nelli
Stati dell' Imperio -Ottomano a favore delli sudditi, e Mercanti
del! Imperatore,

e la sublime Porta non permetteră, e non autorizzeră la menom
a transgres-

sione su di quosto; e per quello che riguarda il commereio
per mare, e per
i Fiumi, si procederă in conformită di quello che sară regolat
o nell' articolo

6 del presente Sened.

Articolo

II,

In quanto ai dritti della Dogana che dovranno pagare i Sudlditi,
e Mercanti
Imperiali, la sublime Porta riconosee qui di nuovo le antiche
convenziani, ciot,

che non pagheranno piu del tre per cento di Dogana una

sia nel luogo dellintroduzione,

volta solamente,

o in quello della destinazione di tutte le merci

che introdurranno nelle Provincie del! Imperio Ottomano
per essere vendute:

parimente pagheranno il tre per cento una sol volta,
ed in un solo luogo d;
tutte le merci che compreranno per esportarle, e che
non saranno della natura

delle proibite, di modoche il commereio dei Mereanti 'Todesch
i specificato qui

sopra tanto d' introduzione, che di estrazione sară
libero da ogni altra, e
cqualunque imposizione, e specialmente di quelle
chiamate JMastarie, Cassalie,
Bidaat, Resmi-hudamie, Reft, Badeh Jassaculi d. Abbenc
hă le disposizioni re-

lative a cid siano chiaramente, ed evidentemente spiegate
nel suddetto trattato
di comereio di Passarowitz, avendo per altro dichiarato
!' Internunzio, che
col decorso del tempo si sono introdotti a riguardo di
questo stabilimento,

differenti abusi contrarj alla regola fissata nelle Provinc
ie Ottomanc, e principalmente in quelle della Valachia, e Moldavia, la Sublima
Porta le conferma
qui formalmente per essere. osservate d! ora in
avanti inticramente în tutti li

Stati del! Imperio Ottomano,
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III.

Li Sudditi e Negozianti Imperiali goderanno
anche tanto all introduzione, cd
all estrazione di tutte le merci non proibite,
che nel vendere, e comprare,
d una libertă piena, ed intiera, e non sară perme
sso în verun modo alle corporazioni, compagnie, e Monopolisti, o a chi
si voglia, di porvi il menomo
obstacolo appertamente, o clandestinamente,
ne molestare, o punire li sudditi
della sublime Porta a causa di queste vendite,
o compre, ne incomodare, o
vessare chi che sia delli Mercanti, o Sudditi
Ottomani, sotto pretesto, o per
causa che ha comprato qualche eflotto, e merca
nzie dei Negozianti 'Todeschi.
Per questa ragione esecuzione del presente
Sened sară ordinata ai Capi, e
Magistrati delle Provincie, del Mare ce delle
Coste, ed agli Oficiali delle Dogane con lermani molto positivi, ed encrgici,
contenenti lo regole sopra il
modo con cui dovranno condursi verso li Suddit
i Imperiali che Vanno, e vengono, o dimorano in tutti li Stati del! Imper
io Ottomano. Nel tempo stesso
saranno date copie di questi Fermani alla Corte
Imperiale, affinch& li suoi
Ministri, Consoli, ed Agenti, come pure i Coman
danti dei conlini possano esserne
informati

per dirigessi in conformită.

Articolo

IV.

Per prevenire ogni dubhbio, e sospetto,.che potre
bbe nascere ai Comandanti,
magistrati, cd Impiegati delle Provincie Ottomane
Soprintendenti al commereio
per mare, e per i fiumi, la sublime Porta dichia
ra, che in virtu dei 'Trattaţi
„& permesso ai Sudditi, e Mercanti Imperiali muniti
dei loro passaporti d! andare,
e venire liberamente per mare, e per fiumi, e
di osereitare il commercio în
tutti li Stati, e Provincie delP Imporio Ottomano,
e che possano parimente
nci loro viaggi per terra, per mare, per fiumi
dovunque sară di loro convenienza, approdare, e caricare quelle che non
sono proibite, pagando i dritti
che devono.
drticolo

p.

La sublime Porta riconosee, che la Corte Imperi
ale ha dritto in virtie del
Trattato di: Belorado, e di qucllo di commereio
di Passarowitz, come anche
in conformită della sincera, e peilelta amicizia
che sussiste tră le due Corti,
di riclamare per i proprj Sudditi, e Mercanti li lavori,
privilegj,e vantagei
nel commereio senza veruna cecezione, che godon
o, o goderanno in avvenire,
relativamente al commereio, le altre Nazioni franch
e, specialmete i Francesi,

gl Inglesi, gli Olandesi, li Russi, cd altre Navioni'
le piu favorite.
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Articolo

VI.

Li. Sudditi, Mercanti Imperiali potranno liberamente, e senza
che eecezione
interita nel detto 'Trattato di commereio di Passarowitw possa
essere di veruno
impedimento, passare per causa del commercio dai fiumi
al marc, c, viceversa,
con Navi, bandicre, cd equipaggi Todeschi, e non saranno
obbligati ad altra

cosa se non che a pagare, come si & detto qui sopra una sola volta
i dritti

di Dogana per le merci introdotte, ed estratte.
Articolo

VII.

Il transito per le Coste, Canali, e Streti della Domina
zione Ottomana, e
nominatamente per il Canale del Mare Negro, sară
libero per tutti i Sudditi,
e mercanti Imperiali che veranno per Mare, e per
i fiumi con bandiera Im-

periale dalle Provincie 'Tedesche, per passare a quelle delle
Corti estere, o
che veranno dalle medesime per passare nelle Provincie
'Tedesce, e saranno
csenti
da ogoni, e qualunque

dritto, e non saranno vessati, molestati, e forzatti

a scaricare le loro Merci ; ben inteso, che le merci, le
quali saranno searicate
camin facendo di loro propria volontă per venderle, siano
franche da ogni altra
imposiz

ione, fuoriche dai dritti ordinarj di Dogana, e che
li suddeti Bastimenti
Mercantili non siano pita grandi, che quelli permessi
ai Russi ; Li suddetti Su-

diti, e Mereanti Imperiali saranno anche assistiti, o soceors
i

amichevolmente

nel corso del loro soggiorno nelle Provincie Ottoma
ne, come appartenenti alla
Corte la piu amica di questo Imperio. Dovendosi conside
rare, che li Bastimenti
Mercantili che navigano sopra i Fiumi, non sono punto proprj
alla Navieazione Maritima, sară loro libero, che arrivando i
Bastimenti ni luoghi vicini
al Mare le merci che avranno a hordo siano iransportate
sopra altri Bastimenti,
i quali frequentano il Mare Negro, cd in questo caso
non si domanderă verum
dritto.
Articolo

VIII.

Nascendo delle difficoltă nel! esecuzione di qualehe punto
del presente Sened,

e specialmente intorno le merci proibiti cosi nel 'Trattato
di Passarowitz, che

in quello del commercio di Belerado, la Sublime Porta condis
cenderă a spianarle
di comune consenso, e di maniera amichevole, e giusta;
Per altro, se non si
potră terminare di tal modo, Ella consente, che questo
punto di difficolta sia
spianato, regolato, e deciso amichevolmente a tenore
delle disposizioni fatte

nel 'Trattato di commereio conchiuso con IImperio della Russia
!” anno passato,

e di modo

conveniente

al commereio

Todesco.

Ce
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Dato in Constantinopoli li duc della Luna Rabiul-ahir
del! anno del! Egira

1198, ciot li 24 Febbrajo 1784.

|

Colui che implora îl soccorso del Inte supremo
Visire, ed a canto il suo sigillo graude.»

Insemnătatea, ce cu
vede și din curtenirea
presentantulă Austriei
In Mai 1785, trece
și i se face

o primire

ce sai

di Ilalil

Grau

asemene acte câștigă Austria, în Principate, se
ce pună Domnitorii în relaţiunile lori cu redela Constantinopole.
prin Bucuresci femeea «Sinioruhui Inter-nuncidt»
extraordinară.

lată pitaculii Domneseii orânduindii
ple soţie de diplomată austriacă:
«Alaiuliă.

Jlamidfiglio

alaiul

de primire a unei sim-

orânduită la întrarea Dumncei Madamei
Sinior Inter-Nunciă.

a dumi-scle

Dou&-deci seimeni cu căpitanii lori căltri înarmaţi. Nemţii din Portă iară cu zapcii lori.
Vel Pitar. .
Vel Comisii.
Biv vel Pitar Panaiotu.
Trei ciohodari

Tar teci ciohodari

Careta Domntscă

cu 6 telegart.

16 Mihadli Constandini, Suţuli

Vud. i gspd.

«Poruncimit Domnia-mea d-tele alti 2-lea Comisii, să fii purtătorii de grijă
a so găti acestii Alaiti, care mâne Miercuri la 7 ale lunci acesteia să se afle

de dimineţă la Văcăreșcă. 1785, Maiti 6. (1)

Iată descrierea primirei, care i s'a făcutti haronesci Ilerbertă, soțici Internunțiului, cu ocasiunea trocerci ci prin Bucuresci, de către Voivoduli Mun-

tenici Michailă Suţu.

(1) Cod. XII, fila 256,

i
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Copia dela Reluzione delP accoglienza falla
beri, Consorle del Iiternunuzio J. ct R. ala
Signior Principe della Palachia Michele de
passaggio da Constantinopoli
«Avendo

dato parte

& S. E. la Baronessa d'IlerPorta Ollomana, da S. A. îl
Suzzo, all occasione del suo
per Vienna.

TAgente J. ct R. al 8. Principe di Valachia del pros-

simo passagio di S. E. la Sig-a Internunzia, S. Altezza destin
subito il Vatatto (1) del Divano ad incontrarla a Daja primo luogo della Valachi
a vicino

alle rive del Danubio,

o nel tempo stesso

e di accompagnarla, e servirla pel corso del suo viaggio,

dicde Ordine a due Ispravnici (2) i piu prossimi di tro-

varsi sulla strada, ed avere cura che tosse ben servita.
L'Agente per parte sua spedi â Daja il S. de Spaun Canceli
sta J. ev. li
16 Maggio; la Dama col suo corteggio passă il Danubio e
si fermă în Giurgievo. Li 17. alle 5 ore della sera arriv a Bucareste nella
Carozza del Agente,
che cra andato a riceverla fuori dela cittă, vene a montar
e alla casa dell”
Agente; Il Dragomano Sig de Timoni con li offiziali della
Dama ebbero una
casa assegnata dal Principe.
S. A. per onorare la Dama aveva disposo, che prima di
centrare in Duca:
reste si formasse in Vacarest, convento distante un ora della
cittă, come fanno
li Principe quando giungono in Valachia, per farli poi lar
un ingresso publico, colle Carozze della Corte, offiziali, e seguito; ma
la Dama ringrazio
pulitamente, desiderando di riposarsi di un viaggio lungo
e penoso.
La stessa sera PAgente avverti il Marescialeo della corte
del! arrivo della

Dama, pregandolo_di dirli ora conveniente la mattina seguent
e per presen-

tare a $. A. il Dragomano, latore della lettera di $. E.
i] Sie-e Internunzio.
Li 18. alle 10 ore della mattina, il marescialco della corte
a tiro sei venne
a complimentare la Sig-a Internunzia a nome del Princip
e, e poco dopo venne
il cavalerizzo maggiore con simil treno a lare 10 stesso
per parte della principessa, de li un poco venne un ofliziale a Cavallo, con
un cavallo di mano
bardato nobilmente, e prese seco il dragomano J. ct B. cho
condusse da S. A.
II dopo pranzo furono presentate alla Dama varie confitture
e îrutta, a nome

della Principessa.

Li 18 alle ore 5 venne la carozza della principessa a tiro sei,
per ricevere
S. E, che ti accompagnata dal agente, e dal Dragomano,
i quali erano scdutti dalla parte dei cavalli.
.
(1) IL Vatafto e ua spezie di procuratore, o sullecitatore
al Divano.
(2) Spravnico, Guvernatore, o Capitano del Cireolo.

delle cause, che si lrattano
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II corteggio consisteva in un huon numero di guardi
e del palazzo, e di sei
ofliziali a cavallo, et capitani a piedi, il primo et il second
o Pitari (1) sei Chiokodar, ed un sciatir in galla (2) attorniavano Ia carozza
, la manica cra chiusa
dalla carozza dell' Agente con li offiziali della Dama.
Nella corte del palazzo vi crano schicrate due file
di arnâuti con li loro
ofliciali, al scendere della carozza la Dama fi ricevu
ta dalle primarie Dame
del Paese, dal marescialco della Principessa, e preced
uta da due Damieelle,

che-portavano prolumi; una nipote di S. A. con altra
Dama li davano braceio,

in cima della scala vi crano le Principesse fielic,
ct a metă della gran sala
de festini fu incontrata dalla Principessa, che
dandoli da drita la conduse în
una stanza a forma di chiosco molto elegante,
«L'Angolo (3) fu ceduto a S. E., e la Principessa
si pose alla dritta, con le
lislie. Le altre Dame oceuparono il sofia ogn'una
secondo il suo rango.
Il segretario del Principe, ed il Sig. de 'Timoni faceva
nno li interpreti.
II dolce, ed il caft& fu presentato alla Dama dalla
stessa Principessa. Poco

dopo

venne

il Principe,

che

usă

molte

civiltă

alla dama,

la conversazione si

termino col solito prolumo, ed aqua rosa, si prese
congedo, e si ritormt colle
stesse cerimonie.
|
„La sera la Principessa mando il suo segretario
ad informarsi della salute

di $. E. cd ă presentare ad ella, ed alle due bambine varie
galanterie orientali.

Li 19 alle 12 venne la Principessa in gran galla a render
e Ia visita accompagnata da duce Principessine, 'e da numeroso seguit
o di dame; al scendere
dalla carozza fu ricevuta dall' Agente, che li diede
braceio, e preceduta da
duc officiali, che portavano li prolumi, alla Porta
della Sala fu ricevuta dallu
dama, che li diede la dritta: sul canapt, e le Princi
pessine avevano sedie distinte.
La dama presentă il dolce, ed il caft& alla Princi
pessa, e PAgente alle Prin
cipessine, e primarie Dame.
Dopo li profumi, ed aqua rosa, termină la visita.
Li 20 S. E. parti de Ducarest alla volta de la Transilvania; VAgente con
cancellista hanno avuto l'onore di accompagnarla fuori della cittă.
o.
|
Lo Spravnico dArgis, che alla metă del Camin
o deve servirla sino alP

confini.» (4)

a

(1) Pitari, grand panetiere, e sopra Intendente alle Carozze
dela Corte.

(2) Sciatir, un
Săbel.)

chiokadar distinto, Che

poria al fianco,

(3) T'Angolo in Turchia & la sede d'honore.

(1) Agentulă

?

,

una Seimitarra (Kurzer, breiler
-

,

,

Paiceoiel încunoșciințeză pe IJevbert despre sosirea soţiei
lui
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Agentulii Paicezich încunoşșciințeză încă pe Internunţiulii J/erbert
, că a fostă. tri„misă unii anume boerii din Moldova pentra întâmpinarea
soţii lui.
Copie dune

P. S. de Mr. Ruicenich d PIutevnonce Tet R. en dale Bucarest
20 Mai 1785.

„«Nel momento che sono per chiudere la lettera, mi viene detto
che S. A.
ha ereato Pitari Pulficiale destinato a servire la Dama, ciot il Vatafto,
che Pha
accompagnata dal Danubio, ed ora va a ragoiungerla in Posta.
Questa & un
altra finezza; si intende che avendo costui avuto Vonore di
servire di mihmandar a persona distinta, viene promosso, e deviene Ciral,
o creatura della

Dama.»

(1).

Pe când prin convenţiunile mai susă amintite Austriacii isbiat
indirectii în autonomia și vechile drepturi ale Principateloră, Rusia,
lucra,
negreșiti pentru satisfacerea, intereselorii sale din Crimeea, dar nu
mai
puținii intervenia la, Portă și în chipă de a o sili să recunâscă
tractatulă de la 1774, cu reconfirmarea articolelori din anteriorele
trac
tate relative și la Principate.
|
şi despre primirea ce i s'a făcută în Ducureșci
remonialului :
Estrait

Pune

lellre de Mr. Raicewvich

și de oficiala regulare a ec-

d Plulernonce

Bucarest 20 Mai 1753.

J. ct BR. eu dale

«llo Ponore di spedirle la presente con un Calarass fornitomi molto
gentilmente da questo Sig-r Principe, assieme col ingionto piego della
sua Dama,
e la relazione del suo ricevimento, e nobilissimo trattamento ; spero,
che V-a
I-a sara molto contento, come lo siamo noi, € certo che non
si & potuto desiderare, ne piu cordialită ne maggiore civiltă, e buona grazia;
confesso che
non mi aspettavo a tanto, cunoscendo Pumore di questi Sig-ri
ambigui, c riservati a spiegare le loro intenzioni anche (uando vogliono
onorare.
A tenore degli descrizioni di V-a E-a io avevo insistito con bel
modo, acciocho il Principe renda la visita, ma cgli si scuso col costume
'Turco, che
non ha ceremoniale per le Dame, protestando che, se fosse V-a
E-a che non
mancarebbe di renderli la visita, siccome io non potevo rissolve
re da me,
pregai il Maresciallo di corte e lo Spatari i quali trattavano meco,
e mostravano grande premura di terminare questo affare di buona grazia,
di lasciarmi
tempo a consultare la Dama, la quale trovd a proposito di contenta
rsi della
sola

visita della Principessa.»

(4) Din archiva Ces R. din Viena. Ilurm. T.,. pag. 447,
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Interesată sât nu, Rusia protege principatele și la acestă
ocasiune,
pe când Austria nu făcuse decât a câștiga drepturi pentru sineși
în
dauna, intoreseloră Principatelorii.
Er6re grea politică din partea ei! Purtarea Austriei cu Principatele
aruncă pe acestea în braţele Rusiei pentru mulți ani..
Ca să se vedă de altmintrelea, câtii de desinteresată era pe la
1189
aptrarea lomânilori de câtre Rusia, să amintim că ca era gata,
în
schimbulă recunâscerei de către Austria a luărei de Rusia în stăpânire a Cubanului și Crimeci, ca să permiţă Austrici ca să incorp
oreze
și diînsa Principatele române. Numai deșteptarea Europei asupra
consecințelorii pentru ea, din asemenea estonsiune teritorială, a Austrici mai
alesi, a împedicatii planuli.
|
Dămi aci în note câte-va acte relative la acestii planii politicii (1)
şi la împedicarea realisărei lui.
(1) Mareșalulii de Courey

despre tondințele

întinde asupra provinciilorit 'Pureici.
Memoire

sur

Pelat actuel

de

Rusici și ale Austrici de a se

PEurope relativement auz

qi se font sur les frontitres du Grand

dispositions

hosliles

Seigneur.
(Paris,

13 Juillet 1735.)

«Lua totalite des operations quo Pon suppose que les deux -puissances
imperiales projettent, peuvent âtre divisâes en trois parties :
«la promicre consiste pour la Russic ă s'emparer de la Crimâc ct du
Couhban.
«La seconde, ă prendre Oczalow.
«La troisieme, ă prendre Constantinople.
,
Ş
«La Cour de Vienne, en suivant son systeme de conquâte prendra
la
Aloldarie et la Talachie, en mâne temps que le Crimde et le Coubau
tomberont dans
les muins des usses, Belgrade bulanceva Ol:zaloww ; et si les Pusses
enteprenaient
sur
Constantinople, les armtes autrichiennes se râpandraient en Greece
et
pousseraient sans doute tout ce qui serait dovant elles jusqu'ă
Andrinople ou
Sophia, ou jusqu'aux limites que les deux Cours auraient r6glces entre
clles.»
Sign: Le JMartchal de Courey.
Marchisulă de Ossun despre aceleași tendinţe ale Curţilorii
imperiale din
Viena și Petersburg de a-si împărţi provinciile ţiitore de Turcia:

AL. le Mis

d'Ossun. — Mâmoire.
(Juillet,

1783),

«Le projet que paraissent avoir les Cours de4 Vienne ct de Petershourg
de
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LIV.

Noul
lie, precum

tractatit din 1784. — Noul
resultă din documentele

aduse

hatișerifii.
în note de

noi, intere-

chasser les 'Tures de VEurope ct de partager les vastes
ct riches domaines
qu'ils y possedent, opererait, sil S'executait, le renversement
de Peguilibre de
i Furope et une rdrolution dans le commerce general, von ne saurait
calculer exactement au premier apergu, mais qui serait certainement trâs-nui
siule ă celui des
cutres puissances, maritimes et commercanes.
«un câte, la Russie serait maitresse de la mor Noire, dominer
ait dans la
Baltique, et, dans peu dW'annces elle pourrait former une
marine redoutable
dans la Mediterrance, parecque ses nouvelles conquctes lui
fourniraient tous
les matâriaux nâcessaires pour les constructions, des milliers
de matelots, des
millions

de sujets ct des revenus immenses.

D'un autre cât6, IEmpereur, par aequisition de la Moldavi
e ct de la Valachic, de la Bosnic, de la Servie, de la Bulgarie, de P'Alban
ie ct de la Macedoine, aurait des debouchts sur la me» Noive et-serait &
meme de former une
marine sur bAdriatique. Il obtiendrait un acevoissement de
puissance en sujets ct en revenus qui lui donnerait le moyen de satisfaire le
dâsir assez connu
qu'il a de devenir puissance maritime et commercante ; de
plus, sa position
le mottrait ă portâe d'âtendre ses conquctes sur les Etats de
la Republique
de Venise, ct Pon voit que Y'ltalie serait circonserite du câtă
de la mer ct du
cot6 de la terre.
«Cette grande et singuli&re râvolution peserait infiniment plus
sur Ja France
(ue sur toute autre puissance.
.
a
«Les deux Cours Impâriales aequerraient une preponderance
et une influence
(ui detruiraient cello dont la France jouit et doit jouir par
sa position, par
ses forces ct, encore plus, par la sage ct digne conduite du
Roi.
«Il est done de Tintârât ct de la dignit6 de Sa Majestă de
protâgerla conservation des proprictâs telles qu'elles sont en Europe.»
7
Raport despre scopurile Austrici de a ocupa 'Ţâra
Românescă și Moldova.

Rapport

lu au

Conseil d'Etat le Dimanche

13 Juillet 1753.

«Les. objets que l'on a lieu de eroire convoites par IEmpereur
sont la Valachic et la Moldavie, ct peut-âtre Belgrade et la Servie. Or, tout
le monde
connait I'âtendue de ces provinces, et, pour peu que l'on en analyse
zition cet les ressourecs, on se convaincra d'un ct6 qu'elles dctruiro la pont toute
proportion entre les puissances autrichienne ct prussienne ct de
l'autre que
Ja maison. 'Autriche diminuera les forces relatives de la France.
„_«Cette legere escuisse semble sulfire pour €tablir, que Yacquisition
ue YEmpereur fera des Principautâs de Moldavie ct de Valachie ot vraise
mblablement

sul
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echilibrului stabiliti la pacea dela Vestfalia (1648), fie cum

dicii

de la Service, sera dangercuse pour la Prusse, pour la Pologne, pour Empire
d Allemagne et particulidrement pour la Trance.
«Telle sera la position du Souverain russe, lorsqu'il sera maitre de Constantinople.
«Celle de YEmpereur ne sera pas moins dangereuse. Ce prince voulant proportionner ses usurpations ă celles de Catherine II, ne se contentera point
de la Moldavie et de la Valachie: îl sdtendra vers la midi en s'emparant de la
Servie, de la Bosnie, dune partie au moins de la Bulgarie, et en ne sarrelant
que lorsquwil se croira de niveau avec b Imptratrice.»
Mareșalulii de Segur despre înţelegerea dintre Rusia şi Austria pentru ca
Rusia să ocupe Crimea și Cubanulă, iar Austria Țăra Romântscă și Moldora,
Avis du Secretaire VElat de la Guerre relatif au projet invasion
Leu's Jlajestes Impcriales sur la Turquie.
—

de

1783 —.-

«Toutes les dâptches des Ministres du Roi ă Vienne etă Pâtersbourg sem blent annoncer de la maniăre la plus certaine:
1.
— Le projet de YImperatrice de Russie de s'emparer de grâ ou de force

de la Crimee ct du Kuban.
2. — Celui de lEmpereur de semparer de mâme de la Valachie et de la
Moldavie.

«De quelque manicre que cctte disposition ait lieu, îl est eclair qwelle annonce des vues certaines de la part de ces deux puissances de s'emparer tres
promptement de Constantinople et de dâtruire la puissance de YEmpire Ottoman. Ce bouleversement dans la constitution de cet Etat, intâresse gânâralement I'Europe entitreet particulizrement la gloire ct les interâts du Roi.
Par cette revolution, Sa Majest6 verra d'une part ses allies opprimâs ct le
commerce que ses sujets font dans le Levant absolument interverti.
«Dans cet ctat de choses, le parti ă proposer est aussi embarrassant qu'instant: embarrassant vu la peine avec laquelle on se dâterminera ă conseiller
de rompre une alliance avec le beau-irtre de sa Majeste ; instant, paree que,
si on perd la mosure, on peut voir, une fois la Crimâe prise, les Russes,
en vingt-quatre heures de trajet, ă Constantinople.
|

«D'apres ces considerations, en pense que le seul moyen d'emptcher les
Russes de penstrer de la Crimâeă Constantinople est de faire marcher incontinent une escadre ct de la diriger sur la mer Noire ct de preparer aussi
promptement une arme de soixante mille hommes pour entrer dans les Pays-

" Bas Autrichiens et d'en disposer en mâme temps une seconde de mîme force
pour marcher ă lappui de la premiere, ou pour la diriger sur Vltalie, en y
admettant que le Roi soit
son projet.»

assur€ de faire

entrer le Roi de Sardaigne dans

Signe: Le Mavtchal de Segur.
Istoria omânilorii de V. A. Urecliă.
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alți scriitori (1), promisiunea ce Francia obținuse de la Rusia,
că va, înîncheia cu ea, unii tractatiide comerciti (ce relusa Anglici), resulta
tulă
îu că, după îndemnurile cabinetului de la Versailles, Turcia
ovită de
a trage spada în urma încorporărei violente a Crimeei la Rusia,
şi

Rusia dobândi de la Sultanul acordarea unui

noii tractată, în diua

de 8 Ianuarie (stilit noii), 1784. Acesti tractatii fu semnatii în AinaliNaval; sâă chioșcula oglindilovi (2).
Numai trei articole ale acestui tractati fură de ajunsi, ca
să asiguro Rusiei: «Le triomphe de la puissance et de la suprem
atie» (3),

cesiunea, Crimeei, reinoirea disposiţiunilorit tractatului de la 1774
(afară

de disposiţiunile relative la Cubană și Crimeea), a convenţiunei
din
1715, a tractatului de comerciă din 1783.... Ună articoli separat
i
relativă la Principate încă fu semnati de Portă. (Veqi anexa.)
Amestecul Franciei, împinsă de propriele sele interese,
împedică
pe Austria a-și ajunge de astă dată planurile de încorporare
a țărilorii
române, dar tractatulă de la 1784, făcu din Rusia arbitra
supremă

a Principatelorii române.

In urma, acestui tractatii din 1784, și a articolului separată
(4) Porta
;

(1) Așia de Salaberry serie: «La perspective d'un trait de commerc
e avec la Russie,
ct lesperance de supplanter PAngleterre î la Cour de Petersbourg,
portaient'la Cour de
Versailles ă mânager limperatrice et â conseiller au Divan de nâgocier
au lieu de com-

battre. 'Tom. IV, pag. 93.

Da

(2) «Am Morgen des 8 Januar 1184, wiirde hieraut der
nach dicsem Grundsatze ahgefasste Vertrag (sencd), welcher dieser Krisis cin 7icl setzte,
în einer in dem Landhause

von Ainali-Kawak abgehaltenen Conferenz unterzeichnet. Ausser dem
Russischen Gesandten,
nahmen

der Kapudem Pascha, der Reis Effendi, der Beglikdschi Ettendi,
der Mufti als Ver-

treter der Ulema, und der Pfortendolmetseh daran Theil,» Zinkeisen
.
(3) Salaberry T-IV pag. 30.
|

(4) D. de St. Priest către afacerile străine despre înţelegerea Turciei
cu Ru-

sia asupra ţăriloră Române.

C-ple 1e 10 Janv. 1784.

«Mr. de St. Priest rapporte qu'un acte vient d'âtre sign6 entre la Porte
ct
la Russie. Cet acte reconnait les Etats 'Tartares comme une possessi
on de
cette derniere puissance. Il est conforme au projet prâsent6 ă la Porte
par
ambassadeur de France, — (Resumată. — Odobescu.)

«Pour ne rien laisser en arritre, Mr. on a fini en mâme temps sur
le point
des Principautâs de Valachie et de Moldavie, non encore râgl6 ct
qui formait
le troisiăme membre de Pultimatum russe accept par la Porte
au conmen-

|
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fu nevoită să trimâţă Domnilorii Români câte
ună noi hatișerifă reîn-

noindă recunâscerea vechilorii drepturi, consf
inţite prin pacea dela Kuciul-Kainargi.
Deja în Maii 1783, cum vădurămii (1), după
cum resultă din o notă
a ambasadorului St. Priest (24 Maiu 1783), trimi
sul Rusiei (la 19 Maiii
stilă noii) în întrevederea ce avusese cu ReisE[fendi, ceruse Porţei
«le maintien des privileges des provinces de Valac
hic ct de Moldavie.»
"D. de Bulgalow a și fostii lăsatii în mânile
lui Reis lista grieveloră
pre care ministrulă turcii o primi «ad referendum.»
Acum ceca-ce usia ceruse în 1783, era, uni artic
olă suplimentari
la nouli tractatiă, închistă grație intervenirei Franc
iei.
La Bucuresci şi lași se promulgă noulii tractatii,
prin câte unt hatișerifu.
|
|
Enache Văcărescu face menţiune de acesti hatișe
rifii : «după acostii
tractatii ce s'a săvârșit la 84, Ghenarie, dedese
prea puternica împ&răție și țârei rumânesci. unii doosebitii hatişerifi cu
-mai multe privileghii decât cele ce ati dati la 15, care a sosit
ă aici (Bucuresci) Ia
Fevruarie.» (2).
Acestă actă ali Sultanului fu primiti în Iași de Alex.
Mavrocordatii
și3 în Bucuresci de Michailu C. Suţu, cu mari onoru
ri.

cement de lannce dernicre. Il y a (uelques mois que
M. de Bulhakow en
avait remis ă la Porte un projet qu'elle avait contredit
par un autre. C'est
ce dernier qui a pass6, ct l'on n'a assure qu'il ne contien
t gucre qwunc râ- |
pâtition des stipulations des traitâs prâecdents sur la matiere
.»

D. de St. Priest către afacerile străine despre aprobarea

cererile Rusici pentru

ţările române.

dată de Portă la

C-ple le 20 Alara

1784,

«Un officier depâeh6 extraordinâirement de Pâtersbourga apporte
de ce mois les ratifications de la convention du 8 Janvier dernier ici le 15
et Papprobation de Tarticle separă relatif aux -Principautâs de Valachie et
de Moldavie.»
Vedi

pag. nâstră 220—923.

(1) Vedi ce ami serisă despre aceste imprejurără politice la
pag. 180 şi la pag. 220—233,

(2) 'Tes. II, pag. 292.
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Și cum putea fi alti-felă, când noul firmanii promitea, între altele,
neschimbarea, fără causă reală, a Domnitorilorii ! (1)
Ilusiune curândit perdută ! Alexandru Mavrocordatii Domnulă
Moldovei, sub care se promulgă nouli hatișerifă, se vădu îndată înlocuit
ii
prin v&rulu săi, cel-laltă Alexandru Mavrocordat, după cum
deja nararămii aceste fapte la pag. n6stră 223.
Nu multi se folosi și Michailă Suţu de acestii noi tractatii, de
Grece nici elu nu domnesce lungi timpii după anuli 1784, cum
mai de-parte se va ved6 mai pe largi.

“

LV.

„Revoluţiamea Româniloră, din Ard6hi. — Infhuințele ei în
Principate.

Ne-amii ocupati până aci, de la 1774 până la 1783, cu evenim
entele și evoluțiunea culturală a Românilori din Principate. Nu putomii
,
(1) Vedi pag.

nostră 221.

Fată marele alaiii cu care, la Bucureșci, fu primiti de către Domnitorul
ML Suţu, hatișerifulii din Fevr. 1784:
Orânduiala alaiuluă Domniei la eşire înaintea prea hunânatului
hatişerifi, împărălescii.
Stegulii catanilorii de ţtră cu Căpitanuli,

lăreţi câte 2 şi inarmaţi.

i i catanele acestui stegii, toţi că-

Bresla agescă.

Călăreţii polcovniceșci, toţi călări și înarmați.
Vel Căpitanii de cazaci cu stegulii, i sărmaciulti

și toboșulii

stă, talpoșii

dorobanțeșei pedestri cu chivere, purtândă tobe și cimpoie.
Vel Căpitan de dorobanţi cu zapciii să și cu câți-va din bresla armășâscă

cu tacâmii curati i stâgulii

său, cu tobă.

Podarii toți pedestri câte doi.

Cazaci ageşci. pedestri cu stegurile lorii, i cimpoi și tobă.
Vânătorii asemenea.
Căpitanii ageșci pedestri, înarmaţi, cu tacâmiă curată.

ISTORIA
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Ori câtă,

în aparenţă,

Ceauși agescit
cu Logofttulit agesci
Polcovnică de podii
cu Poleovnicii de ciocli,
Polcovnică de vânători
cu Polcovniculii de 'Târgovişte.
Dumnâ-lui Vel Agă cu pod6hă după obicciă.
Stegulii Agici purtândă stegariulă agescui, i călăreţ
ii cu praporele, i trâmbiţe cu tobă și sărmaciti.

Dumne-lui

Turnagi- Aga, însă,

Neferii toți înarmaţi călări, cu Bairaculii lori, câte
doi.
Dumne-lui 'Turnagiu.
Bresla spătărescă.
Lefegiii cu stegurile loră.
Vel Căpitan de Lelegii cu zapciii săi i buciuculii cu
toba i sărmaciuliă,
Scutelnicii spătăreșcei călări, înarmaţi.
„
Poterașii toţi călări, înarmaţi, cu hainc fistichii i cu moțuri
și cu muzicanţii
lori.
Deliii călări, toți înarmaţi cu sulițe în mâni şi cu
Odobașa
Scimenii înarmați, toți cu haine roșii și cu moţuri galbine, a lorti.
cu stegulii celt
mare, i toba și sărmaciulii.
Căpitani spălăroşci înarmaţi, cu tacâmti curată.
Ccaușulii spătăreseti
cu Polcovnică de vânători
Polcovniculi de Seimeni
cu Baș Buluc-Bașa
Logf. Spătărescii
cu Vel căpitanii de Mizilă.
Dumnâ-lui Vel Spăt. cu podsbă, după obicciă.

Steguli Spătărici purtându-l stegariulii i Buciuculii și lefecii
cu praporele,

i trâmbiţe, tobe și sărmaciti.
Aprodi ciauşeșci
„_Ceaușulii

Aprodi vătăşeşci

de aprogi

Bresla

cu Vătavă de aproqi.
Porlărdscă..

/

Portărei, rendă, pe josti cu semnele în mâni.
3-lea Portarit
i cu alii 2-lca Portari
Vel Portari
Dumns-lorii boerii, cum se arctă prin osebită foie
anume,
nc-lorii, starostea cu neguţitorii pămînteni și cu neguţitorii și înaintea dumde companic.

Bresla
Armăşăi
3-lea Armaști

Vel Armaşii

Armăşesciă.
4

cu Pușcași
cu 2-lea Armașii
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Principate
o lature

nu

are legături

comună.

Acesta

cu acea

e cea

a Româ-

culturală.

Stegurile. ţârei i trâmbiţ așii și Rumânii și musicanţii Nemţi după dînșii.

lurucii Bairac
Sacagii călări
Salahorii toți călări cu semnele în mâni.
9 cai domnesci, după orânduială,
caplan-Post. și cu Ilalcane.
cu

2-lea Comisii
6 Postelnicei

tacă mi

nsof' od 140) nurodiţ

curalii, toți cu capoturi cărămizic.

Asemenea

3-lea Lowofetii

2-lea Logolătii de josit

Inainte

a dumne-lui Vel Post. pe josă

Vătavi
Vel

Comisii

de călărași, i Odobaşa

Beizadea cu Ciohodari
i unii Saracciti

Beizadea cu Cioho darii,
i unii Saraceiii

Vel

Postelnicii

Beizadea cu Ciohodarii
1 unii Saraccii

2 9

==e
= 5
3

Unii satâră
Unii satâră
Unii satârii
Matarati Iamacă
. Saraceiii lamact

lus Bașa cu haina
roșie cărămizi

1

uvudno

15 npovs no

e

2-lea Postelnicit

3-lea Visticrii
3-lea Logolăti
2-lca Logofttii de susti
Vel Pristavă

T IWOes N9 710 "eds
9 g opaeq no jSejsn

3-lca Postelnieti

ejlo posoose

Meuuae

nsofod 1jo3 uuvodrţ

Nahtivantt
5 Postelnicei

cu

Altii satârii
Alti satârii
Altă satârii
Matarati Başa
Saraceii Başa
Uni alaiii ceaușiă, i altii alaiii ceauş i, ună ici oglanit ciaușii, altii ici oglanti
ceaușii, unii gavazi cu ca plană, altii gavază asemene.
Unii gavazi
Altii wavazi
Chehacoa
Bașit Ciohodarii
Ciohodari, iar Ciohodari
Ciohodari, iar Ciohodari
Ciohodari,

iar Ciohodari

Tuleccii, iar 'Tufeecii

Ciohodari,

iar Ciohodari

Tuleceii, iar 'Tufeceii cu
puşci.
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Uni scriitorii modernă (1), în uni memo
riă, cetită în sinulu Adunărcă generale a asociațiunei. transilvane
pentru cultura şi literatura poporului română, dise, că Românii din
Ardâlă abia pe la jumătatea
secolului acestuia ală XVIII-lea începură
a avâ şcoli româneșci. Nu ne împacă acâstă aserţiune și nu o aflămi
documentată. Dâcă mat avutii

Românii școli, în Ardâlă, unde să înveț
e

adresaii la lomânii ardeleni,
limba românâscă ? Admitemi
ca în restului

românesce,

Gre calvinii se

încă din secolulii alu XVI-lea cu cărți
în
că nau esistată școli publice organisa
te

Europei ; admitemiă

că fiii de iobagi nu puteai fi

daţi să
învețe carte la școli cunoscute, căci
domnii lori aveai dreptuli să-i
ica de la școlă; dar acâsta nu împe
dica să fi putută Românulă ardelâni învăţa a ceti și a scrie pe
lângă popo, s6i dascăluli de la
biserică, cu multi înainte de ce la
Mitropolia din Albo-Julia, să fie
esistatii uni felu de școlă pentru tiner
ii cart doriati să, se preoțâscă
Și unde învățau citirea cărțilori bisericesc
i, cântările Și tipiculă.
Ami

constatati

documentatu, în anterisrele

volume,

că, freq

uentele
rolațiuni comerciale şi de tâtă natur
a, (chiar politice) cu Ardslult au
contribuiti la o neîntreruptă legătură
între Românii din Principate şi
DIR
2-lea Spătarii purtândiă topuzulii și sabie,
Semnuli domniei, purtându-lii Ceauşulă
de Divanu.
2-lca Vătavă de Păhărnicci, Vătav
ăi de Divani înarmatii cu saida
curi; Vă.
tavulă de visterie cu toți Icioglanii
Păhărniceii, cu îmbrăcăminte curată
purtândi praporele după semnulii Domniiei.
Vel Grămăticiă
Vel Cămărașii
2-lea Visternică
|
Vel
Ispra
vnicii de curțe
2 Ciohodară
Vel Cuparii
2-lea Grămătici
2-lea Cămăraști
Divictaruliă
Muhurdariulti
Edcelii, câte doi
Mehter Bașa cu tâtă Taifaoa lui cân
tând,

Careta gospoi. cu G telegari.

(1) D. Bargovan Vasile Gr. în
„Preotul Românit, diarti bisericesc
ii, scolasticii şi literară
din Gherla, pe 1886, pag. 178.
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cei de peste munţii Carpaţi. Imprumutate influenţe constată istoria, în
evoluțiunea culturală de aci și de acolo.
Dar decă până la, 1780 Ardslulă a pututii primi ici-colea câte o înriurire culturală din Principate, dela acâstă

dată,

Moldova

și Muntenia, nu

mai poti măsura pe scriitorii lorit cu scriitorii minunați ai Ardâlului.
La

1180—82

se întorse,

cum amit arătată (1) din Roma, Șincai, lu-

cefărulii neinseratii ali Românilorii. Acesti bărbatii care funcţionă, mai
întâi ca directoră ali şeolelori române, de la 1782 până la 1794,
publică la Blajii în 1783 gramatica latino-română în care și regulele
românesci erai
şcâlele de peste
la 1183 Șincai
dare, cari vorii

publicate în litere latine. E gramatica care rămase în
munţi până după începerea secolului ali XIX-lea. Totu.
tipări catechismuli cu litere ciriliane și două abecefi urmate în 1785 de o aritmetică.

Trei sute de şcoli se înființară în Ard6lă sub impulsiunea, lui Şincai,
O asemenea, evoluţiune a Româniloră din Ardeli nu pote să nu
aibă r&suneti și în Bucuresci și Iași.
Decretuli aulică din 12 Decembre 1781,

dobândită

de Episcopul

Aaron şi în puterea, căruia cele două Seminarii din Blaji se contopiră

în seminarul clericală, care esistă până astădi (2), a dati ocasiune
de creațiune a unei pepiniere de distinși bărbaţi, din cari unii voră

“aduce lumina și românismulii

și dincâce de munți.

Dar nu numai în direcţiunea, culturală țările române primescit înriuriri de peste munţii Carpaţi.
Mai întâiu înfiinţarea, la 1763, de Impă&rătâsa Maria Tereza a
celori trei regimente române de graniță în Năsăud, Sibiu și Caransebeșii, sunt de uni buni esemplu pentru Principate. N. P. Mavrogheni
nu va întârdia a reda arma în mâna ţăranului română, după esemplulii Mariei Tereza. Se scie că aceste 3 regimente ai repurtatii apoi
acele victorii strălucite, care at făcută pe Maria Tereza să le dea
flamura cu «tirtus romana rediviva» (3).
(1) Pag. 398,
(2) Vedi Istoria biscricer-unite de Dr. A. Grama.
Vedi «Preotul românii» pe 1886, pag. 180.
din

(3) «Țăranii români, la începuli,

urmă

însă,

s'aă

aă fostii antipalică acestei instituţiuni militare, în cele

impăcatii și le-ati fostii permisii ca acasă,

fie în răsboiti să porte
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In 6 Maiui 1783,

Iosefă 1I călătorind
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în Ardelt și Bucovina, făcu

obligatorie limba germană, în oficialități. Toţi directorii de școli fură

datori să scie limba germană. Acâstă măsură nu daună limbei române,
ci celei ungare. Românimea, care urmă, la școle își apropriă în limba,
germană uni putinte instrumentii culturali, dar încăldiți tocmai
de
patriotismului deşteptându-se alti scriitorilor germani, bărbaţii luminaţă ai
Românilorii ardeleni, cultivară și mai cu zelii și mai cu iubire limba
națională.

|

Și în acâsta, cum deja am demonstrată mai susu, Românii din Principate urmărescii mișcarea ardelână.
Românilor din Ardeală le-a veniti bine și desființarea în 3 Iunie
17853 a divisiunei Ardelului la cele trei națiuni, cu escluderea a o-

mânilorit. Imperatorele împărți Ard6luli în 11 comitate, tără distincțiune

și privilegii de naţionalitate.

Deșteptarea simțului naționali
nu putu să nu aibă resuneti și
Curândi apoi se întâmplă în
români, cu ocasiunea ordonatei

|

|

din Ard6li, în urma acelorii acte,
în țările cis-Carpatine.
Ardâlii marea, mișcare a ț&ranilori
conseripțiuni generale în Arddlă și

Ungaria, din 11 Oct. 1783. Nu ne propunemii a, face aci istoria acâsta a revoluțiunei lui Crișană, Cloșca și Horia, în urma ultimelorii

studii publicate de Academie, datorite condeiului competinte alu d-lui
Densușianu. Ac6stă mișcare nu pote fi neconsiderată însă de istoricul

specială

ali

ț&rilori

cis-Carpatine.

Cei

20.000

de

Români

devas-

teză, 389 sate nemeșesci, dur nu numai distrugi, nu numai dărâmă
încă 231 curți boeresci şi 23 biserici unguresci, ci din mişcar
ea
loră, din sângele vărsată la 7 Decembre 1784, când cădură
4.000 ţ&-

rani și la 1785 Februarie 28, din corpurile lui Iloria și Cloșca trase
pe

costumuli lorii originali, iar banii cei ce ati reveniti pentru îmbrăcăm
inte militară i-au
pusă intr'o casă comună și i-ai capitalisată.
„«ăceste regimente ati repurtat cele mai strălucite victorii pe câmpiile
Austriei şi ale
Franţei in contra lui Napoleon celă Mare, pe câmpiile Italică și ale
Prusiei. Ca semnit
de recunoscință, Impăratulii Iosefii II le-a donatii munţii ce imprejmu
escă comunele, din
cari s'aii formati aceste regimente. Iar îimpărătesa Maria Tereza,
incântată de frumuseţea,
acestoră grăniceri, şi în deosebi acelorii din Năsăud, i-a transfera
ti pentru unii ană intregiă în Carintia și Tirolă, dându-le carta bianca pentru infrumus
eţarea rasei germane de
prin acele părţi.» (aLupta» din Iulie 1891.)
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rolă; încolțesce, nu târditi, o generaţiune totii mai consci
entă de originele
scle, care face să se înfiinţeze o nouă stare de lucrur
i pentru Ardslă,
pentru țăranul români, pentru națiunea românăde
acolo. Ba și în Principate, mai alesi în Muntenia, străbate curentul în
favârea, sălânului.
Așia numai ne putem explica unele înduișităre inter
venir-pe
i lângă
ispravnici din partea lui Michai Suţu și mai apoi
minunatele proclamaţiuni, ce adreseză N. Mavrogheni ț&raniloră, pre
cară ca nimo altultă
îi va apăra în contra stăpânilor de moșii.
LVI.

Mazilirea luă dMichailă C. Suţu.
Internunţiulii Ilerbert scria în 19 ebruario 1785
Agentului Austriacit Raicevici, la Bucuresci: «Cum Pârta, după obicei
ul sti, lrăgăn6ză de a-mi răspunde la memoriile mele contra
ambiloră Domnitori
(unulă din ci cra M. Suţulă), am să ceri o conferință,
ca să, înaintezi
afacerea...» -

Mai încolo adaogă:
zandru

«Esemplulii mazilirei Domnului

Moldavii (Ale-

Dlavrocordată Deliei ?), şi împărtășirea memoriilori mele,
vorii

put6 face mai complesanti pre domnuli

“Munteni,

căruia la nevoie

și dâcă toti va continua a fi îndărătnică, îi vei
pute însinua că NU
ajunge să aibă bunavoința Rusiei, dar că pentru
a se menţine (po
troni) caută să aibă și pentru noi menajamentele
necesare... (1).
Am adusi la Domnia lui Alex. Mavrocordată, din
1785, unii raporii din 10 Februarie stilă not aceli ani, alu.lui
de Choiseul către

de Vergennes

ministrul de la Versailles, din care lectorele a vă&dutii,

că nu numai Austria, dar și însăși Rusia, semnatara
noului tractatii
din 1784, carele promitea mai multă. stabilitate
Domnieloră ţărilori

române, însăși Rusia nu se sfii do a intriga contra
acelui Domni
ce i-se părea că nu înnstă cu totulă în apele muscălesci
(2). In asemenea condițiuni, vădândi că Rusia nu reclamă contra
schimbărei
(1) Nurmuz

vol. VII, pag.

136,

(2) Vedi pag. nostră 225 et seq.
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unorii Domni, ba încă o cere, de ce să nu-și
fie permisă și însăși
Turcia, s6i mai adevărată cutare personagiti importanti
din Divanuliu

Turciei, să lucreze la mazilirea aceluia din Domni
tori care nu-i plăcea,
ori ali căruia locii era solicitati de vre-unit
altii fanariotă, bucurân-

du-se de o deosebită trecere pe lânga marii qilei,
la Constantinopole?
Așia se și întîmplă. Incă din 1785, dar mai alesi
pe la începutul lui Ianuarie 1786, marele amiral Ilasan,
s6ă Căpitanii-Paşa ali
Turciei, stăruia să capete domnia Munteniei pentr
u favorituli săi
dragomanulă Nicolae P. Mavrogheni. Deja în 1785
obținuse CăpitaniăPașa promisiunea Sultanului, că Mavrogheni va
fi Domni în loculti
lui Michaili Suţu, și numai intervenirea ministrilori
și a familiilorii fanariote, cari se supărară de a ved6 creându-se
în familia lui Mavrosheni uni not compeţitorii la tronurile române împed
ică acestă schimbare de Domnie. In 1785 nu isbuti Căpitanii Paşa
mai alesi din causa
intervenirci la, timpii a lui Bulgakov, representantele
Rusiei în favorea
menţinerei lui M. Suţulă. Acâstă, aptrare a ltusie
i o plăti M. Suţuli,
pare-se, cu mulți bani.

Unii noi asaltii dati de Mavrogheni

și de protectorul ssă Ilasan

Pașa, la Sultanul, în 1786 Februarie, fu încoronatii
de succesii, N.
Mavrogheni căpătă domnia ţărei Muntenesci, în locului
lui Michaiu C.
Suţuli. La 14 Martie stilă noi, Mavrogheni primi
învestitura din mânile. Sultanului (1).
(1) D. de Choiseul

către

D. de Vergennes

Portă pentru punerea lui Mavrogcni la domnia

despre

intrigile ce sc faci la

'Țărei Românesci.

(Vol. 176. D. 12)
C-ple le 27 Janv. 1786.

«Jai cu Vhonneur de vous informer avant hier par
le courier de Vienne
du changement general arriv& dans le Ministere et
de elâvation de Yussul
sacha de Morce qui, apres avoir 6t& Pun des derniers
valets du Capitan Pacha avait obtenu depuis quelque, temps toute sa confia
nce. Les grands de
Empire, tous ceux qui ont dejă occupe les premi&res
places, voient avee
peine Vusage violent que le Gdamiral fait de son credit
et, malgre la terreur
qu'il inspire, les sens de loi ne dissimulent point leur mecon
tentement. Je crains,

M",

que le nombre de ses adversaires n'augmente encore
lassure, il persiste ă vouloir faire son drogman, Pee de Valach si, comme on me
ie. Il Pavait tent6
vainement îl

y a quclques

mois, ct je ne vous

informai point de cette intri-
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Astă-feli întruni

modă brusci se termină prima domnie a «omeno-

ue, parceque je ne pensais pas quelle put se renouv
eler. Les circonstances
sont changces, ct ce genre d'evenemont autrefois tres-in
difierent, pouvant avoir
aujourd'hui

des suites embarrassantes, je vous price d'excuser quelqu

es dătails
dans lesquels je vais entrer.
«Le G. S. 6tant venu L't€ dernier passer la journte dans
la maison de campagne du Capitan Pacha, celui-ei se jeta aux pieds de
S. Ilautesse et lui domanda la Principaut6 de Valachie pour son drogman.
Le G. S., suivant son
usage, la lui accorda sur le champ, donna sa parole impsri
ale de dâposer le
lendemain le Prince de Valachie contre lequcl îl n'y
avaient aucunes plaintes,
et de nommer ă sa place Mavroyâni; mais lorsqu'il
voulut faire dresser le
Hatisherif, ses Ministres lui representerent le danger
d'un changement qu'ils

n'avaient pas conseill& et il fut enti&rement de leur avis, Toutes

les erandes
familles greeques, malgre la haine qui les divise toujour
s, se râunirent pour
empâcher un paysan de larchipel' de leur enlever une
place qwelles regardent comme leur patrimoine ct se cotisărent pour
convaincre tout le Divan
de Lincapacit6 de Mavroyeni. Cependant cclui-ci ne d&sesp
ârant point encore
de son €levation, voulut; s'assurer quc la Russie n'y
mettrait point obstacle
ct vint mo demander des conscils que je me gardai bien
de lui donner; mais!
Tambassadeur d'Angleterre, moins prudent ou plus empres
s& de Pobliger lui
ollrit, avec les assurances les plus positives d'un plein
succts, des services
qu'on ne lui demandait pas et fit avec beaucoup d'âelat
et de gaucherie ă
M de Bulgakov des offres (ue ce Ministre rejeta avec
humeur. Cotte fausse
dâmarehe ayant bientât transpir6, il erut mâme devoir
temoigner encore plus
fortement, son indienation. Il declara dans un office
remis ă la Porto cuc Sa
Souveraine ne soultrirait jamais V6l&vation de Mauroiâni,
et que, satislaite de
la conduite du Prince actuel, elle exigeait qu'on le mainti
nt dans sa dignite.
«Cette affaire parut allors absolument manqu6e, mais
elle va se renouveler.
Mavroieni qui, ă beaucoup d'esprit joint Paudace la plus
incbranlable, a su
persuader ă son
(ui

maitre que son honncur Gtait engage â emporter une grâce

lui avait 6t6 enlevâo

publiquement ct Ilassan Pacha m'a dit ă moi-memo
qu'il saurait tât ou tard venger cet outrage.
«Je ne doute point, Mr, que la Cour de Russie ne
s'oppose ă co changement par

une suite de extension qu'elle donne ă tous les article

s des traits
qui peuvent âtre utiles â ses vues. D'ailleurs, le Prince
actucl de Valachie
a fait passer des sommes considerables â Petershourg,
ct on le dit fort proteg6 de M. de Bulgakov, dont la conduite est sans
doute fort approuvee de
TImpâratrice, puisqu'elle le comble de bienfaits.
«Vous saurez apprâcier, M* le Comte, le degre d'impo
rtance que on doit
attacher ă cette intriguc.»

D. de Choiscul către Vergennes despre comerciulii irance
să în Marca Negră.
(Vol. 171. D. 19)
C-ple le 25 Fevrier

1785.

«Jattends avee impatienco que le nouveau Visir (1)
soit debarrass€ d'une
PNI
(1) lasut Pacha,

“
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în “era Muntenâscă, și avenirea la tronulă umi-

ceremonie qui absorbe ses premiers moments pour
commencer l'affaire de la
mer Noire. Le Capitan Pacha me parait bien disposâ
. Jai fait quelques pr6sents ă son drogman qui le gouverne enticrement,
mais je me fie bien peu
ă ses protestations. Ce grec, aussi intrepide quambiticux
est decide â perdre
la vie ou ă devenir Pee de Valachie. Il veut obtenir,
ă quelque prix que ce
soit la protection de lenvoy€ de Russie et je ne puis
douter que ce Ministre
n'agiss

e en secret pour empâcher Vintreduction du pavillon francai
s dans la

mer Noire ou le sien regne seul actuellement.»

D. de Choiseul către D. de Vergennes despre condam
narea la morte a unui
grecii Petrache și despre Mavrogheni.
(Vol. 174. D. 31)
C-ple le 26 Mars

1780.

«Les Ministres de la Porte ont ete depuis quinze jours exclus
Pont fait naitre.

ivement occupes d'une affaire devenue en effet importante pour eux
par les circonstances
qui
«La grec Pâtraki qui, de cuisinier, Gtait dovenu directe
ur de la monnaie ct
hientât apres le particulier de sa nation le plus puissan
t par son opulence
ct „par ses intrigues, avait mis tout en couvre pour
empâcher P6lâvation de
Mavro-leni et mâme pour renverser le Visir, son protect
eur. Malere Pargent
qu'il rpandit dans le Serail, il âehoua centre le credit
du Capitan Pacha;
ct le G. S., voulant se faire valoir aupres de son Amiral
lui dit qu'il venait
de lui donner une bien grande preuve d'affection
en relusant. quatre mille
bourses qui lui avaient ct6 oflertes pour exiller le nouvea
u Ministre qu'il lui
avait donn€. Ce Prince ne lui dissimula point (ue c'6tait
Pâtraki qui lui avait
lait parvenir cette proposition; et Iasan Pacha, par
la
enfin ă se faire €couter autant que par le desir de se crainte qu'il ne parvint
venger, fit entrevoir.
„au G. S. Vesperance d'une riche succession sil punissa
it Petraki des malversations dont il âtait accus6 depuis longtemps. Pâtraki
a done ct sur le champ
arrâte et mis ă la question la plus cruelle. Sa maison
de campagne a 6t6
pillee, en partie dâtruite, dans bidte que les caves
y recelaient des trâsors.
Ses riches ameublements ont ât le jour mâme transp
ortes publiquement dans
un superbe palais que Sa Ilautessc vient de faire constru
ire sur le canal pour
une des Sultanes ct qui, faute d'argent, n'avait pu
tre encore moubl6. Enfin,
lorsqu'on a ceru avoir arrach6 de ce malhereux
aveau
sedait, on a pronone€ sa mort, et il semble qu'on ait affectede tout ce qu'il posd'en faire un triomphe pour ses ennemis.
«Le 14 de ce mois, Mavro-leni entrant au Serail
pour
publique de sa Principaut6, a trouve pres de la premic recevoir Pinvestiture
re porto Pâtraki dejă
bris6 par les tortures que on traînait sur son passage
. Quelques moments
apres, le G. Vizir

a pass ct appelant lui-mâme ă
lui a fait un signe qui a 6t6 oxâcută au moment oihaute voix le bourreau, il .
le malheureux Pâtraki,
reconn
aissant le l-er Ministre, âtendait les bras pour
implorer

sa elâmence.
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iti alu acestei țări a lui N.P, Mavrogheni. Despr
e acesti eveniment
scrie în același sensii istoriculă lotino. (1)
DI
Le nouveau Prince de Valachie n'a pas tard6 de
repasser avec toute sa suite
pres de son cadavre et il a pu entendre les vecux
publics dune foule immense «ui lui presageait le mâme sort. Mais ce
qui vous inspirera, Mr, un
sentiment plus penible encore c'est que le Souve
rain, dont, partout ailleurs
le scul aspect devient le salut des malheureux,
sous un deguisement (ui ne
le cachait ă personne, a voulu jouir de cet aflecu
x spectacle. Le Sultan S6lim avait en vain demand avec les plus vives instan
ces la grâce de Poâtrali.
On sait que cet intârât lui avait &t6 inspir6 par
le Docteur Lorenzo, et que
lentree du Scrail lui avait 6t6 interdite, ainsi qu'ă
tous les mâdicins francs.
«Aucun des Grees n'osent plus 6lever la voix ; mais
ils sont tous furicux et
ils pourront trouver de appui chez les grands de
VEmpire presque tous indisposcs de la fortune de lusuf Pacha ct du despotisme
de son ancien maitre.
Si ce dernier sort avec Lescadre, comme on lanno
nce, îl ne serait pas impossible, pendant son absence, de faire changer la volon
t du G. S.»
D. de Choiscul către d. de Vergennes
domnia ţărei românesci.

despre numirea

lui Mavrogheni

la

(Vol. 174, D. 33.)
C-ple le 10 Avril 1786.

«La negociation de la mer Noire dont je suis occupe est
encore dans une
situation qui ne me permet pas den prevoir les suites
et de hasarder des
demarches.
«Le Drogman du Capitan Pacha, ce Mavro-leni dont Jai
cu L'honncur de
vous entretenir, Mr, dans ma dernicre depâche, zient bâtre nommd
Prince de Vuluchie, lorsqwon s'attendait le moins au succts de ses intrigu
os et je n'espâre
plus quw'apres avoir profits de influence qu'il avait sur le
Vizir pour ses
propres intârâts, il apporte le mâme ztle âă soconder nos
projets. J'ienore
encore, Mr, si la Russie avait ât& consultec sur ce choix auquel
son Ministre
s'est oppose longtemps. On assure que son Drogman a tâmoig
n6 quelque
humeur, mais on ne peut juger par lă des veritables disposi
tions de sa Cour,
Il n'est cependant pas vraisemblable que la Porte ait voulu contrar
ier ouvertement une Puissance pour laquclle elle est accoutumee Mexagc
rer les mena-

gements.»
(1) Vedi partea IV-a, epoca IV-a, cap. Î. — Vei și lin. Văcăresc
u,
293. Dionisie Eclesiarcul, Tes, II, pag. 167.
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Cuprinsulă firmanului documentâză situaţia în care se
afla N. Caragea în țâra Românâseă.. „mc
,
273
Se vede din firmani că la Constantinopol e cunoscutii că
hoerimea
e neplăcutii surprinsă de-numirea

lui Caragea ca domni

.

Caragea dădea vina pre boeri de întârdierile ori lipsurile întomplate
în îndeplinirea cereriloră Porţi. . n,

Ameninţările de astă dată n'aii avută electulă
ce spera Porta și Ca.
ragea Divanulă trimite Porţei uni arzi magzară,
prin care
aducendă cu spirită imputără Domnului, enumeră
tâte sarcinele

273

273

grele ce ţâra a avutii de suferită și pe care le-a împlinită
. .
274
Arz-magzară dela Valachia din 1783 Aprilie. .
e.
974—078

h&posatulă Aroni Florian, Despre marea greutate
a zahereleloră .
Lipsa de pâne în Valachia la 1782, în 3 Decembre
1782, prohibirea
esportului .vitelorii spre Ard6lă și să permită import
ulti cerealelorii din Moldova . . . :.
CE
Bâlciurile dealunguli Dunărei oprite cu scopit de a
nu da ocasiune

Tureiloră să vină în ţâră, călcândii Nizamaulă opritoră

. . ..

Inchiderea bâlciuriloră, pagubă nu numai pentru visteri
e ci şi particularilorii. Facerea de târguri
ori bâlciuri la moșii, o favre acor-

dată de Domnii boerilori . .
.
Cartea domnâscă să nu se ţie sforuli, adecă bâleiuli do la 21 Maiti
(SI.
Constantinti) de Ia judeţul Olti (aprope de Slatina) . ...
O pagubă mare adusă visteriei și boeriloră cu eșirea din
ţeră a bârsanilorit cu oile loră fără să-și plătescă taxele

Domnul

.......

dă în 8 Februarie, 1788, dreptii boerilorit să apuce po cio-

bani când se vori întârce, de plata oieritului trecuti .
. ..
Carte de slujba oieritului pe 1782 jOctobre IO..
.
In 1783 Caragea acordă mai multe privilegii de târguri
lui vel
Vist. N.. Brâncovânu pe moșia Obilești, jud. Illovii, moşia
Găgeniă
în Saac; lui Vornică Moruzi pe moșia Ploeștă o dată.
pe anu .
Bresle. — Industria sub N. Carageu .
ci.
|
Caragea acordă scutiri bresleloră. Fabricei de postavii. Scutir
e oilorii

ci de oieritii. Locuitoriloră din plaiulă” Râmnicul

creată debușei

Săratii

278

278

279

279
279
279
279
279

280
28u

le-a

pentru fabricatele lori de buţi. 'Târgi la Râmna.

Ireslele cu vechile lori statute. Abatere în actulii numirc
i divecle

280

a unui Bacal-Dașa,
280
Actulă numirei lui Bacal-Bașa Daniilă
"un
a 9280—981
O nouă brâslă din butary, din 1783 August,
cc.
231
Totit asemenea ca pentru băcani N. Curagca rânduesce
unt «Cu-
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îuumgi- Başa» peste
nu prin alegere, ca
Altorii bresleN. Caragea
Protecţia ce N. Caragea.
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argintarii din Bucuresci, în modă directă iar
să judece ,...
le-a renoitii vechile chrisâve. . ... ,
acordă comereiului, ineficace din causa scu-

tireloră totii mai mari ce acordase neguţitorilorii Austriac.

- Păsuirile de plată a datoriiloră emoratorium» . . .
Moratorium ali lui Constantină din Târgoviște. ,..,...,
Carte legată la Banulă Craiovei să oprescă abusurile zâpeiilorit la
Dă
Financele ţăirei și domneşei ..
.
Atanasie Comnen Ipsilante despre Consulul Austriei notă) ...

„Deficitulă vămiloră (notă)

i

a.

281
281

281
2831
282
282
2852
282

282

Vama peiloră do epure . .
oaie
e + 982—983
Aplicarea la Principate a tratateloră de comereiti ale
Turcici cu
Austria <a
Ponturile vămă
.
ce
PA
Bani cheltui la Constantinopole spre a paralisa pre Ipsilant
e . .
Alexandru Ipsilante exilată la Rodos... .....
.
M. Suţu exilată la Tenedos . ..
,
La dragomanati, bcizadea Ioanii Mavrocordati .
. ..,
283
Ponturile vinăriciului (notă) .
a...
283
N. Caragea mărită pre fiică-sa Zamfira cu 1, Mavroco
rdatii . . ..
283
Alaiulti miresci notă).
n.
eee
aaa e 983—984
Caragea face agricultură, . .
i
284
Recoltele lui Caragea luate de M. Suțu ...
- 285
Lux— ă.
Serbări la Curte . ,
285
lecepţiunea noului consulii rusescii la 14 Februarie
1783. . „ .985—286
Alaiulă și ceremonialulă
îi
.
286
Kadi Effendi alti Georgiovului citindu firmanuli
. a.
287
Recepţiunea patriarehului de Ierusalimă . .
287
Alaiuli fiilorăi lui Caragea, ..
Pe
288
Alaiul
de Bohotâz
ăă . .
sc
Cc...
259
Aședarea reședinței domneșci la Cotroceni. . .
.
290
Actele relative . . .
eee ee
aaa
e
e 290—991
Instrucţiuni date Divanului la Gcasiunca mutărei la Cotroce
ni
291
Edilitate,
mea
an
+
29199
6
Obștâsca Ipitropie sub N. Caragea
„291
Vornicia de poduri și polcovniculă stă .....
291
Veniturile vornicici de poduri ....... -.
|.
.
.
.
. ..
.
.
.
292
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Colaculii viteloră de pripast

“Pagina,

.

|

Beilicură pentru pavele ..,......,
Ce.
Carele ce cşiati din Bucureșci obligate a încărca pratisi
pămiîntuli
din șanțuri .. .
e
DC
Pitacii lui Vel Spătarii ca să oblige prăvăliaşii a curăți
stradele .
Nolulii poleovnicului de poduri. — Astuparea găurilo
rii din strade.
Pitaculii lui Vodă din 20 Novembre 1782, privito
ră la strade. . .
Tufe, paie, cenuşa servescii pentru astuparea
ăurilori din strade.
Se pavâză de preferință stradele în care locuia
vre-uni personagiii

importantă
a
Poduli de la Divani-Effendi ,

a
a.

Pitaculii relativ, din 7 Aprilie 1783. Notă)

a

Carele de lemne și fân să nu staţioneze pe
strade, ci în piețe otărite sub pedâpsă de bătaie şi de confiscare
a lemneloră, ete. .

Anumite 4 părți ale poduriloră mari .
Pitacă din 22 Augustii, 1782, către Aga și
Spătarulă, să oblige pe
toți să-și măture coșurile și să aibă apă dinain
tea prăvălici sâu |
a casei e
a ..
Asemenea să fie de fie-care casă, bocrescă,
ori neguțitorâscă de la
10—30 cofe gata. ....,
|

Pitacii să nu sc ţină fân în orașii, ci afară,la
margine.

Podurile peste Dâmboviţa

de cine să se facă.

...,

. .

î.
Podu
din lă
Gorgani.
Pi
Stol. Fălcoianu mumbașirii la facerea acestui podi
în 26 Aprilie 1788.

Mesura de oprirea vândărci otrăvilori aiurea
decât la spiţerii

Spitalului Colţer,
Spitalului dela

Panteleimoni

.

.:.

i-se dă de Caragea

tul a 5 judeţe oltene.:. .
Câtii plăteati fumăritiă prăvăliile de peste Oltă

Michailii Suţu domni ali Muntenia.

. ..

Familii noue fanariote aspirândi la tronuri.

.

.

.

.

. ,
1.

...

ca venită lumări-

....

.|

::.

SCI
.

Ipsilante, Caragea, Suţu, Mavrogheni, Moruz
i și. Angerliu.
Despre familia Suţu în Atanasie Comnen
Ipsilante (notă).

Diamantake Dralku (Suţu) (notă),
n
Ce însemneză vorba «Suţu»..
.

.
...

PRR

.,

Cum esplică Aron Floriană și Laurian mazil
irea lui Caragea
,
St. Priest despre acestă marilire . . .
RR
Cavra serie lui de Vergennes în 23 Augustii
1783 despre planurile

Rusiei faţă cu Turcia.
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Același despre mazilirea lui Caragea .
„297
Rusia va lua Basarabia, Bugeaculii, Moldova și
pâte și Valachia .
298
Rolulii Francici faţă cu proicctelo Rusiei și
alo Austriii. ...,
298
Portretul

luiM. Suţulă,

a.

.

299
Intrarea oficială a lui M. Suţu în Bucuresci
.
299
Proclamaţiunea lui M, Suţu, de domnie. .
299
Alaiuli intrări în Bucuresci. .
ee su
+ 299—809
Boerii din Craiova ceră voie să vic la Bucuresci
să-l salute . .
302
Alaiulă Domnici la «Isvoruli tămăduire
302
Alaiulii cailori domneşci când sunt scoși la câiră
...
302—303
Alaiuli Domniei afară la Binișă ....
..
. a.
303
lăspunsulă lui Vodă către boerii craioveni, oprin
du-i de a veni ia
„Bucureșei .
ea
805

Reşedinţa lui M. Suţu la Cotroceni.

. .

ee

808

Nu t6tă ţâra cra mulțămită de noulă Domni
... îi
306
Arzulit ţărei de mulțămire pentru numirea lui
M. Suţuliă. (Notă) . 306—307
Alti doilea arzi cerând Porţei paza privileghiilorii
vechi . . . .
307
Manifestarea nemulţumirei Pe
|
307
Pitaculi lui Vodă din 9 Augustă 1783, oprind
vorbele de politică

prin cafenele.

Nimeni să nu pâtă găzdui la hanuri de nu va
av6 răvăști de iden-

titate de la Spătară, ori Aga.

.

Nizamii pentru a se sei cine intră și ese din
orașă

Instrucţiunile relative . .

a.

.

307

și din ţâră! —

ao

ea

+ 808—309

Spătaruli Grigorașcu Bălășache
.
Introducerea censurei tiparului...
DR
Ingrădirea orașului, de mahalagii, (Notă).
_Dregerea drumurilor și astuparea băltacurilorit
Ce

Stră
prin ji
strade,

307

308
309
310
311

DD

31
Prăvăliașii obligați a întreţine afară felinartă aprins
ă totă noptea .
all
Măsuri cu referință la paza de foci. (Notă)
31l
Alaiti ordonatii de câte ori va eși M. Suţu prin
Bucuresci. . . .312—313

iîndași de pază la Cotroceni...

ae

818—814

Boerii renduiți Ispravnici. (Notă)...

meat

814—318

Administraţiunea sub M. Sup

314

Isprăvnicia nestatornică sub Me Suţu
Circumseripţiunile Logoleţilorii mari după pitaculi
din Decemb. 1783
DPaharniculti Romaniti Caimacamulti Craiovei. .
. e.

Ianalke Ilrisoscoleti

succede

lui Romaniti

0.

A

3lă
317
319
319
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Cărţi de însciințare pentru căimăciimia acestora notă).

Epitropia obștâscă se numeșce

Depertamentă

319

.

Rânduire de ali 3-lea Logoftti la epitropie notă]
Polcovnicia de judeţe sub M. Suţu
Carte de polcovnicie de judeţii notă).

“Slujitorii polcovnicesei
.
Cărţi legate din 20 Novembre
polcovniceseă. .

„Pagina

.....

320

.......

320
320
320

8921
1783 relative la abusurile cu slujitorii
.
321

Polcovnicia de 6ste. Cazacii de Târgoviște.
Cartea de polcovnicie de Târgoviște (notă).
Poleovnicia de Craiova . ..
Căpităniile de județe ...

Carte de căpitani de judeţe (22 Februarie
Vătășia de plai

Numiri de. vătași de plai (notă)

. .

321
321
322
322

..
PRR
1785)...
ae

322
322

322

Carte de vătășie de plaiă, instrucțiunile lori.

Ponturi

către

323

vătavi! de Pa

Importanța vătașiloride
i plaii în organisarea administrativă

„325—327
. . .

Urmărirea abusurilori unor vătaji de plai...
Jalba plăiașilorii din Argeșit contra lui Iordache căpita
ni și Ohcor-

„825

She vătafă

Pitaculă lui M.

Suţu să se anuleze

uncțiune

decretele

celor cari esti din

Jalurile făcute de Cocea vătavii de Plai e...
Pitacui la Velă Spătarii a lua cărţile dela polcovnici când
se scoti
“din poleovnieie.

,

|

Noulti Nizamă din 14 Augusti 1785 pentru orașulă Câmpul
ungit.
Epistată rânduită controlătoră faptelorii judeţului din Câmpu
lung.
Cartea lui Sterie de judeţie la Câmpulunei .
Justiţia
sub M. Suţu
o
..
Catastihii de judecătorii .renduiţi (eu lefile lori).
..
Depertamentulii de șâpto ;
„n + + 832și
_»
»

DOP
criminalioni

ce

e e e.

27
327
329

329
330

331
331
331
332
332
889

332
832893

Judecători la judeţe . ...
aaa ea e + 883, 835şi 836
La Divanulă Craiovei.
..
334
Criminalionulu de la Craiova...
cc.
334
Carte de boerii judecători la Depert. eriminalionti de la Craiov
a .
337
Carte de logoteţie a treia la Craiova... ..
a...
337
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Pitacuri de boerii rânduiţi la Depertamentulti de optu

Pitacii la Vel Logofătul

Divanului

Brâncoveanu

pentru

orele

.....
de

lucru

337

ale

338

Judecători stabili cu lefi la județe...

338

Clucerulii Anghelache ce s'a orânduitii judecătorii la Depert. de optii
338
Depertamentulii noii de patru, la Craiova . .
i...
339—340
Carte de bocrii judecători la Dolj
co.
340
Numele judecătoriloră de Craiova, în 21 Aprilie 1785. ..,.
..
340.
M. Suţu atrage atenţiunea Divanului din Craiova asupra obligați
uniloră lui, ca instanță judecătorescă.
340
Carte pentru judecătoria nouă de 4 boeri la Craiova . . ee
+ 941—848

Alte ponturi date cu nouă

dile înainte. pentru tribunale provocate

de purtarea insolentă a unui boerii craiovâni . . . . . .
.843—345
Carte de judecătorie ce s'a orânduitii la Craiova, osebitii de Divanulă Craiovei, de 4 boot .
e
844—345
Numele boerilori rânduiţi la noua judecătorie din Craiova
. . .
345

Carte de boeri judecători Ia judecătoria .nouă dela Craiova

.

345

Cărţi legate la Ispravnicii judeţelorii, la Caimacamiă, cu povăţuizi de
judecată.
. 340—3848
Pitacii la Docril judecători la Depertamentulii do 7 pentru judecată. 348—349
Carte către boecrii judecători dela Divanulii Craiovei cu ponturi cum
să urmeze judecata. .
a
2 849351
Idem dela Depertamentuli criminalioni .
„ 351—353
Cărţi către Ispravnici de a găsi condicari buni din Docrinași . . . 353—355

Tdem de a trimite condice pe tâtelunile. ....
M&suri reînoite de M. Suţu pentru convocarea Divanului mare . .
5 Cărţi la 5 judeţe ot preste Oltii la ispravnici pentru hoţi . . .
Carte legată la caimacamulă Craiovei pentru furi de cai ....

354
355
356
356

17 Cărţi pe la judeţe pentru Roţi
357
apisulii lui M. Filișanu biv vel Armașii ce dă M. S. Vodă
că nu
sc va afla în fapto netrebnice . .
357—358.

Carte legată la caimacamulii Craiovei pentru Matei Gajuli ce ai căz-

nitii pe Mitrea Tire ot Balta Verde i pre Maria ot Isvâre . . 858—35
9

Porunci noue pentru ca să nu &e primâscă nimeni la închisore fără
„ Porunea domnâseă .
cc
7839
Carte legată Caimacamului Craiovei pentru Odobașa dela Craiova . 359—360

Pitacii lui vel Spăt. să podepsescă pe lovanti fostii Neferii cu 100
toiage la tipi pentru că a intrată ia» in țsră fiindă surghiunitii.

360

,
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Cartea Caimacamului

Craiovei și boorilorii pentru vinovații de morte
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ai trimite la Bucuresci să se cercoteze: ..,...
„„ 860—361
Pitacii d-lui Vel Logofătii pentru a păzi pe boerii
Depertamentului
criminalionă să vină regulată a judeca. .
„361
Pitacui

la vel Logofătii de Țora-de-susii să mârgă la
Depertamenturi
să dea nizamulii boeriloră judecători a se
stringe de dimineță
la judecată
en
Divanulă explică că o datorie de 51 ani este
perimată dela sine după

3602

legile și obiceiulă ţări ...... a
Jalba lui Borșai Iosif, suditi nemțescii pentru datori
a de 1.000 taIeri ce cere dela unt

l&spunsulă la acâstă jalbă,

Gheorghe

Câdă

i Lazări

Costelulu

Pitacă Episcopului de Râmnieii i bocriloră
să iae sema
Gheorghe

După

Hagiu,

.

,

PD

doftorulit dela

Craiova .

.

363
363

363

avutului lui

eee

ae

a

legi copiii născuţi din căsătoria unui ţiganii cu
o românei

e 909—B84

erati

robi. Ei crai însă liberi dacă se proba că sunt
din flori.
Ună act probândă acâsta. ,.
eee

|

. . 364
e + 864—365

Pitacit către boerii epitropi de averea lui Hrist
odorii Mehtupeiu ce
A
MU
Carte dată Stolnicului Iordache Creţulescu să
cerceteze jafurile s&-

3604

vârșite de nisce Moldoveni în sate de pe hotarul:
Munteniei . 363—366

Pitacii către Mitropolitul să lămurâscă dacă
este de a se extrăda
niște Ruși, reelamaţi ca «desertori, și cu neves
tele lorii cari sunt

TOMÂNCE e
Poruncă starostelui de negustori să cerceteze pe
Omeni la vîndarea

lucruriloră nemișcătâre .
Pa
Domnitorulii convâcă uni Divani extraordinari
să se pronunţe, asu-

366
360

„=
ra averei răposatei Rucsandra Creţulescu, cui
să rămână? ,
367
Biserica, Scola. Cultura publică sub M. Suţu
BGP

Poruncă

-Protopopiloriă

despre

partea

Mitropolitului

S-tului Doteză
Domnitorulii se amestecă şi în cele strictii Diseri
cesăi.

“Cărţi de Protopopi la județe.

...,.,..

pentru

taina

în a + 867—868
,....
368

eee

e + 868—369

Cărţi ce s'au scrisă pentru protopopi, la judeţe anum
e și câte.
M. Suţu adresă la 10 Decembrie 1783 o pastor
ală locuitorilorii
păzi la S-ta biserică sărbătorile de praznice, spove
danie, etc.

Cărţile relative la acâstă misură

. ...

ae

eee

Cărţi la Ispravnici relative toti la biserică : . .
ee

Cărţi către locuitori în favorea religiunei

..,..

.

369
a

.

370

e BTO—371

„871-972
„372-378
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Asemenea la Ispravnici, din Augustii 8, 1785...
Mitropolitul Grigorie. Judecata dela biserica
Oţetarului. . ..,
Femeile se sfădescă dela străni. Le lutrin românesc!
. .
M. Suţu nu se prea arâtă religiosi .
.
Incendiarea unci biserici din ordin domnescă.
. ....
. ,
Pitaculti din 14 Februarie 1784 relativă .
PD
Preoţii să nu jure, să nu pună mărturie fără
scirea Archiereului .
Pitaculii relativă, din 6 Octobrie 1783
. Pee
Asemenea către Logofătulti Brâncovenulii, să
vestescă măsura în Județe.
Popă adusă în fâre la domnie...
PD
Pedepsa precurvarului dovedită .
Pi

Pitaculi din care se vede acestea.

. . .

SIA

Pagina
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374
374—375.
375
975-376
376
376.
810—977
377
377
378

378
Venirea Patriarchului de Ierusalimă în
Muntenia.
375
Alaiulii lui la S-tulte Vasile și Bobotâză
(notă) .
378
Carte legată către Ispravnici relativă la călătoria
Paţriarchului la Craiova și pesto
Oltu
eee
a
+ 878—3879
Carte de maimandariă pe lângă Patriarehulă
. . . a
379
Chrisovele catolicilorii. Toleranța religiesi,
.
,
3R0
Seola sub M.

Suţu.

....

e

Pitaculi din 25 Maiă 1784 către Mitropolitii,
Episcopi şi boeri Veliţă ca să inspecteze şedlele şi să propună
îmbunătăţiri la ele . .
Anchetă la orfanotrofic, în 26 Ianuarie
1787.
Obșt. epitropie să dea semi de gestiunea
banilor . . .
Polichronie rânduitti doctoră la orfanotrofie
. .

Clasa de musică creată la S-tuli Sava
Igumenii de mănăstiri din Bucuresci să
întreţină câte. unt copil
„Cu
glasă buni

la clasa de musică

.....

Alti pitacă relativii, din 3 Decembrie
1784
Michalache Dascălulit Musicosi

rânduit |

Dificultăţile ce întâmpină clasa de MUSICĂ

Pe

. | cc...

.

ea

dificultăţile.

„0.

nemţâscă la clasa de musică

i

eee

și la alaiuri.

aa

358
393

383
384

e + 884—385

.

Lefa dascălului de musică Michalache notă)
.
Orfanotrofic. Epitropulii ci Vilara | . D
I
».
nu există în realitate.

952
382
382.
352

+ 889—984

,
Anaforaua boerilorii epitropi către Vodă,
din 27 Februarie 1785, ar&tândă
Musică

aBl

Comisiunea care ica socotelile școlelori
(24 Iulie 1785) . ...,
Scăderea în budgetuli şcolelorii ordon
ată de M. Suţu în Mart. 1785.
Originca bibliotecei S-tult Sava
-

385

385
385
386
380
386
386
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Ambrosie bibliotecar în. 14 Martie 1785. .,....
PD
Pitacit la epitropi pentru I6fa lut Vilara. Da
Pitacii de renduirea bibliotecarulu! a
Ală 2-lea podagogosii la S-tuli Sava. . ...
PI
Biserica tuturoră Sânţilorii, locală pentru orfanotrofie.
.....
Pitaculi domnesc relativii la venitulit oxfanotrofiei,
din 20 Mart. 1785
Stol. Dumitrache alege locală pentru orianotrofie...
.
Propunerile boerilorii epitropi relative la orfanotrofie
. .....
Actele relative (notă) . .
e
.

386
386
387
387
387
387
387
398"
388

Alegerea unui profesoră de gramatică,
cr
Indatoririle acestui profesoră la 1785 ......
e...

389
389.

Aprobarea Domnitorului M. Suţu.

Scoli pe la sate în 1783—1786 ....
Licitare pentru rămasele după dascălul Neofitii .
Scâlă la moșia lui Hagiulă Stani Jianu. .

Sc6la la Agiesci. Venituli etîn 178 ....
Aprecieri asupra venitului şcălei din Agiesci

388
|

„e

+ 889—891
- 889
389

ADR

Scâlă la moșia Prâjba (Dolji) a lui Hagi Stană Jianulă
. ....

390
3%0

391

Scolă la Cornescii
lui Scarlată Grecânuli . . ... a.
|
391
Venitulii acestei ședle din Bâlciu. .....
Pau
391
Doctorii la şesle la 1 Septembrie 1785 In Manicati
. .
392
Doctori prin judeţe, mijlocii culturali...
a.
392
Lefile doctorilori din Craiova și Romnieulii- Vâlcea
(Martie 1786) .
392
Epidemia ciumei. Măsuri igienice. ..,
i.
393
Pitacii lui vel Agă și vel Spăt. cum să urmeze
de. paza pentru bla
CUM
a
393
Idem lui vel Agă să alâeă unii cioclu care să cunosc
ă bola ciumei. 393—394
Idem lui vel Spăt. pentru țizanulă mortii în
țivănia Ilerăscului în

ce chipă să urmeze. .
„+ + 894—395
Pitaci către Ianacho Medelniceruli rânduit pentru bola
ciumașiloră 395—396G
Biserica și păzirea ei d'a nu se desnaționalisa . .
. . . „ . . . 395-396
Pitacii

Mitropolitului să iac darulă peniru cci ce sati hiroton
itii peste
Dunăre
Pitacti lui vel Stolnici Dumitrache pentru a găti
spital pentru cci
bolnavi de ciumă. .
DD

Idem lui vel Spăt. să mute târgul de afară la câmpii

Idem lui vel Agă ca tergulu cucului să nu se
facă...

Carte

Căpit. dela

Lichivesci

partea Silistriei.

să facă

lazareti

396
396

. . . . . 396-—397
....

5 dile cci ce vină

a.

397

din

|

397
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Pitacă epitropilorii pentru

Idem

I&fa doftorului Caracași

. .

397

monăstirei Sf. Panteleimoniă pontru Caracașii rânduitii doftoriă

acolo la spital.
e
e 997—808
Aventuli şcolelorii române în Transilvania sul Șincai dela 1780—752 3983—399
Pitacit lui vel Agă şi vel Spăt. pentru ca vătășeii să arete pre cci
"ce se îmbolnăvesc. . .
|
..
393
Pitacii veliţilorii pentru orânduirea Medelniceriului Ianache la cpis398
tasia Dolei de ciumă. e.
Publicarea de către Sincai a gramaticei Latino- -române la 1783 la

399

Da

399
399

Pitacă pentru orânduirea lui Martin țerahă ală spitalului Colțea . .
- Porunea Caimacamului pentru 16fa spiţerului şi doftorului dela Craiova.
Publicarea gramaticei lui Văcărescu în Bucuresci și a catechismu-

luiși unei aritmetice de Şincai, în Ardelă.

. . . . . . + + 899—400

Protegiarea lui Stancut ipografulii de o parte şi stabilirea censurci de

alta, de către M.Suţu.

cc...

Pitacit Mitropolitului în acâstă privință .
cc...
Idem Episcopului Romnicului idem. . cc...

400
400
400

.

Publicarea unui numărit de cărți de biserică cu tâtă censura lui
ML Supe
ea aa
400—401
Predominarea prejudecăţiloră și superstiţiunei ; violări de morminte,
desgroparea de morți cete. bănuiţi că sunt strigoi ......
4101
Cinci cărţi legate judeţelorii de peste Oltit și caimacamului pentru
împedicarea violărei mormintelor . . . .
o
a. e e, 401—402
Dările sub M. Suțu. .
cc.
|
402
Carte de cercătura dijmăritulut pe anului 1783... . . . . e .402—403
Carte la 5 judeţe peste Olt ca cei însărcinați cu perceperea dăriloră să nu pereepă mai multi,
e...
403
Suţu renduesee 6menii săi de încredere la ocne, luândi disposițiuni
să nu ica sare decât eci ce plătesc sărăritulă . . .. i...
404
Carte de cămărășie la câte trele ocnele . . . ..
404
Carte pentru cerectarea sărei la ocnele mari și Telega și la locuitori
din împrejurime .
cer.
404

Vămile şi venitulă domnescă . . .

cc...

Carte pentru păzirea malurilorit de Sao.
i.
“17 cărţi la Ispravnici pentru a rândui Omeni de încredere la venitul vămei
eo.
Stringerea coturilorii vechi în 1785 constituindă ună venită de 2
e
EET
LES
taleri
19 bani * pentru cotulăi pecctluitii
din. not...

Istoria lomânilori de P, 4.

Urechid.

...

405
„405
415

. . . 405—406

38

a
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Nemulţămirea negustoriloră de acâstă nouă da
re...

406
Carte lui vel Cămărașii pentru coturile ce
se daii negustoriloră .
406
Ponturile pentru arendarea vinăriciului, butăr
itului, oeritului, dijmămitului ete.
<a
1406407
Carte de slujba ocritului făcută pe anulu
1783... , . . . . ..406—407
Carte de volnicie pentru măcelari să nu
fie supăraţi de oeritii până
nu se va da porunci în mânile slujbușiloră

:

Raportuli boeriloră Yeliţi înșciințându
pre Domnitoră că să jăluescu

407

17 cărţi vătașilorii de plaiuri pentru a numă
ra vitele bârsanilori străini

408

contra ceritului,

e

când intr
în țâră
ă

Carte legată

eee

Ispravniciloriti de Telcormanii pentru

a e 408—409

ca slujbașii oerk

să nu facă jafuri
M. Suţu cârcă să supună la vama de 40
bani rimătorii exportaţi de |
DOC
408

Protestarea bocrilori contra acestei dispo
sițiuni. .
Carte Caimacamului Craiovei ca boerii
să nu plătâscă vamă pentru

409

„409

rimătorii.de prăsilă, ci numai pentru rîmăt
orii ce string . .. . 409—416
tabac

Ponturile

ului

.

eee.

.
410
„Carte lui vel Vist. Nicolae Brâncovenu de
a face târgă pe moșia
sa odată pe anii. n
41
Carte de slujba dijmăritului pe anulu 1784
.......
2
411419
Idem tutun

ăritulă pe anulă 1784... Pe
.
412
Ponturile pentru slujba vinăriciului pe
anul 1783... , . . .419—415
Pitaci

i pentru ca butarii să descarce buțile fără
zăbavă

Pitaci pentru a se confisca câra vechiului
luminărară

celui noi

. ......

.

415

și a se vinde

eee
e 415416
“Pitacti pentru a nu vinde făclii de câră albă
decât numai la lumînărărie,
416
Idem sare și her. decât numai la Sărărie
416
Continuare
a dărei de șoimi sub M. Suţu

i.

Cărţi legate vătaviloră de plaiii pentru șoimi
și num&rulii şoimilorii

417

Carte de

417

ce trebue să dea fio-care

plaiuri

volnicie

cu

..

mumbașiri

e

pentru

aducerea

Şoimilorii. dela

e
417-418
Mumbașiri trimiși pentru aducerea şoim
ilori . .
418
Carte pentru a se da voie unuf suditii
rusesc să cumpere pei de

epure din jeră
Idem lui Dumitru 'Tâderi Slătin6nulă, negu
stori pămîntână , . .

418
418
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Zapisulă lut Dobre Gheorghiu
dândi chezășie lui Sterie Costea
pen
|
tru a stringe pei deepure. ..
eee
419
18 cărţi legate pentru a nu lăsa
pe nimeni să stringă pei de epu
ri
fără de răvașulii booriloriă epitro
pi. .
RR
419
Pitacii lui vel Spăt, și vel Agă
ilem
.....
es
419
—49
0
Pitacii Mitropolitului și Episcopilori
i a da socotâlă de venitul v şi
chel
ala cutiei n
ea
420
Pitacii boeriloriă epitropi pentru
peile de epure.
„420
Invoirea, cumpărarea de ori-cine
a peilorii de epure. ,..,.
Asemenea înșciințare lui vel
420
Spătară și vel Apă ...,..
.
.
Urmărirea lui
421

Ianache Armașuli pentru că
a luati bani dela unti
Capreli Armânuli să strîngă pei
de
epur
e.
.....
..
Volnicie pentru ca Teodor Ioan
ii să aducă pe cojocaruli Ilag
i Ioan

421

„Dumitrașcu din Craiova
PD
18 cărţi judeţelor pentru
422
ca locuitorir să vîndă peile
de epuri prin
oraşe șitergui. .
mmm
ae me n a 422498
Cărţi legate prin cari se
dă voie sudiţilorii ruși a âmb
la
și
prin sate
să cumpere pal deepuri.
|
C
R
Idem prin cari se ordonă
423
a se slobodi peile de epure
cumpărate de
sudiți prin sate și a nu le
face supărare.
i,
Introducerea agentului comerc
493
iali Austriacă în 1783 şi înrî
urirea mer„_sului afaceriloră neguţitor
ilori pămînteni ...
men
e 419—494
Țeranii sub M. Suţu

PD
Conflictul”cu sătenit pentru
424
vinderea vinului și rachiului
de
cătr
e
proprietate
....,.
N
II
Ra
Cartea Episcopului Râmnicului
494
ca locuitorii să nu fie îngăduiț
i
a
vinde vină și rachiu. .
eee
ea ae
a
e 424495
„Regularea dreptului țeranulu
i de a-și lua lemne din pădu
ri
și de pe
SIR
RD
Carte de pădure poprită a
m&năstirei Căldărușani. .
.
Idem a lui biv

425
425

Privilegiulă păstrat

425

vel Păharnieii Constantin

Creţulescu,

...,

,
ca sătenii să nu fie trași la
jud
eca
tă
în
tim
pulă
lucrărei câmpului . 4
9

6
18 cărţi Caimacamului și Ispr
âvnicilorii Pentru soroculi jude
căţilorii
Senior
Idem pentru oprirea judecăţilori
i în luna Iulie CDR
Pitacă la

426

426
vel boeri pentru grăbirea jude
cățilorii mai fiind o stptem
ână
până la stptămâna Sf. P
atima
. n a a 420—497
>
1,

5960

VA.

URECHLĂ
|

Conflictele dintre țărani și boeri în privința aplicărei dilelorii. de elacă

_Pagina__

"şi a dijmei din diversele producte. .
ci
427
Cinci cărţi legate județelorit de peste Oltii, esplicândă în. ce chipii
"să se facă claca . eee
eee 497430
Darea suhaturilorii de către țărani aa
430
Cartea Sf. Mitropolii ca cei cu vitele şedători la alte moşii săi dea
Daniide suhată .
- 430
Regulamentarea obiceiului agricultorilorii de a da locii (âmna și primăvera usciăturilori de pe ogâre, numită pârjole ......
431
17 cărți Ispravnicilorii pentru pârjile , . .
cc...
431
Carte de clacă cu mumbaâșiră vornicesci Veniţencăi. . . . . . . 431—432
Bresle, comereii, fabrici, narturi, sudeţi. .
cc.
432
Anatoraua Mitropoliei de Târgoviște cu resoluţia Domnului, ca sătenii
„ce şedii pe moşia Mitropolici să clăcuiască 12 dile pe anii. . 432—433

O carte de clacă . . .

|

i

499494

Continuarea breslelori sub M. Suţu și protecţia lorii, și diversele
măsuri luate. . ce
e 499497
Analoraua vel bocrilor cu resoluția Domnului, că locuitorii de pe mo-

-șia Slugerului Gr. Asan să-i clcuiască 12 dile pe ani

Carte deschisă pentru suprimarea precupeţilorii . ..

Cartea rufetului zăbunarilori din. Bucuresci
Analoraua

...

-. . . 435— 436
. . . . 436—438

. . . , . . . . . , 497—458

vel bocrilorii cu resoluția Domnitorului, prin care ordonă ca

cojocarii bașcalii să nu lucreze marla subțire care este a meşteșugului ișlicariloră .
e
e
ee
e e 489—441
Menţinerea breslei bucătarilori, înfiinţată sub Caragea. .....
440
Carte pentru rînduirea lui Panaită Ahci-Bașa, de vătiișie peste toţi
bucătarii din Bucurescă . .
eee
ee e ALI —447
Pitacii vel cămărașului ordonând ca cojocarii başealil să nu fie vol„mici a cumpăra peleele, stârpituri, sii pci albastre . . . . . 441—449

Chrisovuli ișlicarilorii din Bucuresci din 1784 Februarie 24

. . . 449—444

Carte de scutire dată lui 'Toderi Mai-mar- Bașa peste lemnari, zidari, strungari și tâmplari . ae
444—445
Carte de stărostie de Cavafi-Başa . . ,
cc...
0445

Carte -dată la 20 bragagii prăvăliași să facă pragă

ae

e 44447

Analoraua vel boerilorii cu resoluţia Domnitorului ordonândii ca pră- văliașii să nu mai aibă voie a vinde „haine blănite ete. decât

__Dumai cojocarii . .

|.

Evreii plătiaă Dbiră cu ruptre

eee

. .

eee

e 447—449

cc...

Starostele de Evrei judecătorii pricinilorii mici ale Evreilor . . .
,

>

449

449
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Cartea stărostici de astaragii din
Bucuresci. ..
cc.
449
Astaragii creștini şi. armeni în
ună singuri rufotă
2,
„449
Gheorghe (românulii) staroste
de astaragii. 1784 Decembrie
. .
449
Velicu şi Isaia, întâiulti română
și alii doilea armenii, proești de
asA
449
Carte de Telali-Başa .
aaa
a 449și
450
Vel Cămărașu judetătorulii pric
inilort mar mari ale Evreiloră
. ,
450
Evreii din Bucurosci se Ocupaii
cu poverne ...
.
450
» aveai accesti la bresle,
4
5
0
L6la starostelui de I:vret Plătită
de connaționali. .
...
450
Evreii fârte puţini la Bucuresci în
188.
450
Pitaculă de rânduire alt staroste
lui de Livrei (1783 Octobrie)
-. . 450—451
Mavrogheni recunâsce apoi de
staroste totii pe Simonii (note)
. .
451
Chrisovulii renoităi alti. bresley
bărbicriloră din Bucuresci (1783
)
.
451
—45
2
Poverne. Povârna Ovreiului lan
cu
..
452
Oprirea povernelori de a lucra
spirtâse din zahere, .
„+ 452—453
Industria. —PFabrice. .
IC
459
Dâmboviţa pune în mișcare mai
multe pive de postavuri . ..
453
Mori de

făină. 'Tăbăcarit . .

a.

.
A
4538
Tabacii din Bucuresci scutiți de
vamă pe scumpie. Anaforaua epi-.
| tropici obștesci în resoluțiunca
lui Vodă...
a
458
Chrisovulii fabrieci de postavuri
din 1784 (Februarie 6)...
454
Chrisovulă astaragiiloră, înființa
rea rufetului lori, ,
„
454
—45
5
Scutiri și privilegii acordate fabr
icei de postavă . ... ee
e
554
—45
6
Nartulii postavului 705)
PDA
456
Pitaculii lui. M. Suţu fixândi. lăţi
mea și prețulă postavului. .
456—457
Taxa de câte

|

-1 para de cotă de

postav (abricatii, în folosulti orfanotrofici .
A
A
Analoraua propunândi lui Vodă
nartulă postavului, lăţimea, ete.
din
735 Aprilie 9

...
ema
Monopolul lumînărilorii. Rufetult
i luminărariloră .

Dănuţii lumînărarulii

457

457458
458

de eră albă. Privilegiulă lu
...
„ 459—460
Luminări de câră din Veneţia conc
urate de cele fabricate de Dănuţii
460
Luminările de câră să nu fie
ames

tecate cu seci ete. .. . IDR
Pitacti la Aga să închidă prătălia
de lumînări de sei a lui Dănuţit
ca să nu se

460

amestece sei la luminările de câră
(1784)...
461
Pitacii la Aga să privioheze ca lumi
înările de câră să nu fie amestecate cu scii ete, (1785 Ianuarie
27)...
A
1
461.
Lumină
rile.să* aibă
pecetea cu numele fabriiicantului.y
.
„4
61
7
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M. Suţu nu a renoitii tâte chrisovele protecţioniste.
..,...,.,
Protecţiunea vinurilori și spirtâsclorăi indigene.
. .......

Cărţile lui M. Suţu, din 27 Sept. 1783, către Ispravnicit
din sud slam
Romnicii și din Teleorman oprindii intrarea vinurilor
din străinătate. (1783, Augusti

19)...

ee

ae

„462
462

e 402—463

Urmărirea vămei esportului vinuriloriă și spirtscloră
. . . e
Chrisovuli

+ 462—468

pentru proibiţiunea importului vinului și
spirtOselorii din

străinătate. 1783, Sopt. 27...
eee
e e 408—464
Carte legată din 1783 Sept. 15, urmărindă
nisce vinuri i rachiuri

străine
Cărţi la
biţiunea
Pitaci către
troducă
1

intrate în țâră fără de învoire . , .
eee
Ispravnicii judeţeloră de pe margine amint
indu-le proiintrărci vinuriloră și spirtâselori străine (1783,
Oct.) .
Aga i Spătariulă să vegheze în Bucuresci
să nu se incontrabandă de vinuri și spirtâse strtine
sub pedâpsă

de confiscare ete...
Pitacii către boerii epitropi vestindu-le că vinul
și spirtâsele străine
*
Prinse în contrabandă se vor confisca în folosulii
cutici de mi-

lostenie (1783 Octobrie 6)...

405
465

466

„.

466—467
Cărţi la Ispravnieii de ROmniculă-Săratii pentru
nisce abusuri ale va-

moșilori, cari isi vamă pe vinultă și rachiulă
indigene . .
„ Brașovenii străini în ce chipi'să plătâscă
vama vinuriloră, ce le fa-

brică la viile loră din ţâră.

.

a

|.

„Lovitură dată comerciului naţionali prin
aplicarea în ţtrile române

„a

467

467

taxei vamale de 3%, după trataturile de come
rciiale
i 'Turcici

cu Austria și Rusia. ..,, aa
a
408și 472
Ciubucciă Bașa rânduiti în anchetă în
afacerea vămei ce brașovenii

aveaii să dea la esportarea vinurilorii fabricate
de ci în ț6ră, la

Viile lori

468
Carte de obște de aplicarea vămei de 3% la
sudiţii Nemţi și Ruși.
1784, lulie 18...
mea
e e a 468—4609
Pitacii

la vel vameșulă în acâstași cestiune . .
Pe
469
Mijlâcele la cari aii recursă Domnii ca să mai
micșoreze relele efecte
ale aplicărci tratatelori de comereiă cu 3%,
vama. . . . . ,469—470

Contrabanda în jurul Bucuresciloră notă)
e.
470
Carte la mâna mortasapilori. 1785, Aprilie 30.
.. . . . . 470471
Scăde
re în venitulă vămei din
merciii austro-turei.

causa

aplicărei

tratatului

de

co-

471
Cărţi la 17 judeţe pentru porci și pei de boii
și capră; vama ce să
soia, e
47147
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Cărţi legate către Isprav
__Pagina
nici vestindu-se oprire
a esportului de vite.
1783, Augustii: 20 (notă)
... a
Ra
Protecţiunea sudiților
472
ă. .
IDD
Documente relati
473
în not
veă,
Pee
Carte la Ispravnici rel
478476
ativă la tarifulă unuy
scădută ală mumbașirlicului de împliniri de
bani datoriți sudiţilorii.
1784 Ianuar. ll
Pitacă către Vor. Pra
474
scovenu Și vel Logolă
ti Brâncovânulă pen
datoriile lui Lazării Nic
tru
ola.
e
Epitropia obștescă con
eee 4742475
tinuă sub M. Suţu a
stabili narturile . ee
Cărţi la Ispravnicii de
474—476
Prahova ca să cerceteze
despre doi pretinși
sudiți austriaci, închiși
la Isprăvnicie, cum de sun
t sudiți? 1784
E
Circulări la 5 judeţe măr
415
ginașe, să nu se ica del
a sudiți peste 30
vamă, 1785, Martie 5.
III
Carte la Ispravnioii de
475
Argeș să împedice pre
locuitori a nu maj
obliga pre sudiții Nemţi
să tra
te nsporte marfa cu cai din ţera
r
Carte la Caimacamult Cra
476
iovei ca să împlinescălui
. Adam Cetiri
suditii, nemţeseii peile de
3
epure contractate cu locuit
orii . . . :
Circulări pentru eltinirea
476
pânci și buna ei calitate
..
Ordinit de a înceta fab
ea
a 400—477
ricele de postavă de pe
apa
Dâmboviţei, ca
să fie apă de ajunsi la mor
i. CI
IDR
„Pitacii către Aga și cpi
477
tropi pentru nartultă pâ
n.
Pitacii să nu fie obligaţi
477
proprietarii de vii a-și
da vinult numai
câte 8 parale cada, 178
3 Sept...
D
C
Pitacă către Aga din 23
478
Octobrie 1783, pentru aşe
dar
ea
nartului .
PC
-

Scumpetea grâului 1784, Mai
u.

ro_u

Oprirea matrapaziloră, a pre
cupeţilori, de a cumpăra grâulă
"+
cșindi în calea țăranilor
ă
şi
cum
părându-li, apoi să-lă Scumpâ
|
scă în orași, .
|
Pitacii la Aga:să se puc
479
nartii la lucrurile mâncăr
ej |. PR
Nartulii propusă de Epi
479
tropia obştescă pentru mân PY
cări și băcănii . 479—48
Aprobarea prin apostilă
0
a lui. M. Suțu
“Nartulă cărnei. Analoraua
cc.
480
Epitropiloră și resoluţiunea
lui M. Suțu,
CT
Mai)
Oeaoa de carne de sie
451
Şi “miel 4 parale, 1785
...
e
DD»
481
vacă
2 par
ale
>»...
Nizamulă 'Tureilorii. Oprirea
..
481
bâlciuriloră de P2 lângă Dun
ăre .. . 482-483
Pitaci la Epitropi din 178
6 Mait
i, pentru

stabilirea

nartului cărnei

482
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luminăriloră

de seit. Ialoba
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lumînărariloră

să le dea

a vinde ceva mai susit ocaua de luminări (1785).

voie

.....

492

Resoluţiunea lui Vodă M. Suţu. Oca de luminări de seă 12 parale.
Carte la Ispravnică, din 1786 Martie 13, pentru sborulii ce certi locuitorii din Sturzeni (Dâmboviţa) de st. Constantină (21 Mai).
Apro
. bare
483

Carte

de tergii la Găgeni
(0780)

(Saac)

482
|

a visterniculur N. Brâncovânul
483

Asemenea la moșia Odilesci a aceluiași boerii (1783 Novembre 7) 483—431
Turcii nu potă fi primiţi în Bucuresei decât la anumite hanuri . . 481-—487
„Carte de târgii la Călimănesci, a mănăstire Cozia (Vâleca). Adetulit
hotăritii în favârea mănăstirei (1783, Aprilie ID...
481 Carte de 'organisarea poliţiei la Drăgaica din Buzău (1785). . .
4841435

Carte din 1785 Maii 18 la Ispravniculi Vâleci să oprâscă iarmaroculii de acolo din causa nizamului Turciloră.

Asemene (Augustii 30) la Ispravn. Oli
»

la Ispravniculă

din acel județ

de Teleorman

.

..

455

. .....
pentru

|

485

oprirea âlciuriloră

ca

455

Pitacii către Spătarit și Aga pentru hanurile unde ai a poposi ncguțitorii “Turci în Bucurescă. (1783 Septembrie 28) . . . . . . 496—A487

Carte deschisă la judeţele Buztă, Saac, Prahova ete. vestindu-lo că la

Agesci (Illovii) se vori face două bâlciuri pe anti. Ispravnicii să
vestescă locuitorilori ..
Alti pitacit pentru găzduirea 'Tureilorii capanlă U în Bucuresci. . .
Oprirea fumărei de tutunii pe strade și în prăvălii cu ciubuce, ci numai prin

casele lorii.

1783,

August

Robia orașului Craiovei de Caragea.
Desființarea acelei robi . . ....

496
456
|

..,

487

. . . . . . . .
e
,
Pee,

1 487489
487—489

Cartea din 23 Septembrie 1783 de desființarea chrisovului lui. Gara.
gca pentru Craiova (1783). . .
ec
e e. 488—489

Boerii Craioveni opriți de a veni la Bucuresci fără voia lui M. Suţu.
Cartea relativă, din Septembrie 1783...
Carte

la Divanulii

Craiovei,

din

6 lulic

1783.

.

.

....

,

.

.

.

459
489
2

489

Orașulii Ploesci nu scapă de Moruzi sub M. Suţu. .......
„489
Chrisovul noii alti lui Suţu robindi Ploeseii la familia Moruzi „ 459—490

Şetrară Antonie Fotino şi Cluceruli Al. Cocortscu, Ispravnici de Prahova însărcinați să hotărescă Ploescii proprietate lui Moruzi.
(3 Augustă, 1705)
Orășelulii Câmpina recunoscută Domnescă în Octobre, 1783, prosperă

490
490)
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Pitaculit de hotărnicie ali Ploesciloră lui Moruzi din
3 Auvustii,,
1785 (MO)
e
Prosperitatea judeţului Prahova și alti Vălenilorii
de munte prin minele de păcură.
Ce
Moșnenii Ilizesci și puţurile de Dăcură

.
490
491
491

„Actele relative la conflictele dintre vameșii și moşnenii
Ilizesci (1785) .491—492
Carte legată la d-lui Gr, Ilrisoscoleo, Ispravnici
din Saacă în pro|
cesuli Moşnenilorii Păcureţi. Iunie 1785, ,
492—493
“Edili
tatea sub M. Suţu ,.
eee
eee
+ 492 şi reg
Ipitropia obștâscă. Budgetulti ci și numele membriloră
ci, la 1783/4. 493—4914

Amendele de la vitele de pripasii ca veniti ală cpitrop
ici. 1785

.

494

„Cărţi de slujba vornicicipe 1765, Ianuar
ie...
„494—495 Pitacti către Divanii, însărcinată să ica socole
la Epitropici obştesci
în
"495
Estensiunea Bucuresciloră limitată din not prin
cruci. 19 Iulie 1784. 495-—496
Pitacit la vel Spătară a pune cruci pe margi
nea Bucurescilorii până
în 40 ile
497-198
Prealabila autorisare cerută de la cci cari
vorii construi case în Bu-

curesci. (14 Septembre 1785)...
Modul de pavare. — Oprirea încăleărei stradelori
, .

Procesii pentru împreunarea

jo
as
curţei

498
„498

uliței de la vadulă apei de la porta de

„ae
498—499
Pavarea stradelori cu grindi, ete. din veniturile
Epitropici şi contribu-

iune forțată

n

IF6ie de contribuţiunea mahalagiiloră din mahal
aua Archimaândritului
„Pentru pavarea stradei 'ce merge la Archi
mandritulă ...,

Curăţirea nordelorii. — Facerea de ŞANțUĂ
a
Anaforaua lui vel Log. pentru facerea podului
de la Sf. Nicolae (1785)
ltesoluţiunea lui Vodă M. Suţulă. .
e.

499
|
d00

501
501
501

Implinirea de bani! cisluiți pe mahalagii
pentru pavele cte. 1785 .
501
Pitaci la vel Spătară şi vel Aga si dregă
drumurile ..
50OL
Podari din sate scutite
...
ema
a, 501502
Carele rechisiționate Ia ridicarea nordelorii
și gundelorii din Bucuresci 502-503

„Pitacă la vel Cluceră Manolache Greţulescu
pentru facerea podului
do
la Colea.
e
Spătarulă Ventura. (178
8).

a.

Pitacii la Epitropi să dregă podurile. (1
784)...
Carte la vel Spătară și vel Agă (1785, Janua
rie 28). să curețe podurile prin locuitorii după ele...
DD

502
302

502
503

602
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“Pitacii la Epitropi să pună la orenduială curăț
irea poduriloră . .
Pitacii către EpitropI pentru noroiulă din capul
ă podului Mogoșoci
TB
Asomenea

către vel Spătară

Pitaci către vel
duri ccă cu
Pitacii către vel
ei datorescii
mandritului.
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503

503

„ 503-—504

Spătară şi vel Aga să puc să sedță tina de
pe poprăvăli. (1784) ........ RE
a
+ B04—507
Vist. să oprâscă din 1&fa unori luncţionari banii
ce
analogicii Ja facerea pavelelorii din strada Archi
(1785).
e
504

Pitaci din 1785 către vel Spătară să dregă
drumul

dari
de susă
i

Pitaeii către vel Aga

..

să oblige

prin

de la Cărămi-

eee
NN
zapcii prăvăl
iași

a a B04—305

și casnici să

curețe podulii în faţa prăvălici ori casei, (Decembrie
, 1785.) .

Pitaci din 1785 către Aga să dea prăvăliașii
câte doi 6meni la facerea podului Șerbani-Vodă , .
î.
Pitacii din 1785 Maii 14, către vel Spătară
să se facă pav6 dela

505
505

porta S-tei Ecaterina până la pârta vel Logofătului
Brâncovenu.305—506

Pitacii către Veliţii boeri pentru rămășițe de contr
ibuţiune la pavele

neplătite do unii din boeri, ca să se împlinâscă ceea
ce accia

datoresei

(1784)...

506
Piețe publ
sub ic
M. Suţu.
e
......
|
507
Pitacii la vel Spătară să oprâscă depunerea de
fânuri prin oraș .
507 .
Același pitacii opresce prăvăliașii să ţină în magasine
puciâsă, silitră,
rachiu. (1783).
„+ 5U7—508
Grija de apa Dâmboviţei din respectii higienici și
spre a se evita
inundările
«o e. „508-510
Altă pitacă către Spătară şi Aga pentru oprirea deposi
teloriă de finii
în Bucuresci (1783 Octobrie)
..,...... i .îre
508
Slărămarea unci poverne deschisă chiar lângă
curtea vechiă, din
- causa pericolului de foci în 1785, Martie . ...
. . . . 1508-—509
Impresurar

ea

unci pieţe din faţa curţei domnesci,

și actele

ări acelei împresurări în 17805...

desfiin-

.. 809—510

Pitacă de oprire a curăţirei. coșurilori prin
ardere în 1785...
Pitacii către Logofătul Anastasie a face zăgaz
ă la uni șanță la heleșteuli Julescii, să nu facă înnecătură, 1785.
.,.., a.

Măsurile luate de M. Suţu pentru îndestularea
Bucuresciloră cu apă

bună, Octobrie 1783...

+

510
510

+ 510—519
Oprire sub pedâpsă de bătaie de a se scălda în Dâmbo
viţa (1784 Maiu)
5il
Hainele celorii morţi de oftică arse (veqi în notă).
. . . . , . .519—514
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Inchiderea zalhanalelorit din orașe, din respectulii
higienică . . . .513—514
„Anaforaua Divanului din 1785 Augustii
183, relativă la aducerea de
ape în Bucuresci .
513
Oprirea mendicității în Bucuresci . . .
aa
e
BLA
515
Pitacii la vel Spătari şi vel Aga pentru
pescari să nu aducă pesce
stricată. 1785
..., RI
"514
Pitaculii către Veliţii boeri, relativă la
vizitii, să nu ămble iute cu

săniile pe strade (1783)

. ..........

Pitacit la vel Aga să oblige po cei cu
livedi

le arde, (1785, Martie)...

Pe

eee

Pitacti la vel Aga și la vel Spătarii,
din 1784 Februarie,

slobodirea de arme în OAȘĂ

Desarmarea naţiunci în folosulă liniştei
lui M.
Pitacii din 1784, Aprilie, oprindii purta
rea de
Pitacii la vel Spătarii și vel Aga să arest
eze pe
fără felinar aprinsă. (1783, Octobre)
. .
Oprirea ţiganilor de a se aşeda pe marg
inea

Actulă relativă,

a..

a curăţi omidile

ee

5lă

și a

e + 515—516

să oprâscă

516

Suţulă
..... 516—517
arme, afară de delii .
517
cine va âmbla nâptea
.,......
.
517
orașului .,
518

DDD

519
Proibiţiunea vinderii de iarbă de pușcă
, încărcături, alice, de către
|
băcani decât la 6meni cu chezășie „
|
.
518 17 Cărţi legate către Ispravnici. (1785
, Iunie 9), ad-hoc . . . . .518—519
Răsvrătirea

din 1784 de la Craiova potolită
Actele relative. (Notă). ..

“Oprirea sub pedepsă a mahalagiilorii

.
PD

519
519

de a lăsa pe ulițe vitele fără
păzitori. 1785
.
Măsuri de edilitate pentru Craiova ....,
e
Situaţiunea escepţională a supușiloră Ruși
și Austriaci, în 1784 .!
Venitul podur

519
520
520

ilorii.—Accisele de plătitu la intrarea în Craio
va. (1784). 520—521
Carte la Caimacamulă Craiovei să oprâs
că spălarea de grâi, ork lână
în

sehiaburile fântânelori Craiovei, din respectuli
i higie

nici .
Ingrijire să nu lipsescă pânea și carne
a în Bucuresci . . . |
Pitaculii către vel Aga, relativă. 1783
DDD
Pitacii către vel Aga, cum să- vîndă măcel
arii carnea . . .:. . ,
Pitacă către vel Spătarii să nu scoță
nimeni zaher6 din Bucurescl.
1785,

Decembre

...

eee

ee

Pitacă către vel Aga a popri morile
de pe apa Colintinei ca să macine

la ele Drutarii din Bucuresci, căci Dâmboviţ
a nu ajunge.
TB
Căile de comunicaţiune în Pă
i

-

521

522
522
_892
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M. Suţu şi Românii ardeleni
.
na
Ispravniculii de ungureni : n

„ Pitacii pentru podulă de la Fundeni

. . .

523
523

2

Văcăritulii de la mocani. . . ci
Mocanii ai dreptii să facă ori unde perdele deci .......
Carte de Ispravnici de ungureni peste Olt. 1783 .......

Idem la cele-lalte 12 județe

, . ..

cc...

Acte relative la bisericașii ardeleni. (Notă) . . . .
Protopopulii Ștefan de la biserica Scheiloră din Braşovit are , dreptii

de a pășuna 20 cai. 1783...

8997
524
524
324

524
524

D24

Austriaşi Rusia faţăcu M, Suțu
..
525
Cartea mânăstirei Răjnovu. I-se dă muntele Baiuli de pășunatiă. 1784.
525
Cartea ungurenilorii, de cele ce se jăluescii că aii fostii nedreptăţiţi. 525—529
De co amii datii mai multă estensiune istorici interne a țărci Sub
M. Suţu, decât celei esterne . . . .
cc...
329
Carte de volnicie pentru Ungureni către Caimacamult. Craiovei . 529—530

Carte legată către Ispravnicii de judeţii în favârea Bârsaniloră şi TȚuțucnilorii. (1785).
PDA
..

530

Carte la Ispravnicii de la Saacii cu jalba Bârs anilorii asupra lui Andreiă vătavuli
pes:
e 680—B3L
Scrisârea lui Vodă către Andrei Vătavulă
531

Cărţi legate către Ispravnici ușurândii văcăritulii DBârsanilorii a
Aronii Floriani despre M. Suțu . .
Lauriană despre M. Suţu ..
cc.
E
Informaţiuni complimentare

despre M. Suţu

Zinkeisen Iohann Wilhelm. (Notă).
Importanţa și efectele triumfului Austriei

53l
„D932
533

ee

533

DDR

533

îin cestiunea consulatului.

MPa
533
Cele două acte ale Austrici cu Turcia, după Osservazione stor iche. 333-—539
Convenţiunea comercială austro-tureă , .
cc.
535
Curtenirea Austrică de M. Suţu.
cc.
539

7

Recepţiunea la Bucuresci a „adanci sinioruluă internunțiii“ Llerbert

(705)
Pitaculi lui M. Suţu din 1785 Maiii 6, ordonândă alaiuli soţici In-

339

ternunțiului
Descrierea primirei la palat, după vaportulii lui Raicevici din archiva

539

C.R. din Viena
cc
Visita domni lui M. Suţu la soția lui [Iebert. ........
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543
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544
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Extrasii din o scris6re a lui Raicovică către Ilerbert din 20 Maiti 1785,
despre primirea la Bucurescă a d-nei Herbert. .
Altă epistolă dela același către Herbert cu aceiaşi dată și cu aceeaşi
aere na
Comparări între purtarea Austriei și a Rusici față cu Principatele
Ev6rea Austrici de a ne da în brațele Rusici. , . . . i...
Planulă politicii ali Rusici şi Austrici la 1783. .,.......
Mareşalulti de Courey despre tendințele Rusici și ale Austriei 1753.
Marchisulii de Ossum despre aceleași tendinţe DR
Raportulă cititi în Consiliulă de statii în 13 lulic 1783. .....
Noulii tratati din 1784. Nouli hatișerilă .
cc...
Avisti alti Mareșalului de Segur despre înţelegerea dintre Rusia ș
Austria pentru împărţirea imperiului Otomani .......,
Turcia evită de a face risboiă, la îndemnulii Francii
.....
Tratatul dela Ainali Naval.
Salaberry despre politica franceză faţă cu Turcia. . ....,

545
546
546
546
Zinlkeisen despre tratatulii dela 8 Ianuaric'1784. ,......
.
546
De St. Priest despre același ÎUCrU
D
460—D47
Austria împedicată de a încorpora Principatele.
.......
546
2usia, arhitră supremă a Principatelori .
546
Puntele cerute de Rusia în favorea Principatelorii ADR
D47
Promulgarea “tratatului dela 1784 în Principate. .. ..-..,..
547
[Enache Văcărescu despre acesti noi hatișerifu
De St. Priest despre aprobareca dată de Pârtă la cererile Rusici , ,
Primirea hatişerifului îÎn ră.
Decepţiuni

pentru Domnitori.

.

Alaiulii de recepţiune la Bucuresci a hatişerifului e...

evoluţia Românilorăi din Ardeli. Influențele ci în Principate

. .548—551

D-lt Borgovani Vasile despre vechimea școleloră din Ardâlă . .
Secolele din Ardelăi sunt mai vechi decât secolului ali XVIII-lea.
Influinţele culturale primite dela Ardeleni . .
Maria "Tereza și Românii din Ardei .
cc,
Șinoai și lucrarea sa... .
i
Episcopuli Aron.
.
Seminariile din Blaji
a
Cele trei regimente de grăniceri din Ardei .
Limba germană obligatorie în Ard6li.
Noua împărţire a Ardelului în comitate „ș.a

Mișcarea ţăraniloriă

din Ardeli Iloria, Cloşca și Crișiant

. . .
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„Mazilirea
Herbert

lui M. C. Suţu
către Raicevici,
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554
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Intrigelo Rusiei și Austriei contra Domnilorii
. a

Amiralulă Hassan

Pașa intrigă pentru Mavrogheni

De Choiseul despre aceste intrigi, în Ianuarie
1786.

...,...,

,.,.

554

54555
555

555—556

Idem despre comereiuli francesti în
Marea-Nâoră
556
Isbutirea lui Mavrogheni de a căpăta
tronul, .
„. 557—558
De Choiseul, despre condamnarea la
mârte a grecului Petrache . ,
557
Idem despre numirea lui Mavrogheni
la domnia erei Românesci.
358
Indice analitică.
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