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PREFAȚA
——

Cunoscinţa Istoriei naţiunii Române din secolii anteriori secolului
al XVIII'ca, este desiguri de doritii, nu numai pentru a mulţămi simplu
curiositatea celor moderni, ci pentru că ea este singură proprie, făcen_

-

du-ne tabelul vitejiiloră: neintrecute şi înțelepciunii directivei politice
a străbunilorii noştri, să ne însufleţească şi pe noi la fapte mari, şi

să ne fie de sfat bunii, de povățuire în conducerea intereselor poli|
tice ale dilei.
,
importanţa
(şi
trecuţi
secolilor
istoria
este
ă
Dar decă important
tineri,
mai
cei
semnaleze
ne-o
să
bătrânii
acesta n'am aşteptatii noi
cu nemeritate imputări, ca mai deunădi la ocasiunea comunicării unei

descoperiri a vre-unui documenti ori inscripţiune de o insemnătate
că
mai multii sai mai puţinii apreciabilă 3), totuşi suntemii convinşi,

nu este lucrare mai urgentă pentru națiunea română decât studiul evoJuţiunii sale interne, aceea de care este legată lucrarea evolulivă a
dilelor de faţă.

Acâsta

ami

mai

spus-o

în fruntea

anteridrelorii vo-

lume ; acesta o repeţimii şi la inceputulii acestuia.
Facem acestă lucrare, cum s'a veEdutii, nu mai mult cu singurului
|

sprijini al colecţiunei Hurmuzachi, a lui Dionisie eclesiarculu, ori al
publicaţiunilorii didactice existente, sei cu Şincai, Engel, Zinkeisen...
ci pe temeiii de a vr'o mie de documente inedite, fie din colecţiunea
mea proprie; fie din aceea mereii imbogăţindu-se a Academiei n6stre,

fie din condicele domnesci ale timpului, rămase terrae incognitae
până la publicaţiunea mea de documente şcolare din Buletinulu Îna
|
strucțiunii publice de la 1864.:

|

1, Uni

colegi

imputa istoricilorii români,

V. A. URECHIĂ.

în sinult Academiei,

că nu'se

ocupă de

-

istoriă vechiă a Româniloră, ci numai de Fanarioţi........ In anunciuli care a deschisi subscripțiunea la publicarea cursului mcă de istorie a Româniloră, ami vestită, că treptată,
în serii, va apare istoria Românilori, descindendi până la secolulii ali 14-lea. Aștepte-se
dar această publicare şi să-și reserve

ori-cine grăbita critică pentru

atunci. Decă am în-

ceputi; publicaţiunea nâstră cu secoluli ali 18-lca, este pentru că cetindii tte, dar tâte cărţile nâstre de istorie, le-am aflati pline de erezil, și în cea mai deplină ignoranță de evoluţiunea nâstră socială şi culturală din secolulă care este imediată legată de timpii noștri.
2, Unica publicațiune mai vechiă, care a avuti în vedere o condică domnescă multă
două din archiva statului, a fostii acea a reposatului Teulescu. In publicațiunile diverse din
|
nainte de 1$91 pici o pomenire de asemenea condici domnesci,

|
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Alexandru

Moruzi după

diverși - autori. Sfvemutavea

mă la Muntenia.
ia, reDespre domnia lui Alexandru Moruz, în 1193, în Munten
sci
Bucure
(8%
grelatulii profesori A, Laurian, în Istoria Românilor,
1873)

dice numai

atâti::

e

|

« Porta spre.a stârce bani de la Români,în contra tractatelorii
în Moldaincheiate, strămută, cu finitulii acestui anii, pe Mihail Şuţu
ţiunea
revolu
curgea
când
Pe
via şi pe Alexandru Moruz în România.
prin
e
flaccit
şi
storse
francesă în tâtă terorea ci, principatele Române

lungele

resbele, . şi prin

aviditatea 'Turcilorit. pe care nu-i mai putea

, în pace şi se ocupa cu vindecarea plăgilor celorii
sătura cu baniera
Mihailii .
înfipte in anii trecuţi. In anulu R. 2548 (Chr, 1795) se depuse
CalIoanne
dru
Alesan
Suţu din Moldavia,şi în locului lui se numi
în
Moruz
dru
limach, 6ră în a R. 2349 (Chr. 17196) se depuse Alexan
te.»
România, şi în loculii lui se trimise Alexandru Ipsilan
Alexandru
despre
buni
i
termen
în
ă
Aaronă Floriani se exprim
Alexandru
pe
ă
calific
i
istorici
Moruz, Domni la Muntenia. Acesti
Moruzde Domni

«buni,

blândi şi învăţatii, » şi dice că:

în ţera Românsscă cu scopii de a o reforma. > !

<a

venitit

|

Xenopoli ne
Despre domnia lui Alexandru Moruz, D-lă profesorii
lui. Alexandru Moruz,
spune, că dragomanulu Gheorghie Moruz, fratele
pe Alexandru Moruz
isbuti. prin stăruinţele sale la Portă, să schimbe
iei.
dela Domnia “Moldaviei la acea a Munten
României. Bucuresti 1839 p. 168.
“3, Aaronii Plorianii, Manuală de istoria principatului

8

O
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Apoi D-lui Xenopol mai spune, că Alexandru Moruz « vine în Bucuresci, in Iunie 1793, şease luni după ce în Paris se petrecuse drama
'sângerâsă a decapitării lui Ludovicit al XVI şi schimbarea de lucruri

in Franţa, ce trebuia să aibă asupra țerilorii române urmări aşa de funeste. »
|
Ne mai spune autorulă «Istoriei Rominilorii», tipărită la Iaşi, că
sub Moruz continuă boala ciumei, de care muriră dece
rosci şi trei mii în Craiova; că mai năpădiră şi locuste,

era bântuită de secetă,

că Moruz

mii în Bucudupă ce tera

făcu spital pentru ciumaţi şi că din .

nenorocirile țerei storcea bani. neguţătorindii grâulă şi porumbul 'şi
- precupeţindu-le; după aceea Moruz a mai impusit unii imprumutii
silit mânăstirilor; el lăcu o fabrică de hârtie la Afumaţi, pe care apoi
o dă în sarcina Mitropoliei, indatorind-o să-i plătescă o sumă mai mare
decâlii il costase. Ast-feli fiindi el forte maestru a stringe bani, s'a.
dus, după trei ani de domnie, înapoi la Constantinopole, încărcatii cu
o nesfârşită avuţie stârsă din lacrimile şi din sângele poporului. »

„La

atâta mărginescii, istoricii noştri istoria domniei lui Alexandru

Moruz şi pentru a constitui acdstă istorie se servii de Dionisie Eele-

siareul.

-

N

|

i

îi

|

In deşertii am r&sfoi operele didactice, de o importanţă mai mică,
impuse. prin şcolele n6stre secundare, căci prin multe din ele ru
am
alla decât numele acestui Domnitori, ba incă se pote întâmpla să nu

găsimii nici numele.

o

” Lucrarea nostră va servi,

sperămi,

pentru

implinirea

lacuneloră .

din cărţile didactice şi pentru indreptârea erorilor din publicaţiunile

istorice

de până

astădi.

Mai pre sustii de

tote insă »

lucrarea nostră

are de scop să ne arâte mersulii inainte, ori cât de anevoios,
mai puţini reală al.naţiunii române.şi treptata ei pregătire
marile evenimente de rânascere din secolul al XIX-lea.

dar nu
pentru

%

Mutarea lui Alexandru Moruz de la tronul Moldovei la acelii
al
țerei românesci a fost explicatăin diverse moduri de istorici
i noştri.

Aaronii Florianii ! atribue acestă schimbare la motivul
că: « Porta socotindit prin darurile ce-i venea de'la schimbarea
cea, răpede a prin-

ţilor, să se despăgubâscă de ertarea tributului pe
doi ani, a scosi pe
Mihaiit (Suţu) din scaun, şi pentu ca să nu să facă strigar
e că Pa sco Si
fâră vină, împotriva tratatelor, Pa orânduit în Moldova. »
In acestaşi sensii se esprimă şi Laurianii, dicând
: « Pârta spre a
1. Manuală de istoria Principatului României, Bucures
ci,. 1839 pag. 168,

9
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storce bani de la Români, în contra tractatelorii încheiate, strâmulă cu
finitul acestui an .(11795:) pe Mihail

Suţu şi pe Alexandru Moruz in

e

a

somânia.2

- Bătrânulă Drăghici nu aduce nici o esplicaţiune pentru acestă
schimbare, ci numai cât o înregistreză, precum. tot asemenea o înregisirâză, fără comentarii, şi Chronica grecă publicată la călcâiul Isto-

riei Mitropoliei

din Iaşi, $ chronici ce cuprinde anii de la 1768—1812.

s'a făcutii

de domnie

că acestă strămutare

D-li Xenopolii dice,

in interesul propriii al Moruzeştilor şi că numai în aparenţă s'a dati

motivuli de interesulă Turciei, care fiindpe atunci gata a declara din
noii răsboii Rusiei, avea trebuinţă de unii domni mai b&hân şi mai
esperimenlat

în espusa

a

|

E

Moldovă.

Acesta versiune e intemeiată pe o corespondenţă adresată Minis-

iului afacerilor străine din Paris de către Constantin, “un grec care
a
aspira să represinte republica francesă în orient.
într'aspune
n.
st.
1793
ie
Februar
20
din
nţă
Acestă coresponde

Pa

devă că:

"(oa
Paris,

le 20 Tev.

1793.

IPan

184, D. 197)

2 de la Rep. Frangaise.

«Le Grand Seigneur vient de confererle gouvernement de laPr incipaute de la Moldavie au Prince Michel Soutzo, qui a 6te jusqu'ă pre-

sent Iospodar de la Valachie.
jeune Hospodar

Cette dernitre province est 'confice au

Mourousi qui, depuis

par conside-:
la paix de Sistow,

ration pour les services de son pere, avait Gt& revetu de:la Principaute

de la Moldavie.

e

i

a

Michel Soutzo est charge de mettre Lextreme fronti&re en €tat
de d€fense, de presser les fortifications des places situces sur le Da-

consinube, telles que Ismail, Tulcia et Kilia, d'etablir des magasins
tion
construc
Ja
r
serveille
de
dârables le long du Niester et dă Pruth,
en
Issaczia.;
a
dW'6tablir
Gun pont de.communication qwon se propose

Di
———
—
x

e

e

mm

un' mot, de faire toutes les dispositions d'une campagne qui devient
tres-probable. Les 'Tures, alarmes de extension formidable des ar-

m6es russes dans la Pologne et n'ignorant pas les embarras. des Puissances coalis6es, parraissent decidâs ă hasarder une nouvelle. guerre,
dont ils se promettent
1. Istoria Românilor:

beaucoup

de succes.

Da

-

.

1873 pag. 559.

a

2. D-lă Xenopolii pune data de 1793, darii vom vedea, din documentele nostre inedite,
cine era mai aprâpe

de adeveră.

3. De D. Erbicenu. f” 1888 pag, 501,

!

-
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Quand

je recevrai des d&tails

plus amples

de Jassi, jaurai

Phon-

neur Wen faire part au citoyen Ministre des Affaires Etrangeres.
Pai Phonneur d'âtre votre tr&s-obeissant serviteur.
Constantin. !
Familia Moruzi era influentă în România cu mulţi ani înainte de
ce Alexandru Moruz s'ajungă Domnulii ei. Aşa vădurămiu acâstă familie
“ dobăndindu, încă sub Alexandru Ipsilante, ca proprietate privată ora-

sulii Ploesci, celă

fundatii

de

Mihaiui-Vitezulii.

Această situaţiune a

familiei Moruzi negreşitii deveni şi mai importantă, prin faptulii că b&trânulii Constantin Moruzi, ca dragomanii ali Porţei la congresulii de la

Siştovii, legase importante relaţiuni cu diplomaţii austriacă.
Acestor relaţiuni datori Constantinit Moruz trimiterea în Moldova
ca Domnu, a fiului sii Alexandru.
In adevării numirea lui Alexandru

Moruzi lă tronulii Moldovei, în

urma păcei de la Iaşi cu Ruşii, era un mic eşec al politicei rusesci.
Am aretat aiurea măsurile violente luate de Alexandru Moruzi în contra
acelora din prelații bisericei Moldovene, cari erau instrumente bine
cunoscute rusesci.
i

Fată explicaţiunea n6stră asupra strămutărei lui Alexandru Moruzi din Moldova în Muntenia. Austria, cu t6tă pacea semnată la Siştovii, târăgăia să restitue Porţei multi

anului 1 792

într'o

depeşă,

cu

data

doritulii de ea Iotinii.

de 3

Decemvrie

La finea

st. n. observă

Knobelsdorf, insărcinatuli din partea Austriei cu negociaţiunile pentru Hotinu, că: « Spiritele sunt „forte agitate contra Austriei. „Je desire me tromper, mais je crains que, si Chotin mest Das vendu, on

n'en vienne d des extremites fâcheuses. » 2

|
In prevederea r&sboiului cu Austria, din causa Hotinului, nu mai
“era posibili Alexandru Moruzi ca Domni ali Moldovei, căci Moruzescii erai grei bănuiţi ca partisani ai Austriei, după pacea de la Siş-

tovii. Mutarea lui celii puţinii în Muntenia, departe de Hotinii, era
hotărită şi pote nu răi vădută nici de Muscali.
"In acesti sensii avea dreptate. greculi Constantină , cândii scria
Ministrului din afară franceză, că Mihail Suţu fusese. strămutată în

Moldova pentru a pregăti: noulă răsboiii cu Austria.
Cătră acestă

considerare politică, negreşitii se adaugi: şi intrigele

Moruzescilorit din Constantinopole. Vizirulii, cum ne spune Atanasie
Comnen Ipsilanti, la indemnulii tu Neis Ketab Feisulah Efendi, merse
-1. Hurmuzache volum tă suplem. L. 1885 pag. 85,
2. Geschichte der Europiiischen Staaten, Geschichte

des Osmanischeă

- “Europa, von Johann Wilhelm Zinkeisen, Gotha: 1859 T. 6 pag. 856.

Reiches

in

- la Sultanului

41

|
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strămutarea lui Alexandru Moruzi în Munte-

şi-i - propuse

nia. Fie că şi Sultanului avu parte din câştigulii vizirului, fie că i se
explică -consideraţiunea politică mai 'sus adusă, Sultanulii primi -pro-

e

punerea, de şi, prin femeile Haremului s&ii. (cumpărate aceste de Zarafuli Petrache), era îndemnatii 'să redea tronulii Munteniei lui
Alexandru Ipsilanti şi nu aştepta decât ca vizir ulit să-i propună asemenea numire. Sultanulii nu' se împotrivi, iar Haremulii îşi r&sbună
după câte-va dile in contra lui Reis-Efiendi, căci fu surghiuniti la

insula Cos. !

ae

a

Căimăcănmie

:n

_

|

a
x

II.

la Bucuresc.

în

Sosirea

A.' Moruzi.

Pregătiri de primire.
Alexandru Moruz nu sosesce imediatii la Bucuresci. In condica
domnescă a lui Mihailti Suţu, aflămi acte din primele dile ale lui Ianuarie 1793, din care constatăm „ că Mihailii Suţu nu mai domnesce
..
]
în Muntenia

Codex XX de la Arh. Statului. nu merge cu hrisâvele şi pitacele
domnesci de cât până la Septembre 1792.
Codicele cu numerile XXI şi XXII sunt şi ele pe 1792, Acesta

din urmă (XXII) coprinde 318 acte şi celii din urmă portă data de 179%,

Oclombre în 1 dile (f6ia 348). La fila 938—941 suntit însă trecute pa-

tru acte din 1793, Ianuarie 14—95, cari arâtă că, la acestă dată era
ţera administrată de o căimăcămie.
Până la sosirea noului Domniă în Bucuresci, ţera e administrată

în adevării de o Căimăcămie, în care allămi pe Mitropolitulii Filaretu,
pe marele Banii Neculai Brâncovenu, Visterniculii Enache Văcăresculi.

Constantini Caragea pârtă demnitatea de hatmanu. Dintre boerii lui
Mihaili Suţu mai rămâni câţi-va în Divan.?
Nu este exactii, că Alexandru Moruzi n' a veniti la Bucuresci de
cât în Iunie 1793, cum dici unii din istoricii noştri; căci 'avemii do-

cumente semnate de elă, din reşedinţa. Bucurescilorii, de la luna Martie.
In cursulu: lunilorii Ianuarie şi Februarie, Căimăcămia pregătesce
Capitala

pentru

compusă
1, Pag.

primirea . lui Alexandru. Moruzi.

de: Clucerii Costachi şi Dumitru 3 şi de
636 a- opului

lui. Atanasie Comnen

Brnzastzov zi mohrirby mâvy ai

Epitropia

Ipsilanti , tipărită

Ge dă

obştâscă ,

Dumitru Varlamii,

Pra tov Do

la

Constantinopole.

za: P

ra mă ps

că mii GhOaL.. „ (1453-1789),

2, Vedi cod. XXII, fila 90.
3. Credii că este autorul Istorici evenimentelor
riulă met la Academic.
"

de la 1769 la 17 75. Veşi memo-

-
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1793,

ceru , în 14 Ianuarie,
„ Spătăriei şi Agiei

(Domnulu

ordini de la „Căimdcămie
nu

încă

titularii

numise pe

către vechiliă
acestori po-

sturi), ca să zapciască pe cei cari au prăvălii în cele patru poduri
principale ale Capitalei, să curețe nordele „cari acoperii aceste po.
duri de o palmă.“ 1
z

1. Iată acesti actă:

car
PPR IDR III
ep
Către Dumnelorii cinstiţi Boevi Căimăcami scaunului erei Jomănesci,
noi cei mai josii numiţi

lpitropi

ai

de la

Obşliei.

Anafora:

Inștiinţămii Dumnevâstră pentru patru poduri mari din Bucuresci, că dupii
ce.să află la astă prostă stare, zacii și nămolite. pe d6supra cu tină. de câte o
palmă şi mai bine, mai alesii părţile de prin mahalale, de sub ocolulii Spătărescii, pentru care ne rugămii Dumnvâstră si bine-roiţi a fi cinstita porunca
Dumnevâstră cătră Dumnâlui Vechiluli, Spătăriei şi cătră. Dunindlui. Vechiluli
Agiei,

ca să rânduâscă

Zapciii Dumnllorii

într'adinsii

pentru

Clucevi.

Dumitru

câţi. se află cu

şederea pe marginea podurilorii, ca, să, rănâscă tina şi să o ridice de pe poduri
pentru ca să nu. găs6scă pricină că este astii-qi îngheţii, mâne sâii poimâne pote
o fi moină, și sc pâte răni, ci Dumndlorii să nu conteneze -a face prin Zapcii
disulii mumbarșirlâcii ; de aceea insciințămii Dumnâvâstră. 1793, Ianuariii 14.
„Costache

Noi

Clucerii.

Dimitrie

Caimacumii

Varlaam,

erei Românesci

" Poruncesce Divanulii Dumitţle frate biv vel Vist, Filipescule, Epistatute, alii Spătăriei, Dumitâle biv vel Căminariii Ralotii, Epistatulii Agici, să orân-.
duiți Dumnevâstră Zapciii mai întâii să facă sciutii la toţi de obşte, ce se vorii
fi aflână cu şederea po marginile podurilorii, „făcându-le mumbașirlâculii celii
cuviinciosii, ca, fiesce-carele să-și răntscă tina, înaintea ținutului săii, să o strîngă
Srămadă la o parte pâlcuri, pâlcuri, și Zapeiii să o pue să o încarce cu care
ce vinii la tirgii şi să o scâță afară din orașii la câmpi, afară însă din carele
ce descarcă podine Domnesci, cari aducii în Bucuresci, pentru care este poruncă
dată a nu se supăra; însă să daţi Dumnâvâstră strașnică poruncă rânduiţilorii
Dumnâv6stră, să se ferâscă de zulumuri atâtii la punerea rănitului, câtii
și la,
scosul tinei, înfricoșându-i cu pedâpsă; însă fiind-că Polcovnicia podului
a eșitii
„de sub zaptul Agici și este legată la Epitropie, poruncesce Divanulii
și Dumnâvostră Boerilorii. Epitropi, ca să. orânduiţi: și Polcovnicii de podii,
să dea mână
de ajutorii, cu Gmeni din destulii, atâtii pentru rănitulii podurilorii,
cât şi la ridicarea tinei, epistăsindiila ac6sta, însuși elii după datoria ce arc.
1793, Ghenar 25.
Filavetii alii Ungro- Vlahici. Nicolue Banii. Enache Vist.
Costandin Cara
gea Ilat..... vel. Vorn. Scarlatii Vornicii..... mel Logof.

(Fila 90-91, Cod. XXII).

a

Îi

ISTORIA

13

.

ROMÂNILORU
7

III

Divanului 7 zpel. Coda de: topor.

Compunerea

ÎSV0re.

tămi, că DiDin hris&vele domnesci de la Alexandru Moruzi, consta

rii boeri :.
vanulu acesiei Domnii, în Maiii 1793, era compusii din următo
a
Dimitrie D. Racoviţă, mare ban;
sus;
de
Tera
de
Enache Moruzi, mare vornic
.
de jos;
ţâră
de
Nicolae Brăncoveanu, mare vornic
|
;
a
Manolache Creţulescu, mare vornic al treile
Nicolae Filipescu, mare vornic al patrulea;
Costache Ghica, mare logofet de 'Ţâra de sus;
Scarlat Ghica, mare logofet de '[âra de jos;

„Dimitrie Manu, mare postelnic ;
|
Isaac Ralet, mare clucer;

a
D. Schina, mare comis;
pitar.
-mare.duche,
“Dumitrache Costan

:

Se

i boerii,
_. Enache Văcărescu, incetă de a fi visternic, dară abiluli
care aprâpe

neintreruptii

o duse

de la Alexandru

în slujbă,

Ipsilant,

iei, cea de
- rămase şi acumii în Divanii, ba încă în vrednicia Spătăr
incredere deosebită a Domnitorului.
isteria o ţinea interimar Nicolae Brâncoveanu.
să nu
Nu putemii, vădend lista aceasia a poerilorit din Divan,
uita haită de
observăm, că Alexandru Moruzi n'a adusii nici elii obicin
impreună cu Alex.
fanarioți şi că Divanul ţărei, boerii români, portă
le vom găsi făcute
timpii
câtii
Moruzi, răspunderea faptelor acestuia, pe

aceste fapte
cu concursulii, ori cu asentimentulii lor. De vor fi

va fi 6răşi ocasiune de a esclama: «coda de toporii
si
ca. lemnarul >
Aaronti Florianit. precum vădurămii,
serisii istoricii noştri, laudă pe Alexandru

rele,

e mai vinovatii

în oposiţiune cu ceea ce ai
Moruzi, ba încă. adauge, că

CC CC
o
ma.
a venit în Ţâra Românească cu scop de ao refor
ndru
Alexa
lui
a
Cercetând mai de-aprope actele de sub Domni
“
ce
une
opini
„buna
Moruzi, vomii vedea. întru câti nu este exagerată
.
,
acestii Domni.
Aaronii Florianii

avea

despre

Asemenea cercetare o vomii întemeia

pe documente: din colec-

- țiunea noastră proprie, pe documentele publicate
versele colecţiuni

NNII— SNL

şi pe documentele

inclusivii, cuprinqendi

inedite,

până astădi

din condicele

anii 1793—1790.

în di-

Domnesci

14
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Biserica

sub Aiexanaru

„. Oră-cât de scurtă a fostii: Domnia
elii şi-a purtati

atenţiunea
cu

multă

Abia după uni ani de păstorire,
trage din scaunu, sub

sosirea din Moldova

pretextii

pe

lui A. Moruzi în ţara românescă,
stăruinţă

asupra

bisericei.

Mitropolitului Filaretii II se re-

de boală, în Septembre

în ţera românescă a lui. Alexandru

lareti nu eşise inaintea

întâmpine,

Moruzi.

Domnitorului

Episcopului

de

Buzăă,

şi delegase

Dositheiii,

în

1793.1

Deja la

Moruzi,

numele

Fi-

săi, să-l

scudându-se

că

e

bolnav.
SE
E
Nu avemii a ne pronunţa între P. S.. Episcopii de Romnic, Ghenadie Enăceanu, care nu admite- că boala singură a adus pe Filareti
la necesitatea de a demisiona, şi între regretatul Episcopii Melhisedecii,

care

nu admitea altă. explicaţiunea demisiunei.

Insistenţa

ce pune

Filaretii întru a arcta că de bună voie demisioneză, « nesilitși din soco-

tinţă proprie, » ar cam

da .să se înțelegă,

că P.S. Enăceanu, nu fără

cuvâniiu susţine tesa sa.
IER
|
a
Ş
"Der Episcopului de Romnicii explică căderea
lui Filaretii II. din
- scaunului metropolitanit, pe faptulit unei reacţiuni a boerilorii pămen-

teni contra fanariotismului, al căruia representantii energicii ar fi fostii
Filaretii II, care ar fi lucrat.la desnaţionalisarea Visericei române. ?
P. S. Melhisedecii.
nu

admitea: asemenea

explicare,

şi noi inşine,

din tote actele lui Filaretii II, acte bisericesci ca şi politice, nu allămu
nici unulă proprii a conlirma versiunea P. S. Enăceanu. Am
v&dut

pe Filaretă ca Episcopă lucrând. în politică împreună cu
Enache Văcărescu şi cu boerii prieteni lui de Saxa Coburgii, sii mai
bine ai
Austriei. Se va vedea din respect cultural, în studiul nostr
u asupra
culturei din secolulii al. XVIII-lea, că Filareti Il are însemnate
merite
la înavuţirea literaturei nostre bisericesc, Din privinţa
bisericâscă nu.

1. Condic

a sântă de la Mitro polie coprinde în limba grecă demisiunea următâ
re a lui
Filaret: „Vădendi că din di în di puterile mele se nimice
sci în urma deselori boale ce mi
se întâmplă şi cunoscendă
câtă este de

mare și grea de purtati chiamarea acestei îngrijir
i duhovnicesci şi pe lângă aceste dorindă să petreci
rămășița puţinelor dile ce voiă mai avea
în
linişte, mă retragi „din Scaunul acesta

al Mitropoliei Ungro-Vlahici, de sună zoie,
nesilit
şi din socetința mea proprie, depuntndă. sorții
((9dpob6) în mânile prea Inălţatului,
binc-credinciosului Și prea blândului nostru
Domnitoră, pentru ca să alcgă pre acela
pentru care Dumnedeii va lumina consciința Mărici
Sele şi carele să fie vrednic a apuca cârma
acestei corăbii duhovnicesci. Şi spre sciință
am dat acest parezis de faţă, subscris de fună

de nime

voie, precumi amii disi, și pesilit,& Sept.
1793.
2, Revista biserieci ort, rom., luna April,

anul

1881,

pag.

459...
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se pote induce, că el a lucrati la desnaţionalisarea bisericei, din momentii cea conlucratii multă pentru înavuţirea ei cu cărţi în limba
lui Filareti, la mişcarea literară română,

Apoi părtăşia
timpii îu Episcopii

Sa

|

|

Ea

românâscă.

alti Romnicului, 'elă, fosti

ucenici

pe câtii

alti Mitropoli-

tului Gregorie, este ună titlu neperitorii ală lui la recunoscința Ro-"
192
mânilorii. Corectarea şi tipărirea a unei părţi importante din cele
volume în fol. a Mineelori, în tipografia Episcopiei Romnici, la 11780:
nu e una din lucrările cele de mai puţinii meriti ale lui Filaretă. Der
sub
inainte de a fi Episcopi, ca Archimandriti alu Mitropoliei, la 14775,
a
Râmnic,
la
a
Ipsilante-Vodă, deja se deosebise Filaret prin tipărire

Omilierului, sâii, cuvintele lui Macarie celii Mare alii Egiptului şi a

Ceaslovului, în 1777, la tipografia Mitropoliei din Bucuresci. La 178]
. de cititi în dile de sărbători:
a publicati Cazania, adică orâţiunile
ui
la 1782 publică Molitvelniculă ; la 178% publică Cuvintele -sfântul
Cazaea,
Psaltir
;
Teodoriă, Studituli; de aseinenea Catavasieruli,

staruli ,
nia,' 0 nouă ediţiune şi Evangelia. La 1785 dete Pentico
la Duminica
adică rânduiala serviciilorii bisericescă, de la Paşte până

ului.
“tutuloră sfinţilorii. La 1786 vădă lumina Trioduli, adică servici
anulii
În
Minee.
din
e
ediţiun
nouă
bisericescii ulii postului mare, şi o
sfânurmători 1787,- Filaretiv dete la lumină Liturgia, şi Slujba
ă .
adresez
scu.
Văcăre
tului Steliani. Apoi este anul în care Enache

spre
lui Filaretii serisorea prin care acestui învățatii prelatii trimete

ă care până de"cercetare şi observăre, Gramateca sa romântsc,'şi
rea
unădi trecea de prima gramatică a limbei n6stre. Ore Văcărescu.ce
ca
ii,
scător
necuno
era
acela
de la Filaretii critica operei sele, decă.
Di
.
grecii, de limba românescă ?

sei roSuntemii de părere, că Filaretiu, fie eli de origină grâcă
muntenesci
mână,? n'a cădutii dupe scaunului mitropolitanii alii ţărei

Alexandru
sub lovirea curentului ante-fanarioticii, căci fanariotii era şi

Moruzi.
E mai probabilu,

că Dositheiiu,

care fusese candidatii

rivali ală lui

, a câşFilareti II,.la scaunului mitropolitană,la mortea lui Cozma
a.
- .
tigatii favorulii noului Domnitori şi a Căimăcamiloră lui.
Trebue

însă, ce-i dreptulii, să [i avut A. Moruzi

la mână cu niscai

II, pentru ca elii să insiste atâta în
acte :corăpromiţătere pe Filaretii
— Martie inclusivă cu
1. Kesarie a tipărită Mineele pe Oct.— Decembrie și Ianuarie
m
Filaretii.
continuă
rie,
e
— Septemb
ceva din Aprilie. De la Aprili
biografice
2. Vedi despre origina' lut Filareti, pag. 34, din Sc ițe

Filaret, de Melhisedecă, Bucuresci, 8" 1887.

DI

a

a

din viaţa Mitrop.

3. Veză Istoria Românilor de V. A. U., T. IV, seria: 1786—1800.. -

.
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declaraţiuneaă lui că-şi dă dimisiunea de bună voie, nesilit de nimeni..; .
de aşa declaraţiune nu era lipsă, decă înlocuirea lui Filaretii era re'sultatulă triumfului

partidului românescii

în luptă

cu .-fanariotismulii.

Din -timpuli: administrărei. Mitropolitului Filaretiă, sub domnia
lui Alexandru_ Moruzi, să aducemit câte-va acte, cari tocmai sunt
proprii a ne arta in Filareti, unii bunii prelatii şi nu unii desnaţio-

“nalisatoră de biserică.
„Cu

data

de

|

26 Martie

1793

|

Mitropolitulă

,

Filaretii

propune

lui

Alexandru Moruzi oprirea intrărei în- ţeră de cărţi românesci peniru
biserică, tipărite peste hotarii. Anaforaoa Mitropolitului către Domni
toră propune acestă prohibiţiune, nu numai pentru ca să nu se întroducă în biserică sminteli, ci şi în interesulii prosperării tipografiei
Mitropoliei, şi pentru că nici autorităţile bisericesci din 'Transilvania- n'ar fi îngăduindi întroducerea acolo de cărţi bisericesci, tipărite
în ţâra românescă. 1
e
”
.1, Iată

aceste

Anaforaoa
mânesci tipărite

acte:

Mitropolitului pentru
din. țări străine.
Jo Alex.

a; nu
.

Constan.

[i slobodii

Moruzi

să se aducă

câinţi

vo-.

V.- Vod.

Fiindiă-că prea sfinţia s6 părintele Mitropolitulii țărci face arătare
Domnici
mele, prin acâstă, Anafora, cum că cărți de rugăciuni
și de slujbe bisericescă,
de logea praroslavnică a patriei acesteia, aleftuindu-se
şi tipărindu-se în străine
locui, se aducii spre vEndare aici în țeră, și pentru
ca să so trâcă, să so crâqă
Și să so primâscă de pravoslarnice adevărate, so pună
în unelo semnulii Eparhiilorii de aici, cerendiă prea sfinţia ss, ca după
cum celea do aici sunt oprite
acolo, asemenea și celea de acolo să fio neprimi
te aici; amii primiti la acesta
A naforaoa. co Ne faco prea sfinţia sc,și porunci
mii Domnia mea, ca acestii felii
do cărți

pentru rugăciuni şi slujbe bisericesci ,
fără de a nu fi cu pecetea și
semnuli sfintei Mitropolii a crii acesteia
, să nau se mai: primescă aici, nici
să
se cumpere de mimenea aici. 1793,

Aprilie 2.

E
„Prea
do trobuinț
Din iitâte ci meg
lucrurialo, le câte's
câte
y

d

n „ŞI

mai

&

do

unt

J

Inălţate
s

,

.

vel.

Logof.

Dimne.
lobâ a sfintelor ii biserici,
pre dobând
£

fo osii oste tipărirea, cărțilorii,

ȘI i pros ivosce Dumnoţeii,

Ca

procit
.

căci

.

prin

cf...

'
celii

EV

mai

Vi

cărți se laudă

şi fieș-carelo .printr'inselo face rugăciuni
şi coDumnegeescii: lucru î
ă din
milelo colea
vr
c
de demultii S'aii
î
ati început
iii întrace
într stiii pământi
pământiii ali tăroț.at
e
mir
ii
foriciţilorii întru pomenire Domni
şi prin silinţa Ar hipă pei prin voinţa
scaunii acestui
a , ali Mitropo
.
liei,
aL
k
însă forte prostii atât
d
1pp itorilo
n
oşucii
rii sfântul
âtii ui si
la aședarea cuvintelorii în limba Român6scă
dup
cum
at
ce pusi cât
a Yorbi; iară în dilele răposaţilorii Domni
Şerbanii Cantacuzia „io obipnuiti
Brânco
i
vânu l Sai: mai: | veniti
iti întru
“CUZINO
, i 1 Costandi
pod6bă,. iri
în
pod6
i
i atâtii
atâtii la dialect
câtă şi siniila
onii,
câtii
verile s6lo

cătră, același Dumnedeii ; acestii

-
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. - Domnitotalii aprobă propunere a, cu resoluţiunea sa din 2 Aprilie 1193.
Filaretii: impreună cu Divanulii ţărei mijlocesce în 7 Sept. 1798,
cu forte puţine dile inainte de demisionarea sc, la Domnitori in favorea regulării proprietăţii mănăstirilori asupra viilorii parăginite, în
urma unei anatorale în favorea Mitropoliei de la 'Tergoviştea. ! .
meoşteșugii, iară in qilele răposatului în Hristosii fratele Episcopii Râmnicii chir
Macarie, câtii şi în vremea

nostră, câtii amii păstoritii acea Eparehio, mai multă

silință amii pusii tălmăcindii. și tipărindă mai cu bună înțelegere multe cărți
cari nu lo-aii avutii patria altă dată în limba s6, _precun Mineile lunovnice ;
şi altele, încă și tipografie grecâscă, de isnovă amă făcutii, ca să se potă tipări
ori-ce carte va fi de trebuinţă în limba Elin6scă, fără a nu se mai osteni pe
la alte locuri străine; precum şi acum.după ce din mila lui Dumnedeii amii
primitii păsturia sfintoi Mitropolit, vădândit Epavchia lipsită de celea mai multe
trebuineidse cărţi (fiind risipite şi jăfuite în vremea trecutului răsboiii), iarăşi
ami îmbrăţişatii treba: cu tdtă silința, făcândii titi gătirea, ca din începultii,
(de vreme ce şi tipografia toti din pricina râsboiului s'a fostă perduti, tolă,
fiinţa ei), pentru ca să se împlinescă tolă lipsa de cărţi pe la biserici spre slava
lat Dumnedei ; insă „după atâta ostendlă a ndstră şi trudă ce facemii, împoinivă me stă aducerea şi vânarea cărțilorii din pământuri străine, şi mai vâr-

tosii celea din ţera

Transileanici, cari se tipărescii atâtii la Episcopia uniţilorii,

câtii şi la Sibiiii, cu mame

de oi lodozie, din cari nu

numai

că sc pricinuesce

oprirea căr ţilorii n6stre, de a se trece, ci pote şi vre-o smintâlă să se alunece
în lăuntru,

mai

vărtosti că acei uniţi. eca să aibă cărţile lorii ipolipsis, fiindii-că

, pravoslavhicii se foroscii de denşii , la începutalii multora cărți. pârtă şi numele Episcopiei Râmnicului, ca să se înșăle 6menii 'şi să lo cumporo,. iar la
altele nici cum nu se arâtă de unde sunt tipărite; deci ca să lipsâscă
acâstă rea urmare,:ne rugămii înălțimoă tale, ca cu luminată poruncă, şi Domn6scă, hotărire și privileghiii, să fio opritii a nu se mai trece aici în fâra Măviei - Tale cărți vomânesci dinti'alte ţări, [iindii-că' şi cci de acolo nu îngădueseti
« trece cărți de ale nostre la dinşii, după privileghiurile ce aii acelea tipografii
de lu stăpânitovii lovii, şi mimened. să fie volnicii. a cumpăra vre-o carte care
nu Ta fi însemnată cu pecelea sfintei: Mitropolii lu îmcepulii ; şi. într'acestii

chipit urmându-se și credința va fi păzită do smintele şi tipografia va merge
spro sporire ; de acesta no ruginii, iar anii Mărici Tale să, fie de la Dumno:
doit mulți şi fericiţi. — 1793, Martie 96.
|
Cond. 24, Fil. 57,

(Subscrierea în grecesce),

1, Tată. documentuliă

relativă :

Climentii, Econonuu sfintei Mitropolii, ot. Vergorişte,
pe moşia Monăstirei şi le-ai lăsat de s'aii părăginit,
]o

Intirimii Domnia

Alexandru

mea

Costan. Moruzi

întru

tâto A naforaua

pentru

cei ce aii vii

Vod.

prea sfinției s6lo

părintelui

Mitropolitii; a Dumnelorii veliţilorii Boeri, şi poruncimii și. Dumnâv6stră
pravnicilorii judeţului aşa să urmaţi, — 1793, Sopt..7..
-

|

Istoria Româniloră de TV, A, cotă,

Ă

TIDLIO7ECA
Geateală

Uatvealtară
Docaieşi

Vel

Logof.
2
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Decă interesele materiale ale bisericei nu pare să le fi neglijalii
Filaretii II, de cele morale încă sa preocupatii. A obliga preoțimea

și în genere pe clerici să fie omeni de tr6bă, era in deprinderile lui
Filaretii II. Dar acesta făce, că închisorea Mitropoliei se implea adese,
cea-ce necesită cererea Mitropolitului către Domnitori in coprinderea
.

următore :

Prea Inălţate Dâmne.
Climent Economul sfintei Mitropolii ot Târgovişte aii jiluit Mărioi Pale,
că în D6lulii Anin6sa din jud. Dâmboviţa, pe moșia sfintei Mitropolii sunt
vii părăsite de câte geco, şâse și cincăspregece ani, și în pslole viilorii acei co
le-aii lăsatii de s'aii părăginitii aii obraţii mari cu livegi do pometuri și do
“fSnă, și nici ei nu iși lucr6ză viile, nică pe alţi îngiiduescii, din care pricină
nu numai că rămâne sfânta Mitropolie păgubașă de otastina co putea lua do
la acele vii, ci nici din livegile do pometuri și de fân nu vor să dee dijmă;
asemenea mai sunt și alţii de aii câte cinci, șese iânduri do viţă, şi pe lângă
acestoa ţin livedile de fân şi de pometuri, de fac câte ş6se, șpte și deco
buți de prune pentru rachiă, şi cu cuvânt că aii vii, deciuială din pruni
şi
dijma de fânii nu se supun a da; și cere ca să se hotărâscă cum so
va găsi
cu calo şi cu drepti de către Inălţimea Ta, de a nu rămânea sfânta
Mitropolie păgubașă de veniturilo moșiei s6le; a cărui jalbă ni so
poruncesce de
către Înălţimea, Ta, ca teorisînd-o, să cercetiimii și de obiceiul
piimântului cum
se urmâză ? și să arătămii Inălţimei 'Tale în scris. După luminata
poruncă ur=mători fiindii, însciințămi Măriei Tale, că vechiulii obiceiii
al
pământului
la
acestea urmeză într'acestii chipii: cândiă locuitorulii
sodesce po moșia altuia, do
îşi părăsesce via luă în trei ani deplinii nelucrată, atunci
stăpânul moșioi ia acea
paragină în stăpânirea s6 ; iar pentru dijmurile moșiei
stăpânulii
pământului
are
să ia deciuială pentru tâte rodurile co va face
pe moșie, afară numai din grădina ce are locuitorulii împrejurul casei lui,
pentru
caro acestii obiceiă a pământului se vede alcătuitiiaceoa nu are a da, nimic ;
și în pravelnicâsca condică
la list. P., cap. al cinciloa, seriindii într'acesti
chipii « cândii locuitorulii co șâdo
po moșia altuia, aL a părăsi via s6 în
treă ani deplin nelucrati, aţunci stăpânulii moșiok să ar 0
Vomniei, și dându-li-se scire și încă de unii
anii sorocii
de nu-o va lucra nici într'acelii aniă, atunci
să o stăpânscă stipânulii moșiei ; ,
în aceste sordce de trei ani și de :unulii
vre-o întâmplare de mare nevoie ; iar pentrusă so caute cândii nu se va întâmpla
dijmuri, scrie tot la ac6 stă list. cap.
al șeselea,că locnitorul care sde la
stăpânul pământului dă "decinială pent
tote rodurile co va face pe moșie, afară
ru
numai din griidinile e e aro împrejur
casci lui, pentru care nu arc a da
ulii
nimicii, făr de a, pomeni cevașii și
pentru
cei co aii livedi de poreturi. și do
fân în obraţele viilor; decă cât pontru
ce și-aii părăsită viile, măcarii
cei
că ai trecut soroculii de mai
susii i decăt : do
trei ani şi de unulă, dară fiindcă
la
cu cale să fie luminată porunca Miăricimijlocii aii. fost Tăsmiriță, ni so are a fi
țului, ca aducând înaintea; dumnelorii, 'Tale către dumnâlorii Is TaV iii j d
po toţi aceia ce îsi a ă sit ile
față cu Economulii sfintei Mitropolii,
să
de atâţia ani, precum arâtă Economulii, cerceteze de își i viilb lor. riste
și fiind. așa să-i întrebe de vloscii
le mai Iura, si de vorii vrea
ș
să-i pue să. dea, și. zapise în
d
scris, cum că do
u inainte lo

vorii lucra şi'le vorii da pe rodii,
şi cândii nici după aceea .

-

ati
3

N

por orare a,
aa ătCisaig

se

„ Bihcispa
|
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Prea Inilţate Dâmne.
___«Cu smerită Anafora insciințezii Mării tale, că din
partea bisericescă pentru cei cari se întimplă a cădea în vre-o vină,
şi se închidii
la Mitropolie, a fostii obiceii din vechime de se da de
la spătărie câte
“doui

seimeni, cari se afla napristanii acolo de paza acelorii
dar fiindă-că de la o vreme îne6ce nu sai păzită orândudla,vinovaţi ,
ci uneori Sai dati, alte-ori nu sau datu, şi unii găsind
parleji fugii pe
furişi, neavendi cine să-i păzescă, precum Sai intimplată
şi mai in

trecutele dile de ai fugitii: vre-o doui; pentru acea ne rugămi
Mărici
Tale, ca să fie luminată poruncă a se păzi acesti obiceiu
:.neclintită
Şi in tOtă vremea să se dea acești seimeni de la spătări
e a fi pentru

acestă trebuință ; iar anii Mării Tale de la milostivulii Damnedei
gămit
a [i indelungaţi

cu multă

fericire: » — 11793, Iulie $.

ru-

Filaveti, ali. Ungro- Vlachiei.
16
< Cinstilii

şi

Alexandru

credinciosii

Cost.

Moruzi

boierulii Domniei

Vod.
mele,. D-ta

vel. spăt.
„Ienache Văcărescule, obiceiulii-ce va fi fostă mai inainte, 'porunc
Domnia mea să se urmeze şi acum Şi după obiceiulii ce va [i imii
fostii
să orânduiascde
ă la spătărie de a se da acei doui seimeni. » — 1793,

Iulie 13.
a
i
„(Cond. XXIV, Til. 299),
.
Vel.
Logof.
PNI NI
nu vorii fi următori, s6ii vorii dice că nu voeseii a lo mai lucra,
atunci
rămâe în stăpânirea sfintei Mitropolii, după vechiulii obicciii al pământu să
lui,
iarii pentru: cei-l-alți ce aii câte cinci, ș6se rânduri de viţă, și cu
acâsta ţinii
în obraţiile viilorii lorii livegile de pometură și de fâni, fiind-căci într'adin
sii
își micșorâză viile și își mărescii obraţilo, de-şi facii livogi de pomi și
de fân,
cu socotâla că din acelea livodi nu aii a da dijmă, din care acestă viclenie
a
lor, nu numai stăpânul moșiei se piigubesce de dreptul moșiei, ci și chiarii
camera
Domnâscă de vinăricii, găsimii cu cale, ca atâtii aceștia co facii aceste
viclenii
de ţinii pe lângă puţintică vie de astfeli de livegi mană, câtă și cot mai
de
susii dişi ce își ait părăsitii viile, și toți câți vorii avea vii pe moșia
sfintei
Mitropolii, să ţie livegi apărate pe măsura viilorit lorii, adecă din câte
pogâne
îi va fi via, pe jumătatea vioi să aibă numai livodea apărată, iar câtă
livede
va avea mai multă să plăt6scă deciuiala, după obiceiă, şi din pomi şi din fânii,
cum şi cei ce nu vorii avea vie de loc, și vori fi ţiindii numai livegi
do
fonii și de pomoritii pentru negustorie, aceia să plăt6scă deplinii - deciuiala
,
adecă din tâtă livedea, precumii pentru acestii felii de pricină s'aii ficută
hotărire şi de către Măria Sa Mihaii Vodă Suţul, cu sfatii de obște la asemene
a
piră ce aii avutii Egumenu M-rii Radului Vodă cu locuitorii de pe. moșia
Văleni
a M-rii de a se urma; iar hotărîrea cea de săvârșitii rămâne a se face
de către
Inălţimea Ta, 1793, Sept. 7.
Fiaretii al Ungro- Vlahiei. Dum. vel Banii. Ienache Moruzi, cală Vornicii,
a. Vel vor, ... Vel vor., ... Vel logof., ... Vel logof.
Se
|
(Cond. XXIV, Fil. 412—413),
|

a

Moralitatea

tulă bisericei.
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se 'scie,

cun

sub

scu-

de aşa natură.

procesele

curiosii actii relativii la o despărțenie din 11793,

uni

în notă

în

aspru

fârte

era

Filaretit

.

Ei

”

era.

căsniciei

respectulii

din

PY

Yi

.

a.

i

N

APO

.

.

Aprilie. !

: idecata
Bavbulă.
lui Cinca,

Cincea

lui

din

comisavii

Alees.

Io

1.

din jud.

Poleovnici,

jud.

Moruzi

Constun.

pentru

Argeşii

Verd.

Florea

Vălceu cu

despărțenia

Florei

sin

Diaconii

«de către

fulu

”

„In urma acestei Anaforale aii datii jalbă Domniei mele Florea pentru tal. 500, care se osindesce a da la cutio, icndii că aii. pusii socru-săii
mâna po dinșiă, la învoirea co făcuse a fi despărțiți, caro n'aii fostii după pravilă "primită în urmă de Prea Stinţia Sa părintele Metropoliti , şi coro ca să
so împlinscă. de la socru-săii înapoi. lar socru-stii împotrivă, dândii jalbă
Domniei mele, core apărare do acei bani, dicândii că i sa pricinuită multă
cheltaială, imblândii întru ae6sta pricină. Decă făcândii Domnia mea chibzuiro *
la acâsta,, găsimii şi pe socrulii, ca și po ginere, vinovaţi, amondoui la fapta
ce aii urmatii împotriva pravilei, cu a faco între dinşiă despărţire do cununie
prin zapisele lori; pentru acea (icomii, ca tal. 250, dintr'ecoia să-i întorci socralii la cutie, iar coă-l-alți tal. 250, dintr'aceia împreună, cu toti zestrea co
va fi luatii Plorea, şi încă jumătate cât taio foia zestrei, caro oste osînditii
Plorea a da de la sine, ci după prețuirea care din porunca, Domnici mele aii
- făeutii starostea de negustori, faţă cu amândouă părţile, faco zestrea jumătate
tal. 274—30. Acestea câte trelo condeile de zestre, banii să se doa în mânile
mueroi, fiind Domnia mea sincatavasis, a se mulțimi Cutia cu tal. 250 pentru. pricina

ce

arătămii,

și poruncimii

zapeiului să urmeze

a faco

împlinire

1793, Aprilii 5.
“Prea

„ Cinea “ce.

Inălţale

Domne!

aii fostii polcovnicii

din

jud. Vâlcea,

prin

jalba ce aii dat-o

către Măria Ta artă, că avondii o:fată a sa ar fi căsătorit-o după unii Florea
sin Diaconii Barbulii. comisarii. din jud. Argeș, june fiindii, şi după trei săp-

tâmâni aruncându-ă pricină, că na ar fi găsit-o întru curiăţia fociorici, muncind-o cu casne înfricoșate, de. aii rămasii și la bolă, aii trimie-o a casă la nu
mitalii tată-săii cu mare nceinste, și se râgă a-și avea dreptatea ; întru A siruia
jalbă orânduindu-se de către Măria La Aprodal - vătăşescu Aumba î AR ip
morgă şi prin scirea D-lorii Boerilorii Ispravnici ai Judeţului, să ia po "al ca.
şi aducându-lii aici, să-lii înfățișeze înaintea nâstră, ca, să cocon. pricina:
şi să însciințimii Miărici talo cu Anatora; deci după poruncă întă iat ei
amândouă
părţilo, amii vădutii la mâna lui Cinca, deosebită carte d i udecalii
pu
Raciati
:
pe
a frateluihr:
Jipiscopuluie Sevastie
Chir Iosifii, de cercetarea co aii făcutii cândii
so
alla
Râmmnicii, totiitot ppentru
se afla lala Romnicii,
ina ac6stă
acestă pricină,
pricină cu let. 1792.
7
Iuliei 15., în care
ou mărturie aut » Că după doue septemâni de la căsătoria
lorii, aruncân
d| - i o
mosii,WU, că.nu o 0 ati
al si
găsit-o. .întru.
între 4 curăţia
ăți feciorici,
iorici ar a» fi băgali -o
în lanţii de găci şi
si

cete

«

diete

«e morte

în fiare, Şi în acestui felii ai ţinul-o.10 dile hota
ca pe hoţi, şi înfricoşând-o că tu să o împusce
de nu-i vu
.

Ş

|
i
|
i
|
»

|
,
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era cu ingrijire urmăritii

“stărue la Domnitori,
altă lege. 1

să

se

acorde

de Filaretii.

ajutore

la

femei

Adesea

eli

botezate

din

x

spune vre-unii nume de. omii cu care caii piicătuilii, și aşa ca speriindu-se de
morte, ai: arătatii pe unii, Mihaiii Goşa ot. Oteşani, şi spuindiă aceli nume
de omii, ai pus-o pe unii cal schiopii și aii trimes-o la trei săptămâni a casă
cu multe. hule şi vorbe proste, pe care Mihaiii Goșa trimiţendii de Vaii adusii

aţă,

ai ficutii cu totulii tăggăduire,.cu. însuşi Florea de faţă, şi arâtă că nică

aii datii bănuială la unulii ca acela, fiindii omii trecutii cu vorstau, șși mai virtosii sărmanii neputinciosii ; şi întrebată pe Florea ce xăspundo ? şi pentru

acostea co aii pătimitii soția lui nu tăgădui, fără numai diso, că părinții lui
i-ar fi făcutii acoste, iar nu clii. Insă cât pontru că nu Sa ggiisitii soţia întru
curăţenio: și acum totii: asemenea arstă, la care Cinca socru-săii cu totulii făcu
tăgăduire, că nu scie fiă-sa într'o faptă ca acea, căci și do aii arătatii acolii
nume de omii, pentru “ca să scape de grâza mancilori ati arătatii ; încă mai
arâtă că s'aii atinsii şi do cele-l-alte fete ce mai are, făcându-le pe tote curve,
și acum nu pote să şi le mărite; ci dar Florea la acâsta cu totulii esto vino:
vatii, căci de nu-și 'giisca soţia întru curăția fecioriei, ircbuâ de a doua di să
o fi trimosii la părinţi şi făr de a nu o.ociiii, şi a o necinsti, iar nu tocmai
după trei stplămâni şi cu ulălea cașne şi munci în[r icoşute ; îusci fiindii-că încă

de acolo do locii'a fostii cădutii la pace, ci între ci, făgăduindii Plorea să dea
tal. 500 lui Ginca, după cum însuși Aprodu ce aii fostii. orânduitit arotă, caro
i-aii adusii, le-amii disii şi noi că bună oste pacea, socotindii unirea cască, iar
nu despărţirea ; dar vonindii po urmă înaintea n6stră cu samo fiicuto do: despărţiro între ci, fiindii împotriva praviloi nu le-amii primitii, că se cade o
parte ori alta să

se pedepsescă,

ia

nu

ca cum

nu

ur [i fostii cununia

după

lege, să-şi deac ei voie de snoră unulii altuia de 'msuratii,-ci Florea ca unulii
co este vrednicii de mare pedâpsă şi de gI6bă după vina luă, găsimii cu cale
ca să deae la

Cutia

de milostenie

tal. 500,

adecă : cinci sute,

şi do

vreme

că

nici într'anii chipii nu vru a-și primi soția, găsimit cu cale ca să-i împlinâscă
tâtă zestrea după fvia ce vădumii la mâna luă, și încă să mai “deas de la sine
pe ju mătato

cât taie foia de zestre pentru casnele

și necinstea; co i-aii făcutii,

fiindii omii cu chivernisală, apoi să șadă, deosebiți, ca să se vâda urmările și”
aloe unuia și ale altuia, câtă-va vrome, și cândii nu se vorii'uni-a so Ina iarăși .. în locuinţă, atunci li sc va face hotărirea cea desăvirșitii;, părerea nstră_așa
este, iar cea de săvirșitii hotărire rămâne a so face de către Inilţimea
ta,
anii Mărici 'Talo de la Dumnegeii rugămii să fio mulţi și norociţi. 1793 Mart. 28.
|
Pilaetii ali Ungro- Vlahici.
:
Cond. XXIV, Fl. 65;
a.

Anaforaua

AMdriei Sascăi spre a i se da câle tal, 29 pe lună. de la Culie.
I0

Alecsandru

Constan.

Moruzi

Verd.

Poruncimii Domnia mea D-vostră Naziriloră Epitropi, să aveţi a'i da po
sti luna câte tal. doui de la Cutia milostenioi, ajutorii pentru hrana Vioţei
— 1793. Iunie 5.
.
”
ş

[&2)
9

V.

Să venimi

la ultimulă

A.

URECIILĂ

actiă, la

Episcopuli de Buzăi, Dosiiheii Filiti.

înlocuirea

lui

|

Filaretii

II

prin

A

j

„Ori-care fie motivele reale ale paretisului Mitropolitului Filaretit II,
fie cele mai susii aduse, fie purtarea anteridră a lui, cândă spionu
şi pe Austriaci şi. pe Muscali, prin agenţi secreţi,! destul
că în
Prea

Inălţate

Domne.

Aaria ce aii fostii sască aii jăluitii Mărioi 'Palo arătân
dii că fiindii do altă
logo aii trasii la pravoslavnica credinţă, şi aii primiti
i
croşti
nesculii celii adevăratii botezii, și fiindit-că este

fârto scăpitată, se rogă Inălţimii Tale, ca
să
fie miluită cu cea ce Duhul sfântă a lumina
po Măria ta, spro a-i fi do hrană
vieţei; întru a căruia jalbă ni se poruncesce
do Inălţimea ta ca să teorisimii ;
deci vei seci Măria Ta, că următori fiindii
acosto
i porunci, amii ficutii corcetare, aducândă și po .prootuliă Mahalaloi,
unde
so află ca ședătâro, carele aii
adoveritii că, cu adovăratii este botezată
şi cu rivnă păzesco sfânta Biserici,
silindu-so spre împlinirea logoi, și
că
luosce, adevăratii este, dar felulii nâmuleste străină şi săracă, după cum so jă=
ui oste de Omeni proști; una ca
acâsta
co aii năvălitii la 'Ț6ră pravoslavnică
și
luităpo starea oi; de acâsta, însciinţămii la crodinţa logoi, so cuvino a fi mi, iar hotărîrea cea do săvirșitii
la Măria Ta. —1793. Iulie 30.
rămâne
Filaret ali Ungro- Vlahiei.
- Dimitrache ' Banu,
Cond. XXIV, Fi, 289,
| Anaforaua Mariei Felei,
tori, de la Cutie tal. 100.
Jo

din

Ovi ei,

ca
i

Alecsandru

“Po
| runcim
( ii Domnia mea
de milostenio a Epitropio
i de

Prea

ce este botezată

Scarlatii

Constan.

Ilovuzi

Pornicu,

să

i să
.

deu

aiu-

Voivodii,

să de a0 acostol jăluitâro
Maria Fata do
Obşte „tal. una sută
l . —24793
. 3. MaiAaiat
179
ii a 92,do

L

i

la Cutia

Tnălţate Domne,

Ascultândi luminată, porunc
a Mirior tale-de la acâstă
ȘI ami aflati jalba et
jalbă,
adever

corcotare,

amii fic

utii
iti, că aii
botozatii, ŞI acum se află
subt razomulii D-lui Clu fostii fată do Ovroiii şi s'aii
S'aii păsitii ŞI unii omii
nogustoraş să o iao înt ceriului. ISn Florescu, şi că
ru căsătorio, pentru care
celoa-l-alte trăbuinţe aii
din
acum pricina zătignirei ajutat-o D-lui mai susii numitulii Boeriii
numai pe tal. 300, ce-i
rămâindii
d pă orân niala, cea cu
acestii felii de obrazuri, arâtă în jalba ci; se cade der
ă poată a
a ajutora-o după starea
căsători, — și cum va, lum
ci, ca
ina D-geii po Măria ta.
— 1793, Maiii 16.
Cond. XXIV, Fil, 159,

Scarlatii
Vorniculii,
1. Veqi cele ce se
scr
i
e
des
pre
Tilaretă, Alexie Exarch
Thcologiz, professor
a, „Valachice Tegume
Mitrop olie Bucurestensi
nus ct
Tom. 13, Analele Soc
e în 2 Mai 1783, cătr
e Cnecazu Potemkin,
ict, Ist, Archeologice
, Odesa, 1883,
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Septembrie 95, se face de Divanulii ţărei, dupe porunca Domnitorului,

alegere de noi Mitropolitii în persâna lui Dositheiă. Subscriitorii anaforalei, cu care Divanulii supune întăririi Domnitorului alegerea, luj
Dositheiu, fură: Dumitrache, bani; Nicolae Brăncovânu, vist.; Du-.

mitrache” Racovită, bani; Enache Văcărescu, vel spăt.; Enache Mo„ruzi, vel vorn:; Scarlatii Greceanu, vorn.; Nicolae Filipescu, vel vorn.;
Costache Ghica, vel logof.; Manolache Grădiştenu, Radu Golescu, vel

logof. ; Scarlatii Ghica, vel logot.; Constantiniu Filipescu, vel vist.; Constantinu Ştirbei, vist. ; Mateiii Fălcoianu, vel vist.; [sacii Raletii, Ştefani,

Hatmani;

I6nu, Vist.; Constantinii

„rescu, Constantiniu
Mavrocordatii,

Grigore - Hrisoscoleo,

Bălăcenu,

Dumitrache

Baratonii, clucerii;

pahar.;

pahar. ; I6nii Flo-

Varlaam,

Dumitraşcu

Enache
Racoviţă,

pahar. ; IOnii Comânenu, vel pahar.; Iordache Palade, stol.; Constan-

„tinii Vorlaami, serdari ; I6ni Ştirbei.

Boerii aceştia dicii la inceputulii anaforalei lori:
« Din: luminata porunca Măriei Tale, adunându-ne la Divanii, amă
făcută chibzuire asupra. alegerii de Mitropolită ali patriei n6stre, în
vreme ce prea sfinţia sa părintele Chiră, Filareti, sa păretisiti,de
bună voie, obiceiului vechii ali patriei nostre este, ca deapururea

alegerea

Mitropolitului

să se facă

din

Episcopii

ţărei,

cei mai:

vechi, care se va întâmpla, cure aste-gi este părintele Buztii, Chiri
Dosiiheiti, iar de vreme ce înţelepțiunea Inălţimei Tale, -și dovirea

ce ai de patria nostră

ne este cunoscută, etc.»

|
Domnitorulii în aceiaşi di în care i s'a comunicati
şi aprobă în coprinderea următâre :

anaforaua, o

« După paretisisii ce de bună voie a dati prea sfinţia s6 părintele
Mitropolitit al Ungro-Vlahiei,

Chirii Filaretu,

făcendii Dumnâloriă cin-

stiţii şi credincioşii veliți boerii Domniei mele, de obşte ar&tare, întâi
de obiceiulit pământului şi arâtându-ne şi trei obraze după obiceiuli
boeresci,

sa

mulţămitii

pe Domnâsca n6stră

chibzuire,

alegere şi ho-

şi nădăjduindu

şi la procop-

tărire ; viindă însuşi Dumneloră toţi de faţă, inainlea Domniei mele,
şi împreună cu Dumnâlorii făcendi Domnia mea toate cele cuviinciose de la Dumnelori, ami alesi şi amii hotăritit Domnia mea, ca să
aşedămii cu provivasmos pe iubitoruli de Dumnedei, Episcopulii
Buzâului, Chirii Dositheiu, Mitropolitul ţării, încredinţându-ne şi de
petrecerea sfinţiei sale cea până

acumii,

s6lă şi areti ce are că va petrece asemenea vieţuire şi de aci inainte,
deci amii întăritii Domnia mea... 11793, Sept. 25».
a

|

Ă

|
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Ipopsifiarea, adecă sfinţirea noului Mitropolitii, se face după primirea obicinuitului egdosi , mijlocitii de insuşi Alexandru Moruzi la
Patriarchie. Patriareului “i-a serisii Domnitorului şi "i a trămis demi|
siunea de bună voie a.Mitropolitului Filaretii.
ale retragerii sale
nouă arhierei, pe

"Ca încă odată să acopere adevăratele cause
din scaună, Filaretii sacreză însuşi, împreună cu

noulit Mitropolit,
Ungrv-Vlahiei. »

semnând

ca «fost Mitropolitii

sfântă

în condica

„Ne rămâne acumit a urmări istoria bisericei sub
la înscăunarea Mitropolitului Dositheiii şi in genere.
|

Una

din

cele (intâiii

întrebări

ce sc agită

sub

A. Moruzi,

noul

ul

«e

Mitropolilii,

este relativă la dările ce Mitropolitulii şi Episcopii aii de a percepe
de la -preoţi şi în genere de la clerii. Dositheiii, prin anaforaoa către
Domnitoră, din 27 Noembre 1793, face istoricul întroducârei dărilor
abusivit impuse clerului de Mitropoliti şi Episc&pi, şi, ca să capele
iubirea acestui celerii, renunțând la opartie din fol6se, propune Domnitorului,

ca prin

pentru cârji

încuviințarea

lui, să

se

şi să se desființeze abusiva

tonie. 1.

|

reducă

luare

si

banii

de bani pentru

hiro-

A

Domnitorulii aprobă vederile Mitropolitului
„„1.

ploconul

Dositeiu: perceperea

Tată anaforaoa noului Mitropolită şi resoluțiunea Domnescă :

.

Io Alexandru

Const.

Moruzi

Vvd.

« Prea sfinte Mitropolite alii Ungro-Vlachiei, amii vă&dutii Domnia mea acestă
Anafora ce ne facă, şi fiindii-că suntomii Domnia mea nădejduiţi cum căi
Ni a

sfințiata voi îngriji pentru tagma preoțâscă, de a li se păzi

so încărca

cu

popii şi zapciii

mai multii,

stii a li se face

preoţesci, iată, după

obiceiii alii ploconului

cârjii, care

altă veri-ce

pliroforia

se dă

ce

numai

dreptatea

supărare

ne

faci sfinţia ta

odată,

când

cum că a fostii de la toţi preoții și diaconii din tâtă țera

colii următorii

pe anii, care este

Mitropolici ; întărimii
slobodenie prea

Domnia mea

numai

de

la

preoții

preoții

judeţele câte taleri 61/, ploconulii cârjii, la caro să grijescă
dicemii, ca

să nu se supere mai

multi;

oră cu

scii intraltii chipii, măcarii cu unii banii,

mii

la scădâmântulii
Prea
« După

ce

ce li s'a făcutii.

Inălţate

Domne,

Dumnezeiasca

sume

să fie

1793,

de

aral

a Ungro-Vlahioi,

mii

oa

Noenlbie

a ceunoseătoră
Vel

a

bine-cu:

de

care

purure:

a

din tota

Sfintia din tâte

Cap CUI
vreo . pararo pentru teșchorea,

ne-amii: ridicatii și noi în -prea fericitele ereueatăi
sfintei Mitropolii

Si Do

2 dirt Eparhia

şi ăi

Dre

.
pronio

acută

osebitii do plot! E

și 'diaconii

în faptă, dând

Pau

a

lo costi

se face Site

de a se urma și de acumii

sfinţică tâlc, de a pune

spre

de cate

Da

tel EP

şi mulţă-

Loyof.

Mărioi

tele şi

ele la acâstă stepena' a
suntemii îndatoraț
i a ruga
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ploconului cârjei odată pentru tot-d'auna cu :scăderea: propusă de Mitropolitit.

:

:

a

|

|

.

a

„-.. “Simonia în' biserică era ajunsă la extremiu. Ilirotoniile se plăteai
pe faţă şi cu sume importante. Cei ce astfel luai darului îşi asiguratii
scutiri şi: folosințe nemeritate prin cultura lor, In vedere cu asemenea
stare

de lucruri,

Mitropolitul

anatora, în Decembre %,
tolia S-tului Tarasie,

Dositeiii

supune

lui Alexandru

Moruz

anulii 1793, prin care, referindu-se la epis-

patriarchulii

Constantinopolei

şi la hrisovuli
ni-

zamii pentru orânduelile bisericesci al Domnitorului Gregorie Ghica 1,
pe milostivulii Dumnedeii pentru întregimea s&nătăţei şi norocirea anilorii vicţei
Măriei tele, întru prea luminatii seaunulii acestei do Dumnedei ţinute ţări, înşciințămii Mărici tale, că din vechime, ca o pravilă s'a hotaritii, şi ca unii alcă„tmitii obicoiii s'a păzitii,. ca Arhiercul locului -să folosâscă de. la toți preoţii și
diaconii Eparhiei scle cu unii ploconii pe totii anulii, ca anii chipii de supunere
scaunului Mitropoliei pentru molitva și blagoslovenia cu care se: împărtășesce
de Archierculii locului, care ploconii până la o vrome se. obicinuiaa se lua
întruni felii, apoi mai în urmă, încă din dilele -Măriei stle Alexandru Ipsilant
Voevod. s'a hotăriîtii -de taleri 3.80 și totii aşa s'a urmatii în toți anii, la toţi
Mitropoliţii ; până “la fratele proin Mitropolitulii chirii Filarotii; iar la vreme
când se ridică noii Mitropolitii, acestii ploconii îlii lua îndoitii, cu: numire: ploconulii cârjii, şi nu numai din Eparhia Mitropoliei îlii lua, ci și din Eparhiile
Lpiscopilorii
sti, și numai atunci odată întâiii la luarea cârjii, iar.nu și altă
dată, măcarii câtii de mulţi ani să fie păstoria, (fără da numai pe totii anulii
obicănuitulii ploconii la prasniculii Mitropoliei, precum mai susii arstimii), şi
încă reposatul Mitropolitii Cozma, acestii ploconii alii cârjiă "l-a luatii nu îndoitii,
caro face câte taleri șcpte, ci câte taleri șcpte și jumătate precum și fratele:
proin Mitropolitulii asemenea “i-a urmati, iar noi socotimii mare greutate obștiei
preoţesci co într'aceste trecute vremi a simţitii, şi de a-i mai aduce întru Greșicare repaosii de odihnăin prea fericite dilele Mărici tele, nu poftimii a fi următori precum -ccă dinaintea nostră fraţi Mitropoliţi, ci din taleri .7.00, cât până
acum aii dati, mai lăsămii. taleri unulii, ca .să rămâe ploconulii cârjii .6.00.
„ Acostii obiceiii și veche orănduială, ce şi până acum s'a păzitii între. Mitropolitii
şi Episcopi, rugămii Inalta: milostivă înţelepciunea Mărici t6le,.să s6 întărâscă
a se urma și acum, la.ridicarea nâstră întru acestă păstorie a Ungro-Vlahiei,
căci precum pururea 'am mai arttatii la . prea. înțeleptulii audulii :Mărică: tele,
la 'tâtă obştea cinstiti boerimi, cu făgăduitii cuvântii, asemenea și acum,-că
acesta numai cestimpii a ne fi ajutorii.la grea datorie în care astă-dată se aftlă
casa Mitropoliei, iar altele câte. acum râii s'a obicinuitii, precuri şi.-banii. hiro-toniilor, cari a adusii mare catahrisis la partea bisericâscă, amii--hotăritii casă
lipsâscă tote acelea a nu se mai lua, fără de numai acâsta, care cu vechiii obiceiii urmându-se, arătămii Mărici tâle, și rugămii a se energhisi, iar anii Mărieă
tâle de la Dumnedeii, rugămii a fi îndelungaţi... >» 1793, Noembrie 18.
1, Iată Anaforaoa Mitropolitului, care a provocatii acestă resoluțiune domnâscă :

"Prea

Inălţate

Dommne!

«Din începută, de când sobornieâsea Bisericăa lui Hristosii

ati luatii

2%

zu

V. A. UREGIILĂ

propune Domnitorului Moruz, să dea şi eli uni nizamii, prin caro să
"se oprâscă, hirotonirea, de preoţi peste trebuinţa bisericoi şi anume si
nu se hirotonisâscă decâti pentru anumită biserică boerescă , scii
monastirescă, s6ă moştenescă. Mitropolitulii acceptă ca acesti nizamti
să fixeze:şi darea legiuită pentru hirotonie, casă se curme abuzulii.:
Uni

singurii

lucru,

şacela

era

celii mai

importantii,

nu

se

pro-

punea de Mitropolituli: cererea de mai multă învăţătură de la preoţi,
căci Mitropolitulii, prin anaforaoa sa, cu referinţă la cultura preoţiloru,

se mărginesce

a propune

Domnitorului,

ca aspiranţii

la hirotonie

ece

se vorii afla vrednici, să se catihisescă mai nainte de hirotonie celi

starea s6 după atâtoa tiranicosci goniri "şi v&rsără de săngiui
ri mucenicesci,
atâta s'aii întăritii cu darulă şi cu puterea lui Dumnedeii,
încâtii s'a arătatii
prea adevăratii cuvântulii Domnului nostru Isusii Hristosi
i, ce aii gisii, că < porţile Iadului nu o vor birui,> iar după încetarea crugim
ei
tiranilorii so ocrotea
de politicâsca stăpânire creştin6scă, caro cât creştea,
atâta
şi
Bisorica so mirea,
şi credinţa se întindea până la marginile lumei,
și
cra
minunat
ii Dumnegoii
întra lucrurile s6le cele mari prin sfinții
săi;
tind. politicesca stăpânire, aii slăbită și Biserica dar din vromo în vromo clă, trecându-se cu vedorca obiceiurilo ci, şi ne urmându-so canânele ci,
şi
din
colea ș6pte taine mari bisericesci, una, care este preoţia, din început
ă
împotri
vitoriulii Evangolicoscik
propovăduiri Ş'aii pusii tote meşteșugurile
lui,
ca
să
o
defaimoze şi să someno
întru dânsa, călcare de lege și iubire
de argintă, vădândii c darulii ci,
S'aii
orânduitii a se da fără de plată, după
porunca Domnului, coca co aii disii
către Apostolii SG:In darii aţă luat,
în dară, să daţă celor vrednici; deci
de atunci semănătoriuli neghiniloriă,
încă

vicl6nulii Satana, ca din adânculii pământului aii răsărit pre Samarinnulii Simonii
Vrăjitoriulii, caro botozându-se şi
vădândii făcându-se mulţime de
minuni

prin Apostoli și olii fiind iubitori
de arginţi, ca Iuda, ca să câștige
i
bani,
aii
mersii la Apostoli și prin dare
bani Au cerutii să ia darulă, și
do
în
loci
de dară aii luati argintul lui
nedeii prin gura Apostol
Dum-

gintulii tăi,
tăi să fie cu
:

ului lui Petru,

carele aii disii către dânsul:

„Arcă ai socotiti, că da ruli
„se cumptră cu bani.“ De atun
lui Dumned
250 eii
ci
dară
ai
înce
putii a se audi acesti num
simoniei, şi ca o lepră, a se
e al
întinde, care măcar că de.
saă canonitiăi a se goni
sfinţii Apostoli greii
de
tine spre peire,
p

la
de către tâte săb6relo ce saiușile bisericesci, ca un lucru fără do lose cum
făcutii după vremi sai anatem
trecerea Vremii, după cum
isitii însă cu
ami

şi

du-se

orânduiala,
“

,

și desghinără

disii, clătind politicâsca, stă
pânire și nourmân
sfintele

bisericâscă,
..

o

după

“

ale răilorii credincioși eretică, can6ne, din Pricina multor goniri
ce sai arătatii după vromi
ajunsii acâsta fără de logo
ai
să se. soco
“

Z

tâscă ca o lege, şi cea
necuviincidsă, ca un obiceiii
mai Maro fa tii
bise
rice
sciă
, ŞI calea cea de pierdare
Iadii, ca o drptă și nerătăci
tă.
Și ar fi acâsta Gre-ce de sufe , care ducol ja
Sreutinăşi veni
creș
(carturi
ritii,
o Do
le me
bisoriceesci
unde ;
sci
puţi
i
ne,e, dară unde coste o și
Puțin
rogtinăi (e
şi stăstipâ
pânnio
ire poli
ceiticâ
ou celu sfântii ne-aiii un
uSul
ii
scii
lăsa
t-o
nomului nostru creştinesoii
ca una scântee spre raz
emii
Bisericile slobode şi după întiaceste de Dumnedeii păzite. ț5ră) şi
su
vremi și înzestrate cu
t. şi
Domnesci, a se trece cu vede
Gre-cari vonit ;
it
rea tainaa preo
preoţiei
ţiei,, <cu adevăraț
roti ii șiȘI aia
pocatulpet vaDĂfi
Ş

.

..

.

.

EVA

.

“

i
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mai, puțin 0 jumetate de anii de către dascălulii Mitropoliei pentru
ca să, se deprindă la S-ta scriptură și la slujbele bisericesci și după
aceea să se hirotonisescă pre numele Bisericei satului Boerescii, sâă
Monastirescii,

sâii, Mostenescii,

ca să, rămde

nestr ămutaţi,

neschim-

bând locul sei, biserica. »
Alexandru Moruz, cu resoluţiunea pusă asupra anaforalei Mitropolitului

Dositeiu,

rânduesce

a Spătarului. Văcărescu,
următârea

afacerea în studiul Marelui Bani Ghica,

a marilori vornici

şi a marilorii logofeţi cu

resoluţiune:

mai greii şi greşala notortati, Dreptii aceea, acum în prea foricitele gile ale Tnălțimei: telo, ca unul ce esci de Dumnedeii luminată şi împodobitii cu multe
foluri de daruri, încât să to numesci camară a pravoslaviei, stâlpulii Bisoricei
şi lScașii bunelorii şi strălucitelorii fapte, bine-voindii giua și n6ptea pentru
biserieâsca şi politicâsca îndreptare şi cu bună orânduială, amii socotitii că este
trebuinciosii lucru, să înșciințezii înţelepciune! înălțimei t6le printr'acâstă smerită a mea anafora, fierbinte rugându-mă a se teorisi, cândii vei avea vreme,
o cpistolie a sfântului: Tarasie Patriarhulii Țarigradului, ce se află întru al
doilea tomii sobornicescii la list. 896, a căruia începutii este (toxtii, grecescii)
și pliroforisindu-te Inălţimea ta, câtii este de mare păcatulii acestei călcără
de apostolicoseile canâne, să bine-voiţi a mai vedea și un hrisovii pentru orânduielole bisericesci co s'aii făcutii de răposatulii Domnii Gregorie Ghica Vodă,
întru care hrisorii aduce mărturia apostolicoscilorii, sitbornicescilorii şi politicescilorii pravili și can6ne, şi cândii se va găsi cu cale, a se înoi acestii hrisovii,
prin porunca Inălţimei t6le, să orânduiasci, cocă ce se vorii alego . din cinstiţi
Boori. cari teorisândii atâtii” canâneie și vechiurile obiceiuri ale Ţării, câtii și
stricarea ce saii făcutii pre urmă, să hotărescă Inălţimea ta, un lucru de măsură a se da de acumii înainte. pentru slujitorii Bisericei și pentru liturgia
Archiereului, carele să hirotonis6scă numai atâţia, căţi vor fi de trebuinţă, prin
mărturii vrednice de credință, cari după ce se vorii afla vrednici, să so catihis6scă mai

dascălul
bele

înainte

bisericoscă,

boerescii,

de hirotonie,

celii mai puţinii o jumătate

JMitropoliei, pentru ca să se depringă
şi după

scii mânăstirescii,

aceea

să se hirotonisescă, pre numele

scil moştenescii,

ca

de anii, de către |

la sfânta scriptură
să remâe

și la sluj-

Lisericei satului,

nestrămutați,

neschim-

vândă loculii sâii viserica, şi acesta făcându-se și hrisovulii în curândii se va
tăia răulii obiceiii, se va urma buna orânduială şi va lipsi şi defăimarea, şi
va începe în luminate qilele Măriei tâle o epohie vrednică de laudă, după cum
politicescii bunei orândueli, așia și bisericescii împodobiri, întru veşnică pome- _
nire a prea slăvitului nume al Inălțimii tâle ; iară prea puterniculii Dumnedei,
caro dăruesc6 din nedeșertato isvorelo sâle toti darală desăivârșitii celorii ce-lit
proslăvescii pre dânsulii, să hărăzâscă şi Inălţimei t6lo ani. indelungaţi și prea

fericiţi, cu neclătită întemeiere și oblăduire de mulți ani întru prea înaltulii
scaunii Măriei tele.

1793, Decembre
Al

_

.

Cond, XXV, Fil. 196-—4198,

22.»

Măriei tele către. Dumnedeii fierbinte rugătorii,
şi smoritii părinte sufletescii
i
Dositeiţi

al

Ungro- Vlahiei,

98

Ve
Io Ale.

A
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Const.

doru

Vod.

- «Ginstiţilorii şi credincioşi Boerilor Domnii-mele, D-vostră biv.
vel. Dane Ghico, i vel. Vist., i vel. Bane, i vel. Spatarii. Văcărescule,
i veliţilor Dvornici, şi veliţilor Logofeţi, fiind-că prea slinţia sa Mitopolitulii Ungro-Vlahiei din rivnă Dumnedecscă, şi din fierbinte gri ji,

şi datorie a credinţei, aii. făcutii Domniei-mele acestă Anafora, prin
care ne arâtă catahrisisii ce impotriva bisericeşciloră canâne s'ati obişnuitii d'o vreme incâce la rendulii hirotoniilor, de a se da darulii Drcoției în bani, care nu numai defăimare se face, şi păcatii mare prici-

nuesce

în adevăr,

ci încă

și deosebiliă

catigorie,

că

cu

mijlocirea

de

faţă, câştigându-se' darulii, se inmulţescti preoții peste lrebuinlă,
lie
set nu fie. adevărată acesta, iîndestuli este a dice cuventuli
celii adeverati, că cu înmulţirea preoţilorii ori în ce chipii, tâte
datoriile şi
“greuţăţile Ţării rămână însărcinate numai asupra norodului
mirenilorit,
care şi acâsta,

îndestulii

lăudându-i bunii cugetul
dându

şi neprimindii

„ Domnici-mele

să vă adunaţi

este

încă

o nedreptate ;

acestii felu de dobândă

acestă cu cale ar&tare,
la sfânta

pentru

aceea

prea siinţiei sele Mitropolitului,

Mitropolie,

neprimitiă

orânduimi
unde

viindii

dar

carele lepă-

Bisericei, fuce

dar pe D-vostră,
şi Slinţia

ca

lorit

Episcopii şi citindă acestă Anafora a prea
sfinţiei sele, - aşişderea teorisindu-și IHrisovulă Domniei-s6le r&posalului
Gregorie Vodă, să chibzuiţi aceea ceva îi cu cale şi de măsură
pentru slujitorii, Bisericei şi
pentru Liturghia Archiereului. a
se..orindui.
de la hirotoniile, acele
numai câte şi când şi unde cu'adevăratii
va fi trebuinţă şi lipsă deo
preoti, să arătaţi părerea Dumnâvâstră
prea sfinţiei sâle Mitropolitului,

care şi pentru a fi feriţi Archiereii
de categoria ce Qicemt a inmulțirii preoţilorii,
se va socoti şi mijloculă hierotoniilorii.
a se arâta la
Domnie trebuinţă când va îi, ca prin şcirea:
Domniei să se facă ; deci
dară, după cum. prea slinţia sa însuşi din
bună rivnă arătă şi.o cere

ăboviți ag eaii pomnevostră cu aceeaşi
rivnă de bună faptă să nu
141 a ve aduna, ş
de
zăbavă
a
pune
în faptă Nizamulii acesta,
la care să epistasiți Dumnâvostră
paharnicei zapcii; să ni

cembre 928. >

Cond. XXY, fila 196

veliţilori

se arete în scrisii
a
|
|

Logofeţi

p
|

prin A

şi

cu

nafora.
î

„Vel

In urma acestei resoluţiuni,
boer ii ehalea și mazili
»
nizamulii, care sub formă de
hrisovii, se promul
gă
.
Spune aces

Valavu

pă
179:
1793,

Logof.

de

De- - -

intocmescii
tă hrisovu, care era plo
conuliă la caro era obliga
tă celă:
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hirotonitii şi care ploconii îndemna pre Episcopi să înmulţescă hivotoniile.
La inceputii, acestii ploconii consta din unit berbecii, dou baniţe

orzii, şâse vedre vinii,...

obroce

de fâină, 30 de găini. şi optit galbeni.

Acestii ploconii apoi se dete în bani şi deveni uni mare abusiişi jafi,
adăogându-se obligaţiunea pentru celii ce ămbla după hirotonie, să

imparţă bani pe la protopopii, logofeţii şi zapciii isprăvnicesci, ba chiar
să nu se
şi pe la ispravnici. [lrisovulii dispune, ca nicio hirotonie

“mai facă decât după constatare prealabilă de lipsa de preotii şi nu“mai cu încuviințarea Domnitorului şi că candidatulii este vrednici
«mai vertosii, pentru învăţătura luă.» Asemenea candidatii, ţinen-

du-se .semă de împrejurările dilei « şi sarcina datoriilorii în care se
află cădute-eparhiile ţ&rei dintr'ale vremiloră r&svrătiri şi din cataIrisis de mai 'nainte» nu'va da altii ploconii decăt pentru diaconie
taleri 40, iar de va fi si se şi preoțescă după 30—40 dile, să plătscă
amândouă hirotoniile numai 50 taleri. Decă preoţia.o ia peste o jumătate anii, sâii mai târdiă, ploconulii va fi din fie-care hirotonic câte .
40 taleri, scutilii fiindă candidatul de ori-ce alte cheltueli.
1. Iată acestă importantă şi curiosi acti :

ITrisovulii

pentru

orânduiala

Io Alecsandru

hivotoniilovii pieoțesci.

Constant.

Moruzi

Vud.

« Domnii şi obliiduitorii ţărilorii, cărora li s'aii încredinţatii de la Duimnodoiă putereași stăpânirea do norâde, îndatoraţi fiindii a griji cu noadormire
pentru sto câte sunt spro buna orânduială şi droptate a supușilorii săi, de
a pune în faptă şi a nu. lăsa nică unii lucru. răii a curge cu nebăgare.de
s6mă, atâtii pentru partea politieescă, câtii și- pentru tagma pieoţescă, ca unii
- norodii ce de obște împreună iaste incredințatii sub o stăpânire și oblăduire
creștinâscă, căria datorii atlându-ne Domnia mea pururea îngrijaţă și pentru
tâte cele de trebuinţă -râvnindii, între: alte pricini obştescă alo ţărei ce ne trudimii de cândii milostivulii Dumnegoii ne-ai hărăzitii Domnia Valachici, ne-

încetatii și fără pregetare

a lo întocmi

în starea coa cuviinci6să și a aduce

'hirotonii=
cele căute din rânduiala lorii la urmarea cea bună, aflat-am treba
și caro
creștinescii
norodulii
între
al€să
cea
partea
iaste
Jorii preoţesci, care
vreme
o
lu
de
d'înainte
“ iasto una din sfintele taine bisoricesci, cădută mai
prin
vrea,
ori-cinio
lesnire
adică
arendii
,
îneâce la unii catahrisis nesuferitii
câștiga
a
,.
bisericesci
canâne
sfintelorii
împotriva
bisericei,
mijlociri neprimite
de nică unii
darulii preoţiei și inmulţindu-se hirotoniile fără trebuință și fără

și necuvântii, pricinuindii cu acâsta obştiei locuitorilorii mireni însărcinare
Domnia
chibzuind
deci
țărei;
datoriile
lorii
asupra
numai
dreptate, rămâindii
P.S. S:
mea de a pune acâsta în orânduiala cea cuviinci6să, aflat-am acum pre

: Dositeiii d'imcelii alesulii de Dumnedeii Mitropolitulii Ungro-Vlahici Kirii
și sirguitorii
preună cunoscătorii acestei rele obicinuinţă şi ferbinte râvnitorii
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care constitue o specie
de lege, totii aşa cum

acestei pricini bisericesci,

caro însuși no-a

la 22 ale lui Decombro, întru care, după ce no ardtă și P.S.

este

datii anafora

de

S. păcatulii co

se pricinuesce dintracâsta, ferbinte no face rugăciunea, ca să nu lăsămii mai
multii să curgă acestii catahrisis, co do la.0 vreme înc6ce Sail obicinuitii la
trâba hirotohiilorii, împotriva bisericescilorii canâno, mai vortosii într'acostă

stăpânire pravoslavnică
, unde

și nu sunt bisericile

și oparchiile

istorisite do

venituri și de mili Domnesci și să orânduimii din boerii divanului Domnici
mele, obraze alese, spre-a teorisi vechiulii obieciii.alii ţăroi, din hrisovo domnesci ale bătrânilorii Domni, cum și stricarea co s'aii făcutii în urmii, şi dupii
ce se va orândui mijloculii celii cuviinciosii spre pliroforia trebuinţei pentru
acela ce va să se hirotonisescă, să se socotâscă un lucru de măsură, caro să
se hotărască de ctre Domnia mea: ce să se dea do acumii înainte, nu cu nume
de havaetii, sâii plată pentru hirotonie, — care esto împotriva bisericoscilorii ca- .
nânc,

—ci

pentru

reului, numai

ostenâla

de la aceia,

slujitorilorii

bisericosci

şi pentru

câți şi cândii va fi trebninți

liturghia

do a se

Archic-

hirotonisi ?

A căruia anafora primind-o Domnia mea, dupe co amii lăudatii rivna cea bună
a P. S. S. și fierbintea grijia credinţei și a, legoi, dopărtândii şi
dii
acostii felii de dobândă neprimită bisericii, amii rânduitii apoi po nosuforin
d-lorii
cinstiți și credincioși
boeri

voliţi aă Divanului

Domniei

pe d-lorii veliţii logofoţi, epistaţi, cară adunându--se
sfânta

Mitropolie,

Dumnedeii

faţă cu

P.S.

8. părintele

mele

halea

după

porunca

Mitropolitulii

părinţii episcopi, ne-aii făcutii anaforaua

şi cu

şi mazili

n6stră

şi

la

iubitorii de

de la 19 alo lui Ghenaric,

arttându-ne întâi acâsta, cum că sunt împărătesei pravile
politicesci spre a da
cei co se hirotonisescii un

ploconii în natură, adică un berbece, două banițe
do orqii, ștse vedre vinii, ; „+ obrâce de făină,
30 găini şi 8 galbeni, după
care acele politicesci pravilo este şi hrisovii
al răposatului dâmnii al 3-lca
Grigore Ghica „Voovodii: de la leat ...:.. de
urmare şi do întărire ; caro acelii
ploconii ora obicinuiti de so da în bani
tal. 25, preţulii numiteloră naturi şi a
diete Dia ae da li li a ca, er ariloră ce era
mai înainte în vechime și
Intr
şt a se
urghia archlereu
până în vromilo cole mai de po urmă, ul şi osten6la slujitorilorii bisericesci
stricându-so cu totulii acolii obicolii, aii cădutii tr6ba la eatahrisisii şi cândii
la
defiiimar
o ; caro pentru a lipsi acelii
catahrisisti, găsoscii d-lor cu cale, de
a se hotări și de a'sc numi şi suma
luită, ceco este
duită,
orâ
săA se
Se dea dea la la oo hirotoni
ătă
hirotonio,
pi
Son
domniilori
i s6lo
în Scrisă, cum și mijloculii orânduelei arătându-no şii parerea
hirotoniilorii, care so urma, până acumii
Spreispravnicil
a so primi
hirotonic,obnicii
adecă sinumai
orii. şiSaifacemaitie
aa protopo
mii cuCu adeverinţ
prot
ad
a ISpravnicilori, S'aii găsitii netrebnicii ȘI pricinaito
luă şi şi
pului
rii numai de a cheltui
colii
co va să so faci preotii s6ii diaconi,
0 esto
nefiindii
a so
hirotonisi
cu putinţă
1
an
A
C
U
,
«
ăgubi
MNţa
ecescă,
a
nu
so
celi
păgubi
urotonisi,
colii
cu
dare
logof
cum şi
e Oi
însisi jena pe lasă potropopi,
l0goteţi. şi zapciii
escl, cum şi lala INȘIȘI
ISprăvniISpravnicii,. ci și Di de a se» înmulți
hirotoniilo
fără viinţă şi fără do trebuință și cum că trebue,
că
unde
va
fi li să de - Ci
însuşi
părcălabul
cu
toți
sătenii
sâiă
megiașii
la mânel
lui
ai
pi
)
o proo U
1
. satului să de dea adeverinţ
anole aceluia,
ă în
serisii
co . va fi evite
să so facă preoti ŞISat să so i iscălâscă
tt
ÎI:
moșiei, de va fi satii monăstiresoti
i
i şi de stănă
ăpânulii
s6ii boerescii, cu care ade
pârcălabu SGii sătenii să vio cu dânsulii aici și prin 'şeirea D erință
ini Balti
INSUȘI
se hirotonisâscă do Archiereii
după ce se va.
găsi.
io
manei
mele
obște, ca dup co vomi punc Domnia mea, ja Bust vrednică, rugându-se desă
a la orânduiala cuviinci6să acâstă
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legea, chinoviilorii de la Moghilă Vodă, din anii 1626, luna Septembre,
tx6ba a hirotoniilorii, să o întărimii și eu domnesculii nostru hrisovi, ca să se
păzescă. Deci chibquindii Domnia”mea anaforaoa d-lorii boerilorii do obşte și
buiurdisind-o cu domnâsca n6stră pecete, cu. hotărirea aceea, co-amii găsită cu
cale ; iată ca să urmeze fără do strămutare acâstă hotărire și ca, să so .păzoscă nizamulii acesta al hirotoniilorii, acumii și în tâtă vremea, dămii şi domnesculii nostru hrisovii de întărire prin care poruncimă şi de acumii înainte
să so urmeze acâstă orânduială la hirotonie, adică: unde se va întâmpla cu -

adevăratii lipsă şi trebuință de preotii,

pârcălabulii satului

împreună cu toţi

sătenii, s6ii mahalagiii, s6ii orășenii, să dea adeverinţa lori în scrisii, sub iscă-litarile tutulor, la mânile aceluia; ce este a se face preotii s6ii diaconii într'acelii
sati, s6ii mahala, sâii oraş, cum că este slobodii, fără nică o pricină de dajdie:
„şi cum că îi şeiii viața şi firea, și cum că aii lipsă cu adovăratii și trebuință
de preotii, care acea adeverinţă prin cercetarea ce va face egumenulii, stii
boerulii stăpânii moșiei, când va fi acelii satii pe moșie mănăstirâscă, stii boerescă, după ce va lua de la însuşi părcălabu și de la toţi sătenii dimpreună
adeverinţă, că acel om este fără pricină de dajdie şi cu adevăratii este lipsă și
trebuinţă de preotii la acea biserică, să o adevereze cu iscălitura şi stăpânulii
moşiei, iar fiiindii satulii megieșescii vorii iscăli numai megiașii toți şi aşia cu
acea adeverinţă, iscălită de toţi, viindii acelii ce iasto să se preoțescă dimpreună
şi cu megiașii satului, cei din eparchia Mitropoliei. la P. S. S. părintele Mitropolitulii Ungro-Vlachiei, iar cei din eparchiile episcopescă la Sf. Lorii Episcopii
şi dândii acea mărturie, atâtii în scrisii, cât: şi prin cuvîntii, să-lii cerceteze
apoi archiereulii, după orănduiala bisericescă, pentru vrednicie, cum mai vârtosii
și pentru înv6țătura lui și gisindu-lii vrednicii şi cărturarii să-lii arte P. S.S.
părintele Mitropolitulii, s6i părinţii Episcopi, cu anafora în serisii către Domnia
mea, cu satutii, orașulii s6ii mahalaua, cu biserica unde este lipsăşi trebuinţă,
"dimpreună cu adeverinţa satului, sii a mahalagiilorii, sâii a orășenilorii, ca
pentru a fi feriţi şi archiereii de categoria aceea ce gicemii, a înmulţirei preo-.
țilorii fără de trebuinţă, să se facă prin şcirea Domniei mele hirotoniile, adecă
să se „buiurdisâscă anaforaua cu pecetea Domniei mele și aşia să se hirotonisâscă
de archiereulii locului săi ; care anafora, după ce se va hirotonisi, să o aibă în
urmă acel preotii, s6ii diaconii la mânele -lui, dimpreună cu cartea archierâscă
co este legiuită de “i se dă pentru preoția lui, ca să nu-lii supere zapciii politicesci; care acelii preotii, sii diaconii, să fie datorii a r&mâne nestrămutatii și
statornicii la biserica ce s'aii aşedatii, neschimbându-și loculii, sii biserica. Jar
când dimpotrivă, ori acelii părcălabi, ori sătenii dimpreună, sâii mahalagii şi
orășenii vorii cuteza a. da neadevărată mărturie în scrisii pentru vre-unii interesii s6ii hatirii de rudenie și de prieteșugii, fără de a nu fi lipsă şi trebuință
de preotii și fără de a nu fi slobodii, făr' de nici unii felii de pricină de dajdie .
şi cu acâsta vorii înşela Domnia'şi pe Archioreii, nu numai aceia ce aii datii
acea, adeverinţă să se pedepsâcă cu hotărîre, ci şi însuși acela care s'aii hirotonisitii, lipsindu-se de darulii preoţiei și rămâindi mirânii, să se pue la dajdie
cu ţâra de-obşte; cum și celii ce de acum înainte hirotonisitii se va găsi fără sinetii
domnescii la mâna lui, întru aceeași osindă va rămânea. Iar pentru ploconii, ce
după politicescile pravile împerătesci aii a da cei ce se hirotonisescii, făcândii
Domnia mea chibzuire, până la ce preţii se pâte aduna acea natură, acum întracestă vreme, cu galbenii dimpreună, după preţulii lucrurilorii ce curge
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şi comunicatii de domnitorii Episcopilorii,

isprav-

nicilor şi Divanului din Craiova, în.19 Februarie 1794.
întracâstă vreme și socotindiiși sarcina datoriilorii în care se afli cădute acesto
eparhii ale ţăreă, dintr'ale vremilorii răsvrătiri şi din catahrisis de mai main e,
amii hotăritii într'același chipii, “adică, când se va hirotonisi unii „diaconii să «4 ca
taleri 40, iar de va. fi a se hirotonisi acelaşi preotii peste 30 scii 40 le | are
pote să se întâmple trebuinţă la vre-unii satii stii mahala, unde va îi ipsă a So
hirotonisi în grabă şi diaconii și preotii, când va fi vrednicii atunci să nu dea
acelii hirotonitii câto taleri 40. de 2 ori, ci pentru amândouă hirotoniile să dea
taleri 50, iar celii ce se va hirotonisi acum din noii şi peste o jametate de an,
scii peste unii anii să se hirotonisescă preotii, acela să dea de o hirotonie câte
taleri 40, cum hotărimii
mai susii. Care ploconii dându-lii acelii hirotonisitii, să
fie nesupăratii de alte cheltuoli și cereri deosebite la grămătici și slujitori bisericeșci, fiindii-că întwacestă sumă intră toţi, împărțindu-se după orănduiala ce

va face archierculii.. Deci acestă hotărîre ce am făcutii Domnia

mea și amii le-

gatit prin hrisovii cunoscând-o și însuşi părinţii areliicrei că mijloculii celii
rânduitii la facerea hiiotoniilorii este şi spre ferirea S-ţii lorii de ori-co
defăimare
și categorie, dator si fie fie-care Episcopii şi însuși râvnitorii de
a păzi întocmai
acum și în tâtă vremea precum poruncimii, fără a face vre-o
-schimbare și urmare împotrivă. Care pentru a fi pururea în tâtă vremea
şi. de obște șciută şi
ca să se urmeze” întocmai făr' de a se trece cu vederea,
poruncimii ca să trecă
acest alii nostru Domnescii hrisovii în condicela logofețici
Divanului Domnoscii,
la condica Mitropoliei, la Episcopii şi la condicele
judeţelorii, la care să epistăşesci D-ta vel Logofete.
|
„Pentru accsta amii adoveritii hrisovulii acesta
cu însăși domnâsca nâstră
iscălitură și pecete şi cu credinţa prea iubiţilorii
Domnii
mele îi Constantin V. V.,
Dumitraşcu V.V.; Nicolae V. V., orgache
ţilorii şi credincioși veliți boori ai Divanului V. V. şi cu mărturia D-lorii cinstiDomniei mele :: Pan Nicolae Brăncovliiulit vel vist., Pan D-trașcu Tacoviţă
vel banii, Pan Enache Văcărescu vel
spăt., Pan Enache Moruzi vel vornicti
de țâra de susii, Pan Manolache Brâncovânu vel 'vornicii de ț6ra de josii,
Pan Mauolache Creţulescu vel vornicii,
Nicola Filipescu vel vornieii, Pan Costache
Pan
Ghica vel log. de ţâra de susii, Pan
Scarlat Ghica vel log. de ţâra de josii,
Pan
. . . .
vel hatman, Pan
D-trache Manu vel .post., Pan Isaac
Ralet v el clucor, Pan D trache
Schina vel,
comis, Pan I6nii Comănânalii vel
pach., Pan Iordâche vel Sluger.
Constandache vel pitariă şi ispra
Pan
D-trache
vnicii Pan Costache Ghica vel
log. de ţâra de
susii. Și. s'aii scrisii hrisovulii întru înt
ăia domnie a Domnici mele A
Bucurescă, la IGtii 1794 Februarie
aici în Oras
oraşulii
IG
i
; 1. Tată pitacurile cu care s'aii comunica
ţi : Io Alex.

NR

< Lubitoriule de D-eii,

Constan.

sfinția

Moruzi,

Yod.

ta părinte Episcope al sfin
sănătate, Eţi facomii Domnia
tei Episcopii... .
. mea în şcire, căi asupra
hotăririi hirotoniilori preo
$pse eu socotdla de obst
e, sai "usii în orăndu
iala coa cuviinci6să,
aa
mea hrisovii de întă
făcondi
htăr
ire;: iată”
rire
iată so trim
imiite ŞI i sfinţiii: “tale copi
eic înt
în ocmai i
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-O altă disposiţiune luată de „Moruzi cu referinţă la
Biserică este.
de la finea anului 1793. Domnitorulii adresâză
Mitropolitului actuliă
ce dămi la vale,

înfiinţa

prin

care

nici o sihăstrie

hotăresce,:că pe viitori nu se va mai putea

de călugări

fără

prealabilă învoire

a Mitropoliei şi a Domnitorului Se limitâză şi călugărirea numai
de la 'vresta
de cinci-deci de ani, oprind tot odată intrarea prin mănăs
tiri de călugări străină.
e
i
De
“Iată acesti

PN

actii nu: mai puţinii importanti pre

NN

câtii şi inedit :

după celii pecetluitii de Domnia mea, adeveritii cu iscălitu
rile
liţilorii logofeţi, care socotindu-lii sfinția ta şi înţelegându-li Dumnealorii Vei, să-lii pui. să se
scrio întocmai și în. condica Episcopiei, spre a fi sciută
şi vădută acum și totda-una orănduiala hirotoniilorii, la care şi însuși Sf.
ta
„torii acestii cuviinci6se orăndueli, pururea să fii -următo făcându-te cunoscăriii şi îngrijatii, ca să
nu se urmeze mai multii acelii carahrisisii la acâstă tr6bă
bisericâscă,și să avemii
răspunsii.> 1794, Febr. 20.
e
Dumneavâstră ispravnicilorii ot. sudi ..... sănătate, vă
facemii Domnia
mea în șcire,că penfru rândulii hirotoniilorii preoţesci, făcândi
i
tărîre, cu socotâlă de obşte, și întărindii hotărîrea și cu hrisovuDomnia mea, hoDomnici mele ;
iată vi se trimite copie întocmai dupe hrisovu Domniei mele,
adeverită de Dum- |
n6lorii veliţii logofeţi, care copie după ce o-veţi ceti -Dumnâvâstră
și înțelegând
hotărîrea, și făcând-o sciută, să o treceţi de rândii în condica
judeţului, ca să

se afle pururea

în tâtă vremea,

spre

a se păzi

şi a nu

se trece cu vederea, ur-

mândii Dumnâvâstră la purtarea de grijă ce vi se cade
acâsta, şi să aremii răspunsii. > 1794, Februarie 19.

înparte-vă a avea, la
7

Cond. XXIII, Fila 207, Verso.

“Jo

Alezandru

,

Cost. an.
Moruzi. Vud,

'« Cinstiţilorii și credincioşi Boeri Domniei: mele, Dumnţta Biv. vel. Hat-

mano Nicolae Hangerli caimacame, i Dumnâvâstră Boerilorii Divaniţi
de la
Craiova, sănătate;. vă focemii Domnia mea în şcire, că la treba hirotoniilorii
preoţesci, vădândii Domnia mea că curge mai de 'nainte vreme un catahrisisti
„ nesuferitii, amii pusi Domnia mea. în orinduiala cea cuviinci6să trâba . acesta,
prin hotărîre în scrisii, care hotărire ca să se urmeze nestrămutatii, amii întărit-o
și cu Domnesculii nostru .hrisovii, după care iată se trimite şi aicea la Divanul
Craiovei. copie adeverită de Dumndlorii veliţii logofeți, ca o tr6bă obştescă a

a

țerii, care voimii

să se păzâscă tot-deauna în Divan copia hrisovului în buna

ci orănduială, fără de -a se trece cu vederea; după ce veţi ceti înţelegând-o şi |
"făcându-se cunoscută și sciută, poruheimii să 'se scrie și aici în. condica divanului, pentru a fi tot-deauna sciută, după care are a se păzi întocmai fără de
strămutare urmândii și Dumnâvâstră .la purtarea de grijă acea ce vi se cade
din parte-vă a avea asupra acestei trebi, şi să avemii respunsii. » 1794 Febr. 19,

Con, XXXIII, Fila 208,
Istoria Românilorii de V. A. Urechiă,

_
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Constant.

Io Alexandru

'Vod.

Moruzi

că
«Prea Sfinţia ta părinte Mitropolite ali Ungro-Vlahici,. fiindiesci,
biseric
ori
cannel
iala
orăndu
pentru cuvântatele pricini şi după
i, de
“este cu cale şi de trebuinţă, ca schituri şi sihăstrii de călugăr

de scire
vrea a întocmi cinevaşi, veri-unde, şi veri-cine, să dec inteiii
i
Domnic
arcle
se.
să
ţerii
litulii
Mitropo
la Mitropolitul ţerii, şi prin
ta
sfinţia
prea
ţezi
însciin
să
ca
mea,
a
Domni
cimii
.porun
mele ; iată

pentru acesta de. obşte la câţi se cuvine spre a sci, că fâră de scirea
şi blagoslovenia de la Mitropolitul ţerii şi fără de porunca Domnici
mele. nu va fi slobodi, ci veri-cari sâi veri-unde de aici inainte va
a întocmi,

cugeta

va aşeda

şi

la

să aibă a da întâiu scire

schituri

şi sihăstrie

de

şi a cere

slinţia sa

prea

călugări,

acela

de la

poruncă

-. Domnia mea; iară întraltii chipii de va urma, să scie fiteşcarele, că
:se-varidica, se va risipi, şi va fi ostenela întru zadar; lângă acesta,
- este iărăşi de trebuinţă, ca câţi intră şi se primescti la sihăstric, să lie

- T ântâiti..cercetaţi şi veduţi, de sunt adecă

„-"

cea cuviinciosă, şi

în versta

de sunt însuşi şi cunoscuţi, una pentru ca să fie vrednici de sihăstiii

““cei'cg:aiui primiti cinulii acesta, alta pentru a nu se isterisi şi a se
„*"mâhni-cu acestă slobodenie fără orănduială părinţii de fiii loru, cari

“i-au născutii şi cu cari sai truditi cu durere și sau necăjilit a-i
“eresce cu nădejde de a se măngiia şi a se ajuta cu denşii în vremea
vrâsniciei lorii; de aceea dară poruncimii, ca şi de acesta să-i însciin-

țață la tote schiturile şi sihăstriile de obşte, de anu primi la sihăstrie
„om îenăr mai josii de cinci-deci de ani vesta lui, nici câlugăr străinii
să se ţie şi necunoscutii, ci acela, care va vrea să vie, sii care vu vrea
să intre la sihăstrie,
-să fie datorii a veni intâiu

la prea

sfinţia ta, să-lit

vedi, să-lu cercetezi, să arete loculii unde se cere să se aşede,
cu voia

şi cu

blagoslovenia

de

la prea

intr'alti chipii nu numai va fi isgonită,
rămânea

gospod.»

vinovatii

1793

pentru

Decembre.3.

călcarea

.

Conă.. XXIII, Fila 184.
- Puţini

dâcă

nu-'tot-deaunaa

sfinţia

şi neurmarea

poruncii.

i

nu mai

nimeni

copii şi de dotaţiune a

Const.

de

mare

şi mai

lol.

aleasă

pisah

- PISan,

„Vel „Logof.
iu

că

acâstă Episcopie San
lui Alexandr u Moruzi şi
.
înfiinţarea acestei Eni

i

Aloruzi

decâtu

„pIs-

Vvd..

«Trebuinţa. propoveduirei
sfintei”
pravoslavniceiel nd
nostr
P
.
este

iară

TR a existatiarda»
Solu că
de Argeşii
Episcopie

ei, din 179:

Io Alex.

”

din istoricii noştri de astă-di

la la Mânăstirea
Cur
Monăstirea Curtea

și aşia

fi slobodii,

ci încă celt ce Pait primiti va

Să spunemii noi, sprijiniți pe documente, că
fiinţati numai acum uni secolii, sub domnia
după propunerea Mitropolitului Dositheiii.
Iată în totă întregimea lui hrisovuli de

câtă-

ta va

tâte

a

-

trebuințele » Cdinte,
însuşi

-
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mântuitorul nostru Isus Hristos ne arâtă, dicendii către sfinţii săi mucenici : «mergeţi

şi învăţaţi tote limbele, botezându-i

în numele tatălui

şi al fiului şi al sfântului duhui, şi învăţaţi câte ami disii vouă»; acestă

sfântă propoveduire cum că nu este trebuinci6să numai pentru cei ce
nu s'au imbrăcati cu vestmentulii celii strălucitii al sfântului botezii,
ci mai v&rtosii pentru cei ce după. ce s'au invrednicitii a primi pravoslavnica credinţă printr'acâstă dumnedeescă taină, seii. nu şciii, sâii
nu voiescii a urma evanghelicescului cuventii,. adecă a se învăţa câte
"Sai disit, sei a păzi câte sau invăţatii, iarăşi Hristosii Dumnedeulii

nostru tote într'acestii cuventii, de faţă ne-o arâtă dicendii: «nu mai
mergeţi şi învăţaţi. tote limbele botedându-i în numele prea sfintei

Troițe, ci şi înv&ţându-i să păzescă câte amii disit vou6;» din care
curatii se înțelege, că şi slântulii botezii, la un pravoslavnicii creştini,

nu este din destulii spre

mântuire, fără urmarea celor-l-alte porunci,

adecă «câte amit disii vouă,» căci a fi neşcine pravoslavnicii creştinii
prin botezii, şi a nu fi prin fapte, se asemănă ca una 6ie perdută din
turmă ; de aceea şi. Mântuitorului, socotindi mai trebuinci6să propoveduirea, cea către aceştia, dice către sfinţii săi ucenici: ci mai.ver-

tosii ve duceţi către oile acele perdute ale casei lui Israilii. Acesta
dară trebuinţă socotită fiindii de prea sfinţitulă şi de Dumnedei alesulii
Mitropolitii al Ungro-Vlahiei, Chirii Dositeiii, acum la adunarea ce din
porunca Domniei mele s'aii făcutui cu toţi dumnelorii cinstiţi şi cre-.
dincioşi veliţi Boeri ai Divanului Domniei mele, pentru a face alegerea de Episcopii al sfintei Episcopiei Buzăului, ar&tândi prea sfinţia

sa cum că şi judeţele Argeşului şi a Oltului fiindit depărtate de scaunulii

Mitropoliei, şi neputendii fi păstorite după cuviinţă, nu le pote să le
lase, ca uni naemitii, lupului celui rii cugetători, nici va să se asemene lucrătorului de pămentii cel adormiti, pentru ca să găsescă se-.
mănătoruli zizaniilorui vreme. să amestece neghina în grâulit săii celit
curati ; ci găsesce cu cale ca acestea două judeţe, să se deosibescă
din Eparhia sfintei Mitropolii. şi să se facă o Episcopie nouă, care să

aibă rendi la: adunarea săbârelorii, după Episcopia Buz&ului,
şi sfânta
Mânăstire a Argeşului să se cinstescă a fi scaunului de Episcopie.
Acâstă provlimă ar&tăndu-se a fi cu cuviinţă şi la d-lorii veliţii Boeri,

aii făcută arătare cu anafora la Domnia mea, de obşte, rugându-se
ca să bine primimii acestă trebuinciosă cerere, şi să dămi voie a se
face şi a se hirotonisi Episcopii, făcendu-ne însciinţare şi vre-o .câte-va
obraze. Deci Domnia mea, ce după datorie suntemi sirguitori, mai inainte decâtii tote, pentru propoveduirea sfintei nostre credinţe, so'cotindii trebuinţa acestei Episcopii, şi avendii şi pilde indestulate de

câte Episcopii ce după vremi şi Arhiepiscopii s'au intocmit de săbore
şi de pravoslavnici Impărați, pentru acestă trebuinţă a propoveduirei

şi a..păstoriei crestinesci, am hotăritii ca să se facă, şi ami bine-voitit
a se cinsti în Episcopie sfânta Monăstire a Argeşului, de astădi inainte,
căci a fostii şi scaunii domnescii acolo ; şi din obrazele celea arătate, -

alegendii pe iubitorulă de Dumnedgeii Episcopii proin Sevasti Chirii
Iosifii, de carele ami luati însciinţare, că incă Protosingheli findu
al sfintei Episcopii Râmnicu, sai arăiatii destoinicu de a-lii putea

'socoti acumide vrednică spre a păstori turma cea al6să acestei Fparhii
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'si a se putea

arăta ca o cetate stândii deasupra

luci lumina sa înaintea 6menilorii,

muntelui

şi a-şi stră-

ca să i vagă faptele sale celea bune,

şi să slăvâscă pe părintele cerescu, după Evanghelie, lamit aşerlatii
Episcopii aceştia Episcopii a Argeşului şi /ăcendi însciințare şi la sfinta
Biserică cea mare a resăritului s'aii întiiritii și bisericesce alegerea și
hotărivea Donumei mele, și sati cunoscuti la totii sfintuli, ecunmemicii săborii acestă sfântă Episcopie, și cu tote că acestei spunte Ipis-

copii orânduiala sati întocmitii a fi după Episcopia Buziului a /lin-

"du-se aceea mai veche, care orânduială si se păzescă neslrămutalii
Proi.lipiscopia, însă acestui cinstifii şi de D-dei iubitoriii Episcopii,
i-ami dati rendii mai susă decât celui acum hirotonisilii Episcopii
alii Buzelui, chir Costandie, şi pentru vrista sa, şi pentru căci aii fostii

hirolonisitu mai "nainte Episcopii Sevastiei, şi mai vertostii pentru politia şi slujbele sale bisericesci, cât şi celea politicesci, cu care ne-ami

însciinţatii

că

s'au

purtati,

nădă&jduindă

că

şi de

acum

inainte va

păstori norodului lui D-dei după Evanghelie şi va avea întru t6lă politia sa bine plăcută, păzindii şi intocmelele celea bune orânduite ale
sfintei Metropolii,şi aşezămenturile celea de acum făcute ale hiroto-

niilorii, şi întârite prin hrisovulii Domniei

mele,

şi celea ce se vori

socoti cuviinci6se în urmă. Către acâsta ami bine-voitii Domnia mca,
„ca şi acestă sfântă Episcopie a Argeşului, unde se prăznuesce hra-

muli Adormirei a prea sfintei Născstore de D-dei, ce din mânastire
domnescă s'au cinstitii acum în Episcopie, să aibă aceste mili
și pri-

vileghiuri, adecă : cinci sute bolovani de sare, pre toti anulit,
de la
ocnele domnesci, la vremea când iati şi cele-l-alte Episcopii
şi
Mona„Stiri, i trei sute de oi să scutiască la vremea oieritului,
i
telnici ; de care poruncimi d-tale vel. vist. să se aşede 50 de scuatâtii in

„ catastihulu domnescii
ce au avutii

până

ală

acum

visteriei

de scutelnici,

părintele Sevasti

- se împlinâscă suma de cinci-deci,

lângă 10 scutelnici

şi alţi patru-deci lude.

pe cari făcându-i după

ca să

catastihii

să li se dee şi pecetluiturile Domniei mele, câti şi la catastihă
de
„Tădicătura oieritului, să se aşede cu numita sumă de
trei sute oi. si
deosebitii de aceşti scutelnici după, catastihă,
îi facemii Domnia mea
şi alți 50 de lude străini cu cei 10 ce ai
avută M-rea Argesului până
acum, pre cari aceştia să-i găsescă sfinţia sa
din străini » fără de pri-

cină, cărora după adeverinţele

urile

Domniei

mele

isprăvnicesci

de la visterie

pentru

să li se dee şi pecetlui

scutâla

lori:

să scule i
sâii la
Argeşii, cum şi două pivnițe. Aşișderea
sfânta Episco Die i
mila vinăriciului, câte doui bani de vadră, să cu aibă
părpărulă din
oo
celea sciuie, cari le-aii avutii M-rea Argeşului şi până cun de eleȘI

numita

sfântă Episcopie

şi două

scaunede

carne la Ditesci

„Bainte, adică : din dâlulă Stefănesciloră ot.
ISsvorani, i Valea Popi, care se începe acestă sud. Musceli, cât ţi eu
poporii de la e Da
lului de susii, despre Valea mare,

a

şi merge
ara
SUS
cult Cotme
valea
Gu niIe
= So pănpână
ă
inîn poporulă
in delulii CiocănC esciloa rii,
şi despre Văleni se hotăresce
valea
Benii
eu
poporulii M-rei Radului-Vodă, în care
acesti poporii se cuprinde aci Ca

„Val. 1 piscuri, adecă:
„Lesceidra, valea

valea

Stefănesci

Isvorani,

cu partea

valea

din

Popei, : esta

Ciocănesci

aşijderea şi din delulă Alimănescilorii Şi Crang
a sud.

i val

Car mie

mpului,

Argeş
ii în card
geşu,
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acestea popore se cuprinde aceste nume precum le este cursulii de.
rendi, adecă : cranga Căzănescii, Ciutescii, valea Luminei, Alimăne-'
sci.de josă, Alimănesci de susii, Pâtra, Scheiburlus, Chilomescii, valea

Giurgi, Tănculescii, Măicănescii, i. dâlulă Stroeni lângă Ţănculesci.
Aşisderea şi d6lulii Soaşului sud. Vâlcea, pre din două cu M-rea Bi:

strița ; pentrucare să aibă volnicie omului Episcopiei ce se va orân-:
dui a ămbla împreună cu vinăricerii domnesci, să scrie vinăriciulă

dintr'aceste deluri cu văile i piscurile ce sunt numite mai susi, şi să.
facă două catastişe asemenea unuli ca şi altulii, iar la stringerea

banilorii,

adecă

câte doui bani de vadră,

partea Episcopiei

şi părpă-.

tului după obiceiii, vinăricerii domnesci nici de cum să nu se amestece.

a pune mâna în bani, ci să-şi stringă pe deplină orânduitulii Episcopii
făr' de numai cei-l-alţi doui bani de vadră, şi ploconulii de nume să
aibă a lua vinăricerii domnesci, pentru ca să pstă şi printr'acestă
milă domnescă, a păzi cu îndestulare cinstea scaunului Episcopiei şi
a [i Domniei mele vecinică pomenire. Poruncimii dâr şi tutuloră cuvioşilorii Egumeni ai M6năstirilorii acestei Eparhii, Protopopilorii,
Preoţilcru, Diaconilorii, Boeriloră, bresleloră şi tutulorii pravoslavniciloră creştini, ce sunteţi locuitori intr'aceste două judeţe Argeşuli şi

Oltului,

să

cun6sceţi

scaunii

episcopescii

de

acum

înainte

a acestei

- Eparhii sfânta M-re Argeşulii, şi pre iubitoriuli de D-deii Episcopulti

Iosifă , Episcopi alii, Argeşului și păstorii sufletescii ali vostru, su-"
pusit sfintei Metropolii a ţărei românesci în i6tă vremea. Si amii
întăritit hrisovulii acesta, cu însăşi Domnâsca, nostră iscălitură şi pecete, i cu credinţa prea iubiţilorii Domniei mele fii Costandin, Du“mitraşco, Nicolae şi Gheorghi Voivodi şi cu mărturia d-lorii. cinstiţilorii

şi credincioşi veliţiloră boeri ai Divanului Domniei mele : Panii Nicolae Brâncovenulu vel. vist., Dumitraşco Racoviţă vel. Banii, lenache"
Văcărescu

Manolache
lescu

vel Spăt.,

Brâncovenu

vel Vornicii,

Ienache

Moruzi

vel

Vornicu

de 'Ţâra de susti,

vel Vorn de Ţâra de josă, Manolache

Nicolae

Filipescu

vel Vornici,

Costache

:Creţu-

Ghica

vel

log. de Ţâra de susii, Scarlatu Ghica vel log. de Ţera de josă, Dumi-

trache Mano vel post, Isacii Raletiă vel cluceriă, Dumitrache Schina
„vel comis, Ioanii Comăneanu vel Păharii, Iordache Palada vel stol. etc:
şi ispravnicu Costache Ghica vel log. şi s'au secrisit hrisovulii acesta,

la alu douilea anti dintru înteea Domnie a Domniei mele, în Bucuresci, .
la leat 1794, Febr. 93, de I6nii Rafailu 3. logt.»
|
Cond, XXVI.

Fila 193—196,

Infiinţarea Episcopiei
“susti, ci din 18 Octombrie
raoă Divanului

de

nu este însă din 1794 „ data hrisovului, de
anulit 1793, cum se pote vedea din anafo-

la acea dată

şi din resoluţiunea

domnâscă

pusă pe.

acea anafora la acelaşi anii, în coprinderea următore :
Prea

Inălţate Domne,

< Din luminată porunca măriei tele adunăndu-ne

prea sfinţia sa părințeie nostru

de impreună cu

Mitropoliţulu ţărei, ami cugetatii ca

V.
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să facem alegerela sfânta Episcopie Buzăului,
ni s'aă

în astă chibzutre,

părintele

Metropolită , cumcă

hovnicescă

găseşce

provlima,

făcutii

otcărmuirea

pentru

a se -mai

cu cale de

şi mai "nainte de a intra
de

adăoga

către

slinţia sa

prea

şi du-

bisericescă

a scau-

o.Episcopie

judeţe: Argcnului sfintei noastre Metropolii, la care să se dea dou
şulii şi Oltul, şi să aibă scaunulii la sfânta Episcopie Argeşulii și
orânduială după Episcopuli Buzului ; la acestă provlimă, fiindit-că
este pricină numai bisericească, şi însuşi prea sfinţia sa co are acestea judeţe

sub

ascultarea

sfintei

Metropolii,

găseşce

cu cale,

ca să se

înlesnească mijlâcele duhovniceşcei otcărmuitri, pentru folosulii sulictesc al obştiei, şi să se facă acestă lpiscopie, care pre lângă tote acastea este şi de pod6ba scuunului; iară pentru obraze din care să se
alegă Episcopii acestori două Eparhii, din bărbaţi ce de obşte amii
chibzuitu a îi destoinici, ca să se incarce cu acâstă obliăduire, slinţia
sa părintele Episcopulii Savastisit Iosif unulu; părintele protosingelii
Metropoliei

Constantie ală doilea şi ali treilea

Arhimandritul

Monăs-

tirei Argeşului Partenie; din aceşti trei ce de obşte se alesere de noi,
r&mâne a se hotări care unde să fie, după cum Inalta inţelepciune Măriei tele luminându-se de darului duhului sfântii va găsi cu cale.»
1793, Octombre 18.
„Dumitrache

Banii,

.

Nicolae Brâncoveniă vel. Vist., vel. Dani Raco-

viţă, vel.. Spătarii Văcărescu,

vel. Vornicii Moruzi,

Scarlalii Greecânu

- Yorn., Manolache vel. Vorn., Scarlati Ghica vel Log., Stefani
rescu Iatmani, Costandinii Ştirbeiii Vist., Ioanii Căminariă.

Văcă-

Iată şi resoluţiunea întăritore ânaforalei acesteia Şi de alegere a
primului Episco
alpii
Curţei de Argeşii Iosifi Sevastiasii şi a alegerci
Protosinghelului Constantie ca Episcopi ali Buzăului:
< De vreme ce prea sfinţia

sa părintele

Metropolitu

D-lorii veliţi boeri ai Divanului Domniei mele, din porunc ţărei, şi cu
a nâstră adunându-se spre chibzuirea de obşte, găsiră de trebuință
si
cale, şi ne
făcură rugăciune a se mai întocmi o Episcopie nouă, acărorcu
a rugăciune
pentru înlesnirea ce ne-a-dată a mijlcelorii
și pricinilori duhomniceșci şi bisericeşci, primin

d'o-şi Domnia mea, şi fiinduă-că
chierei şi obrazele bisericeşci de aici, ce
cu
au petrecuti aici în pământul ţărei, găsesc bună politie și
iarăsi
şi ne facă ar&tare de acestea numite obraze, hotărim deobst
ii D&

dintre Ari olip ist
Pe cale
ani see

pre: sfinţia sa iubitoriu de D-zeit părintele Sevasti charii Josip Lipie
scopit
la Episcopia de Argeşii, cu doue judeţe: Argeșă, şi Gui LD
Ungrovlahiei” chin

Co pd e

1193, Octombre

18.

Cond, XXV. Fila 98,

|

-

B op ace
ai
oerilorii. »
a
Vei Logofăt.

come

cuviosulii protosungelii Metropoliei

Episcop
Episcoaoa
ii ela anafor
Buzăiilui; întracestaşii chipu întărinsu e adie
pia părinte
stă hotărir
Metropolitii şi a D-loră
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“Indată după alegerea noului Episcopii de Buzăi, Costandie;, Domnitorulii vesteşce acestă alegere la judeţele din Eparchia. Buzăului cu

Se

”

acest act:

|

|

“'Tocă cărți la trei judeţe ale Episcopiei Buzăului,

pentru Episcopii noii, legate.

Ispravnicilorii ot. sud... sănătate;

« Dumnevâstră,
şeire,

că din porunca

Domniei

mele

adunându-se

de vestire

|
vă facemii în

prea sfinţia sa pă-

vintele Mitropolitii alti Ungro-Vlahiei chirii Dositeiii, cu D-loră cinstiţii

şi crecincioşii boerii Domnii mele, ca să facă chibzure şi alegere de
Episcopii la sfânta Episcopie a Buzeului, argtatu-ne-au prin Analora
în scrisii obrazele părţii bisericeşci, ce cu buna politie şi Ipolipsisii
ai petrecutii aici, întru care fiindi arătată şi mărturisitii Domniei
mele de către prea sfinţia sa părintele Metropolitii, deinpreună cu
D-loră Boerii şi cuviosulă protosinghelulu sfintei Metropolii UngroVlahiei chirii Costandie, de vrednicii a se ridica păstorii.de Episcopi
şi cunoscândi şi Domnia mea că este impodobiti cu procopsală de
învăţătură şi practicosii, ca unulii ce a slujiti. sfintei Episcopii, amu

bine-voitii Domnia
aicea Ja Episcopia

mea, şi ami hotăritii pre cuvioşia sa de Episcopii
Buzăului, care la 30 ile ale lunei Octombre sau.

hirotonosită ; deci nu lipsimit Domnia mea a vă inşciinţa , atâtii pe
“dumnâvostră ispravniciloră , câtii şi pe toți Eparhioţii, ca să-l, şciţi

sa iubitoriuli de D-qei părintele chirii
şi să-l cunoaşceti pre sfinţia

Costandie, de Episcopă al Buzăului şi Archiereii al Eparhiei, către
carele se cade, după datoria creştinescă, a avea fieşcare Eparhiotu cin-

stea şi evlavia cea cuviincidsă, nădăjduindi. o bună petrecere şi vieţuire plăcută Domniei mele şi fiţi sănătoşi. » 1193, Noembre î.
- Fie ca măsura preventivă politică, fie în propriului interes alit
bisericei, Moruzi adresează următorulii pitaciu, oprindii pe călugări de
a. vagabonda prin eră, în locit de a petrece la mânăstiri :

Io Alexandru Costandin Moruzi 'Vud.
« Cinstitit şi credinciosii Boeriulii -Domniei mele, D-ta vel. Spăt.
cumcă
enache Văcărescule, fiindi-că ne-amii inşciinţatii Domniă mea, răvaşu
de
fără
şi
unii. din călugări, fără de adeverinţa Mitropolitului,
prin
spătăriei din Bucureşci, ămblă incunjurându-se încâce şi încolea lui,
mâna
la
dovadă
o
nici
de
fâră
,
neşciuţi
ci
Bucureş
în
ţeră, şi intră
de pe
nii

poruncimi Dumnitale să dai. straşnică poruncă pe la căpita sfinţiei
prea
la -iâte străjile,. ca orce călugăr va fi fără de adeverinţa
nu. [ie slo:
să
,
spătăriei
răvaşu
de
fără
şi
itii
Mitropol
sale părintelui
scrisui. de
in
ţă
adeverin
de
fără
bod a eşi afară, şi d-ta să grijeşci ca

la prea sfinţia sa părintele
unuia. răvaşii de slobodenie,
-vuncimi negreşitii, că ori-ce
acesta, forte va fi pedepsit.
Cond. XXIII, Fila 18

Metropolitii la mânele lui să.nu. daţi nici
păzindu-se nizamulii acesta, precumit pocăpitani sâii străjarii nu va păzi Nizamulii
» — 179%, Ianuarie 9,
e

URECIILĂ

“Dionisie Eelesiarchuli în chronografulii s&ii ne arctă pre Alex.
Moruzi comiţendi o faptă care nu corespunde cu cele ce până acumii
“arătarămii din respectulă evlaviei lui creştineşci. Zidindiă o biserică
în curtea. noului spitală de ciumaţi, construiti de dinsulii la marginea
Bucuresciloră, în locii de a inzestra acestă biserică cu odâre şi veştminte cumpărate din banii săi, arii fi ridicatii sfite, candele de argintii,
vase, cruci ferecate etc. de pe la mănăstirile existente. !
Totuşi r&mâne întregă evlavia Domnitorului pentru biserica ortodoxă, evlavie care se manifestă şi prin dănuiri diverse către biserici
din peninsula Balcanică? şi care nu impedică pe Moruzi să fie tolerantii către bisericile de aitii cultii. Aşa elit dă hrisovii de sculiri şi
venituri Dervişilorii din Nicopole? bisericiloră Saşilorit din Ducureşei :
biserica Bărăţiiloră din Bucureşci 5, a acelei din Târgovişte î, a acelei
din Câmpulung ?, a acelei din R.-Velceas, etc.
Dămi

aci ca probă

de ludiişi bolovanii

de

de

redacţiune,

sare

cartea

acordaţi

din Bucuresci:

de

din

Moruzi

.

29

Octombre

bisericoi

1793

săsesci

„»...«Zem. Vla. fiindă-că bisericei săsesci de aici
Domniei mele Bucuresci, care este subt protecția scaunu din oraşului
lui Domniei
mele, şi pe Domnulii Ţărei cunoscii de protectoriă şi
sprijini
torii, ami
bine-voitii Domnia mea după smeritele şi plecatele
închin
ăciuni de
rugăciuni ce ai făcutii Domniei mele I6n preotul
acestă biserică, deosebiti cu 6 lude străini scutiţiii, şi amii miluit-o
tate, i cu 30 bolovani de sare de la Ocnele Domies aduşi din străinăacestă milă: ajutându-se lo trebuințele bisericei, ci pe anii, ca cu
să facă rugăciuni
către milostivulii Dumne

dei neincetatii întru slujbele lori
pentru
bună starea Domniei mele şi pentru indestu
larea si fericivea acestei
pravoslavnice Ţări creştinesci, întru
care se adăpostesce ; ami datii
deră acâsta Domnâsca n6stră carte,
cu
făcendu-li-se cercetare după orânduiala să găsâscă 0 lude străini cărora
visteriei
de către Is ravnicii
judeţelorii, sei de către Dumnâloră
zabiţii
poliţiei
şi dâhdu lise
adeverinţă, să li se 'dee pecetluiri
de la visteria. Domnici mele
pe

POI
1, Tesaur

de monumente,

tom.

II, pag.

184,

2. Vezi în anexă hrisovul de la 1793 Mai 7
pentru M-r ca Şumele (Trape
asemenea din 1794 Aprilie 14 şi Martie
zuntit) ;
20 pentru bisericele de 1 a Agr
icapi, Arnăut-Chico
şi Mahuliotisa din Constantinopole, etc,
i |
”
3. Hrisovulii

din 1793 Maii

23. cod. No.

26. Vedi la ancese

4, Hrisovii 1793 April 10 cod. 26. Vedi
la anecse, 5. Hrisovii 1793 August
6. Cod. 26 pag, 122.
-

28 cod. 26. Vedi la anecse.
”
"

7. Hrisovă 1793 August 28 cod: 26, Vedi la anccse,

8. Hrisovulă din 1793 Mail 14 cod, No. 26. Vedl 1a anecsc,
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numele şi chipuli
30 bolovani

“Ami

lori,

ca să fie nedajnici; asișderea

sare pe anii de la Ocna. » 1193,

vădutii,

|

aprope

Octom.

în decursulii întregei

să iae câte

929.

istoriei

A

române,

acte

de celă mai perfectii tolerantismii. Lectorulii va distinge cu înlesnire

adeveratulă motivă alii reclamaţiunei mahalagiiloră de la Răsvan, din
Bucuresci, contra unei sinagoge deschisă de evrei în acea mahala subt
Alexandru. Moruzi : maltratarea de către evrei a- unui preoti, deschiderea de sinagogă fără prealabilă autorisare şi mai pre susii de tâte
grija ce ai fostii cuprinsi pre mahalagiii de la Răsvani, că evreii ai

împluli, tâtă mahalaua şi ai scumpit chiria prăvăliiloriă. Iată motivele reale în explicarea persecuţiunei timplată subt A. Moruzi, care
ordonă

desfiinţarea sinagogei

exista, deja
Năsvanii

deschisă

altă sinagogă vechie,

a evreilorii

îngrămădiţi

1, Iată actele relative:

cum

în hanulii Niculescu,

şi împrăștierea

pre când

din mahalaua

acolo.

-

. Anaforaua mahalagiilorii de la Răsvanii în pricina , ovreilori, cari aii
făcutii Sinagogă în Hanu Nicolescului şi s'ati împresuratii mahalaua de ovrei
cu chiria prăvăliilorii ce o dati îndouită.
„B

Alec.

Const.

Moruzi

Vvd,

« După corcotarea co aii făcutii dumnâlui vel vor. și cu d-lui: opistatulii
Agiei, chiar și în fața locului, dovedindu-se întâiii. pentru sinagogă, că a fostii
oprită și mai nainte alta, decât una veche care aă avut-o dinceputii şi care o aii
și acum la mahala, cum: şi pentru necinstea şi bătaia mai vârtosii asupra preotului că le-ai urmatii acei trei ovrei, poruncimi dumitale vel. cămăraşii , să
aduci înaintea dumitale pe starostea şi cu cei de frunte a breslei ovreilorii ,
cărora să le dai porunca domniei mele, strașnică, ca în trei dile sorocii;; însiși
ci

să-şi

pidice şi să-şi

strice

cu

totul

sinagoga

dintw'acesti,

hanii,

în

care

so-

rocii de se va afla neridicată , ca misce nesupuşă vorii fi trimişi la Ocnă ; iar
pe acei tici ovrei cari ati făcutii acestă obrăsnicie, aducându-i: înaintea dumitale, pre celii care va fi dintre dinşii suditii să-lii trimiţă cu vătafu de aprodi
- la Agenţie să se pedepsescă cu bătaie, unde să fie de faţă zapciu până 'şi +a
“lua căduta pedepsă de la Agenţie, şi apoi d-lui Siniorii Mavchelius pe unuli,
ca acesta să-li, vidice şi să-li isgonâscă de aici, ne fiindi, mai multi: primiti.

de domnia mea; de care poruncimii şi dumitale vel. spăt. și d-le vel Aga de se
va afla mai multi în urmă acestă suditii aică, să-li prindeţi, să-lii aduceţi la
" domnia mea, ca să se facă surghiunii, iar pe ceă-l-alţi doui ovrei d-ta vel cămăraşii

să-i trimiţi acolo

în faţa

locului

unde

ati

făculii gâlecta să- i pedep-

sâscă -cu câle o sută cinci--deci tooge. » 1794, Ianuarii 9..
-

- Vel Log, .

|

V. A; URECHIĂ

|

4a

tii de către evrei a trebuilii
Negreşitii că maltratarea unui preo
să provâce 6re-care rigol! mai mari
să emoţioneze pre bucuresceni şi
a economică în

din partea Domnitorului, dar nu

mai puţinii cestiune

PI
Prea înălțate

Donme, -

Bucuroşci, ai jăluitii
Mahalagiii din mahalaua Răsvanului, de aici din.
de ovrei, diindii po
totă
tă
împleti
Inălţimei t6le arătând, că acea mahala sati
co esto acolo,
hanii
unit
și
cumii
ci,
iati
le
şi
,.
prăvălii îndoitii preții chirie
arondă cu înîn
ovroii
- care. se numeșce hanulii Niculoscului, aii luatii iarăși
sunt sudiți,
mulți
mai
cet
cară
din
doită chirie, şi totii S'aii împlutii de ovrci,
legea
după
aii
co
iunea
rugăc
pentru
gă
Sinago
și
hanii
şi ati făcatii acolo în
preope
şi
ci
copiii,
lor, şi nu-i îndestulii că-i ocărăscii deapururea şi lo bato
lii şi mâna
talii acei sfinte biserici Răsvanulii, Pai necinstitii, încă ai. vădica
preoţiei
cinulii
de
jocii
u-şi
bătend
părti,
de
şi
barbă
de
preoti,
de ati trasi, pe.
ga
sinago
ca
,
cerere
face
lui, cumii şi: maă:vîrtosii chiar de sfânta biserică, şi
îmso
să
și
acolo,
de
ridico
se
să
ovreii
şi
co 'o-aii acolo să se strice, cumii
partă, de obşte prin alte mabalale, fiindii-că Saii prea îmulţitii într'acoa mahala, și pentru chiria prăvăliilorii în care. şedii acei ovroă, i arenda mai sus
numitului hanii, ei cu toți de obște o vorii împlini și o vorii râspundo. la
stăpâni ; după a cărora jalbă ni so poruncesce de ciitro înălțimea ta a teorisi
pricina, şi făcândii cercetare la faţa locului, să arătiimii Mărioă Tole prin Anafora cu vatavu de aproţi; luminatei porunci următori fiindii, amit mersii inşine în faţa, locului, unde fiicândii corcetarea cea cuviinci6să, câtii pentru sinagogă fără nici o prelungire ne-amii. încrodinţatii însuși do la starostea do
ovrei, că cu adevăratii o are acolo în hanii, dară dice numitulii starostea şi
acâsta, că: că âii şi o altă sinagogă tot aici în Bucurescă la mahala și accsta

din hanii fiindii o casă care o ţinii cu chirie

de sunt 'ani

patru, cândii esto

vrome rea, cum : plâie, norâie, sâii zăpadă, mergii acolo de facii rugiiciunca,
neputândii merge la c6laltă “fiind şi deoparte ; acelii cuvântii alii lui nu fuse
primiti, pentru că noi şcimii că și în qilele Măriei S6le răposatului Aloxandru Vodă Ghica, ati fostii făcutii ovreii sinagogă lângă hanulii sf-lui Gheorgho
noii, şi din

porunca

Măriei S6le, cu

sfatulii prea sfințitului

patriarhii

r&posatii

„ntru fericire chirii Efremii, și mai vîrtosii prin strașnicii blăstemulii prea sfinţici
sale, aflându-se aci prea sfinţia sa pro acea vreme, atunci li s'aii stricatii acea
sinagogă, cumii și deosebitii în dilele Miăriei S6le Alexandru Vodă, mai în
josii do „casele dumnealui Vornicii răposatu Parşcovenu, cu poruncii iarăşi Sail
icatii; cl și noi pentru acâstă sinagogă din hanii amii găsitii cu cale ca să

so strice, şi volnicăsă nu mai fie ovreii a mai face

Ci

e

altă sinagogă aici în Bu-

Liri numai oră-cândii va fi vremea cea dupi legea lorii de rugăciune
ga la acea sinagogă de mai susii qisă, ce o are făcută la mahala; iară

pentru necinstea și. bătaia ce aii făcut faţă
preotu
unulii
din ovrei
nd i cere
ei, făăcândi
e Coioe
unlui.Grisor
de
cotaro cu doamănuntulii, aii eșitii.

zanziu, i Minculii

Cazangiu,

i Hristea Bratariulă

i IGn' Dascu

iulă, i Nica Cărcirii şi un Manta, mahalagii. de acolo cari
Papugîn

Nicola Ca

4 i Caloiulii

fri
turio în frica
lui IDD-deii, , că eiX aii fostii
anai Maaa
t de faţ ă “ şi aii v&dutii
j a pro unii
ovreiulii, i lanculi

Croitorulii,

orei

ce

sunt

sudiți “chesarilosăi

bi]

i o
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corelaţiune cu inmulţirea evreilorii peste semă, esplică, repeţimii, faptele de mai susii.
a
i
N
Si
In faţa pedepsirii evreilor, cari aii maltratatii uni preotii, să
aducemii judecata unui preoti, şi a unui diaconii „care nu șaii păzită,
orănduiala cinului preoţescii și sai amestecati, în cele vremelnicesciși lumesci neguţitorii.“ Nu numai că pre asemene. clericii biserica

îl făcu argosii,

pedepsi 1

dar încă

îi

interveni

şi Domnitorulă

pentru: alăi..

”

|

Janculii Nebunulii ovreiii, trăgândii pe preotii de barbă şi de pării, și injurându-lii ; pentru care necinste căutândiiîn pravilole: Impărătesci 'Pom. Î, cartea
I, cap. 40, qice: «nu cumii va Jidovii mândrindu-se și nădăjduindii la a lorii
sumeție cu obrăznicia împotriva legei creştinesci vor păşi,» și iar la Tom. 7, cartea 7, titlulii
21, cap: 49 dice: «jidovulii celii ce va lovi preotii greșesce
împotriva -legei creştinoscă, iară preotulii care so va necinsti cu vorbe prâste
maro şi înfricoșată necinste sufere, « și iarăşi la Institutele Impăraţilorii gice,
cartea a 4, Titlulii 4.. « Voio are celii co'a suferitii vorbe prâste să pornâscă
judecată pentru nceinstea care i s'aii făcutii, în două chipuri, oră de bani stii
de criminale, şi de va fi pornirea pentru bani so va face pornirea necinstei,
iar criminăria esto la puterea judecătorului ori-co pedâpsă va avea să orân- duiască la vinovatii, aii să'i gon6scă din ţâră afară, s6ii acolo în.locii unde a
groșitii să-li pedepsâscă:
cu biătaie >, deci de urmarea, cercetarea și alegerea
co-amii făcutii, nu lipsimii a însciinţa înălțimii t6le, iar hotărîrea cea de săvirşit rămâne a se face de către înălțimea ta. > 1793,.Noomb, 10.
Costan. Filipescu vel. vist. ”Janache Moruzi vel. Vorn.
Cond, XXV, fil, 227—228. |
1. Iată actele relative:

Anafora

pentru

unii

popă

şi un

diaconii

de la

Teleormanii

a se face

surgunii la Cernica doi ani.
“To

Alecsandru

Costan, . Moruzi.

Verd.

.

a Şi do nu sunt alţi dovagii pe urma lorii, cumii nică vina nu s'a doni so faco artvediţii a fi-cu denadinsulii urmată, ci din greşală, după cumii

taro do prea sfinţia sa părintele Mitropolitul 'Țărei printz'acâstă Anafora, dară

de vreme ce nu și-aii păzitii orînduiala cinului preoţescii şi sai amostecatii
într a
în colea vremelnico şi lumeşci neguţătorii, prin care s at îndeletnicitii

lăsămii
cestii folii de urmări, și s'ati făcutii întimplarea acâsta a omorirei, nu argos
adică
bisericâscă,
Domhia mea numai pe accea ce li S'aii făcutii din partea
îri sorocii
do totii darulii, ci poruncimii să 'se trimiţă la schitulii, Cernica, unde

lorii şi poruncimii
dot ani să rămâe acolo la rugăciuni, plângându-şi păcatele
mele cătro
Domnii
porunca
Domnia mea d-talo vel log. de Ţera de josii să faci
a cși |
slobodi
fie
nu
să
ani
doi
de
sorocii
Egumenul schitului, ca într'acestii
la
face
so
co
ii
din mănăstire, ci să-i ţie dimpreună la orănduiala rugăciunilor

schitii. > 1793, Noem. 14.

a

r

Vel Logof.

V.

A.

URECHIĂ

„Şi pe când pe popii abătuţi i pedepsea, Domnitoruli şi cu sfatulii
țărei ajuta pre cei cari-şi făceii datoria, acordândi la unii pensiuni

din cutia milelori. ! -

a

Sa

a

N

Prea

Inălţate

Domne,

,
< Cu smerită anafora însciințămii Mărie tate, că, după arătarea prea iubitii
fiului nostru sufletescii Domnialui enache “Văcărescu vel. spăt. pentru unit popă
Cârstea şi diaconii Stanii Sărecea , jud. Teleormanii, care ar fi fostii pricina şi
din gâlcâva lorii ce aii avutii cu unii Bratulii Părcălabii, așia s'aii întimplatii
mârte numitului Bratului, amii trimisii pe protopopulii Gheorghe alii judeţului
împreună și cu omulii d-lui vel spătarii, ca şi cercetare să facă în faţa locului
de întîmplarea pricineă, și să aducă și pe numiții preoţi aică la metropolic; aşia
urmându-se, luămii însciințare de la numitulii protopopii, că cercetându-se, aii
doveditii în frica lui D-geii, că din greșală s'aii făcutii acâstă întimplare numitului Bratului, la beţie, aflându-se cu toţii adunaţi, iar nu din vre-o ar&tare
cu “denadinsulii porniţi, și împreună. cu dinșii ne-aii trimesii și unii zapisii datii
de la mâna nevestei mortului la mânile lorii, că s'aii împăciuitii între dînşii
cu tal. 150 ce aii datii nevestei mortului, avândii într'insuliă şi, pe mulţi iscăliți
mărturie, care se va vedea și de către Măria ta; ci mă rogii, ca precum din
"mărturii se vede, nici vina lorii nu este dovedită că cu dinadinsulii aii făcutii
acâstă primejdie, ci întîmplarea, faptă din beţie; pentru acâsta de a se veghea
de a nu mai face şi alții asemenea lorii, bisericesce judecându-i f-amii făcutii
argosii de totii darulii preoţiei, trecându-se vina lori în condica mitropoliei ; .
de care nu 'lipsimii cu însciințare Măriei tale, şi cum va fi Inaltă hotărîrea
măriei tale ; iar anii' măriei tale de la Domnulti Dumnegeii rugămii să fie mulţi
şi norociți.» 1793, Noem. 11.
|
|
|

Ali Inălţimei tale către D-deii ferbinte rugătorii şi smeritii părinte sufle-

tescii alii Ungro-Vlahiei Mitropolitii.

1. Iată uni casii de pensionare de preotii:
|

, Cu părintescă dragoste, molitvă şi
boerilorii Naziri ai cutiei de milostenie.

Vlagoslovenie

trimitemii

dumnevăstră

«La: trecuta. lună a lui Aprilii ati jăluitii către
Măria Sa Vodă acesti
preotii Popa Dragomirii din satu Saca, jud. Gorjiii
, plângându-se că este forte
scăpătatii și. în mare

masii, atât fără nici

sărăcie, şi din pricina
unii felii de pârlegiii de

âstelorii trecutej. răsmirăţi, ati răajutorii, cât şi betâeii la mână din

multele casne ce aii pătimiti, și avândii şi cinci fete
ajunse la, vrâstă aii cădutii
la bogata milă.a Măriei sale, cu . care jalbă fiindii
orânduitii: la d-vostră ca să
se teorisască, amii văgutii,că de la 1:3 ale
trecutului Apriliii , prin
itacu
d-vâstră ne-aii făcutii și smereniei nâstre îuscii
nțare, ca mergândii la paria
să facemii cercetarda

cea cuviinci6să, şi în ori-co chipii ne vomii
îndestula de
ădevării pentru numitulii preotii, să arstămii dumnâ
vâstră prin Anatora :
ci pentru acâsta iată însciințămii d-vâstră, că întîm

dreptul

plându-se de amii: mersti. la
Eparhie, aii venitii și numitu preotii după smerenia nâstră
A
.
la Craiov
IVI
a. ? și scriindă
.
LI
»
ÎS
y
.
.
într'adinsii cucernicului preotii chirii Popei Marin dintr'ace
stiio. judeţii,
singurii

> me mara
A me 2-8 tinai

Ak
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este aceea cu referinţă

la cerşetori. Cun6scemii. din trecuţii secoli grija ce aii avutii Domnitorii de 6menii infirmi, incapabili de a-şi câştiga pânea de tâte qilele.
Ami

ar&tatii în anteridrele

volume,

cum

erai

oiganisaţi cerşetorii sâi

mişeii, precum se numeaii pe atunci, în adevărate bresle, cu statute
ca şi breslele de industriaşi. Cu deosebire acestă organisare a fosti
şi continuă în Moldova. După actulii ce va urma îndată aci, se pare.
că asemene

bresle nu existaii în ţera Muntenescă.

Moruzi se preocupă

de cestiune şi adresându-se .către Mitropolitulii ţărei, constitue unii
fondă de 50 taleri pe lună, pe lângă ce, se va aduna prin biserici,
- înființânau-se cutii pentru "ajutorarea săracilorii. Acestui fondu se va.
administra de doui epitropi. Epistatulit agiei va face o listă de adevă- ..
raţii nevolnici, cărora epitropia acesta le va face I&fă lunară, oprindu-se .
sub pedâpsă, pe viitorii, , cerşetoria, pe ulițe, prin biserici - şi curţi.
aii mersii în faţa locului de a făcutii cercetare, și-lii adeverâză pre numitulii
preotii, sub iscălitura molitvei sale, că tâtă jalba îi este „adevărată, aflându-se
cu

totulii

în

sărăcie;

pentru

care

fiindii-că acum iarăși aii venitii

numitulii

preotii de-și face cerere de 'ajutorii, nu Jipsimii cu răspunsu d-v6stră; iar blagoslovenia lui Dumnedeii și u smereniei n6stre apururea să fie cu d-vâstră. >
1793, Decem. 4.
|
Nectarie ulii

Jo

Alex. „Constant.

Moruzi

Râmnicului,

Vvd.

Poruncimii Domnia mea d-v6stră Nazirilorii ai Epitropiei, săi daţi preotului acestuia, de la cutia. de milostenie, ttal. patru-deri. 1794, Decem. 5.!
| Prea: Inălţate

Dino

« Isciinţimii mărici tale pentru acesti preotii, anume Dragomirii ot. sud.
Gorjiii care încă «de la trecuta lună lui Aprilii ai fostii jiluitia Măriei tale,
ar&tândii

patimile

ce

aii

petrecutii

în

vremea

răsmirăței

și sărăcia

cei

s'aii

pricinuitii şi avândii și 5 fete, cere milă spre ajutoru căsătoriei lorii, și flindii
"orânduiti la mine spre cercetare, vamii 'avutii de unde a mă pliroforisi de este
jalba lui adevărată, fără decât amii scrisii şi a orânduitii pre. Sfinţia sa iubitorii
de D-dei părintele Episcopii Romnicii, ca să facă cuviinci6sa îndreptare şi
"cercetare și să-mi 'dea, pliroforie și Vădui că acum mă însciinţeză printr'acâsta
“Anatora, cum aii făcutii cercetare și cu adevăratii este săracii din resmirați și
- însărcinată cu fete, de unde rămase doveditii starea lui, că este prostă și neputinci6să; şi rămâne cum domnulii D-qeii va lumina pe Măria ta asupra sărăciei lui.» 1793, Decem. 4.
- “Cond, XXV, Fil. 99,

Scarlatiă

Vornicu.

-

V. A.
Iată acesti

URECIIIĂ

e me A atei
ot i. ga

„46

.

documenti:
Io Alexandru

Costan.

Moruzi

Vuwd.

«Prea sfinţia la părinte Mitropolite ali Ungro-Vlahiei , fiindu-că
nevolnicii ce se află în Bucuresci cari-şi ait hrana vieţei lori din mila

creştiniloră , neavândii nici o orânduială intocmilă, pentru dinşii,
pururea se află atât pe ulițele Bucurescilorii, în calea trecătorilorii

musafiii străini şi a tuturorii de obşte, cât şi după biserici nelipsitii,
ămblândii şi încunjurându-se, încât nu pâte norodulii a-şi face inchinăciunea şi a asculta sfintele slujbe. Deci pentru ca şi norodulit de
obşte să nu-mai aibă supărare la sfintele slujbe bisericesci, cum şi
pe

uliţe să lipsescă acestui catahrisis,

şi cu adevăratit vrednici de
'într'acesta politie creştinescă
“ Domnia

mea

şi ca nici săracii

cei nevolnici

milă să nu fie isterisiţi de hrana lori
a scaunului Domniei, iată întâiii de la

orânduimit pe lună din venitulii

ocnelorii

câte

tal.

cinci-

şi bisericile

din

tergi

deci. cari să-i primesci prea sfinţia ta la Mitropolie şi lângă acesta
să faci pre sfinţia ta osebită orânduiala de ajutori de la obştea poli-

tiei ; adică

să

intocmesci,

la tote

moânăstirile

„Şi din mahalale câte o cutie în sama proestosului şi a preoţilorit bisericei, şi cu duhovnicescile prea sfinţiei tale însciinţări şi indemnă_tore, ca fieş-care creştinii de obşte pentru sufletulii sâit, ceea ce va
vrea,a da pentru 'hrana sărăcilori nevolnici, să arunce în cutie la
dile, de sărbători, când sunt la biserică, care acelii venilii de la tote
bisericile şi monăstirile de obşte, să se adune la sfânta mitropolie, pe
lună, unde să aibi pre sfinţia ta rânduiţi doui epitropi asupra acestei

trebi,, 'să ţie socotela de banii

ce

se adună

la tâte locurile;

de altă

parte să ceri prea sfinţia ta de la d-lui epistatulii Agiei f6ie anume
de câţi cu adevăratit sunt nevolnici, secătuiţi, şi vrednici de milo-

stenie, cari nu ai mijlocii de a-şi scâte

cărora

să le faceţi

prea sfinţia

pănea

ta orânduială

„de a se da lieş-căruia pe lună pentru

pe

lori într'altii chip,
cât

vei găsi

cu

cale

hrana şi trebuinţa .lorii şi întru

acelaşi chipii puindii pre sfinţia ta Nizamulă trebei aceştia la orânduială, să lipsescă de a nu se afla mai mult cersetori pe uliţe saii

prin biserici.

vel aga,

ori-ce

Poruncimit

Domnia

trebuinţă va arăta

mea

şi d-tale

vel spătarii i d-tale

dumnevâstră pre sfinția sa părintele

„Mitropolitu. asupra. acestei trebi, să aveţi dumnevâstră:a- o pune în
faptă şi mai vertosii poruncimit d-tale epistatule alti Agiei să faci alegerea prin însăşi vederea d-tale de cei ce cu adevărată sunt vrednici
de:- milă
șiŞ cu slujba
lori să-şi
să-si dobândescă
„SI şi |de cei €ce polu cuu munca
â
că
Munca
]

„hrana vieţei, ca să se deosibâscă, spre a le da povăţuire să se părăsescă de acestui năravi răuşi aşa după ce va intra treba: -acesia la

Nizamit și în faptă, să dați atât d-lui vel spătariii, i d-lui epistatalii
alii Agiei

straşnice porunci zapciilorii,să se facă zapt; și să nu îngăduiască mai multi a se afla pe ulițe, sei prin biserici si
prin curțile
„de obşte, ci de-care să se astempere şi să se părăsescă de acele
nă-

avu i, avenslu Şi orânduiala hranei lori cu mijloculu ce poruncimii..»
Cond. XXIII, Til. 20,
”

|
*
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capitoli

Pentru a termina acestii
unele cestiuni.

ne 'rămâne să atingemi încă
|
a

Prima este, că Alexandru: Moruzi, continuândo direcţiune politică străvechie , protege materialmente cleruli şi biserica araelenă.
Resultă acesta şi din documentulii de la 16 Noemvrie, 1793 ce dămiu
A

aci în notă. 1
1, Jată acesti documentă:

lo Alexandru Cost. Moruzi Vod.
„e Dat-amii Domnia nâstră hrisovii acostorii patru

Ştofanii, Popa Petru, Popa Barbu şi Popa

preoţi

Radu co sunt

anume:

Popa -

lă sfânta biserică,

piimântulii
din Schei, de lângă cetatea Braşovului,. ca să aibă a ţinea pre
-câte oi
fieșcare
adică
sute,
optii
oi
bucate:
drepte
țărei Domiiii mele, ale lorii
la oi do
păstorii
şi
200, care oi să fie în paco şi ertato de oeritii. Așișderea
ţărei
lii
pământu
în
aică
şegători
nefiindii
să tie men! străini, din cea ţeră, şi
ite câte vorii eşi
Domnici mele, încă să fio în pace de t6te dăjăiile și orânduol
caii lori încă să
și
ea
peste anii în ţiră do la visteria -Domniei mele ; asemen
cu cărţă iscăalţii
da
vorii
când
şi
tie în pace de olăcării şi de alte angariă,
avut-o aceşti
aii
milă
acâstă
că
pentru
ţi,
nesupăra
fie
să
lito,.iar aceştia totii
Domnia sa
la
de
şi
câtii
-prooță, atâtiă do la toţi fraţii Domni de mai nainte,
VoiCaragea
Nicolae
lii
reposatu
sa
Domnia
la
Alexandru Vodă Ipsilanti, i de
dintăi și
Domnia
din
Suţulii,
Vodă
“Mihaiii
fratele
sa
vodă şi do la Domnia
s6lo ce-lii .văqumii
din Domnia de pe urmă, precumii din nrisovulii Domniei
Ie
ii.
adovărit
cu leatii 1792 Januarie 95, ne-amii
întâia Domcu
noi
pro
și
D-qeii
.
Domnul
ne
icinduînvredn
Dreptii aceea
|
învoitit
de..amii
itii
milostiv
ne-amii
- “mio acestei pravoslavnice ţări românescă,
păzâscă,
so:
li'
să
şi
aibă,
o
să
ca
preoţi,
patru
i
şi amii întăritii mila acestori
Dommii
porunci
și
susit!;
-nestriimutatii întocmai după cumii se cuprinde mai
.zapcii,
și
i
dregător
altorii
i
ui
oieritul
nia. mea Boorilorii ce veti fi cu slujba
păstorii co vorii fi.la acesă aveţi a lăsa oile şi caii numiţilorii preoţi,și pre
Dom-

peste porunca:
“ea, oi, nefăcându-le întru nimicit supărare, căci ori-carele,, unulii ca acela să
supărare
puţin
do
câtuși
-niei mole,.se va cuteza a faco
Și amii întă'scie, că va petrece scârbă şi se va certa d6 către Domnia mea.

lo Alexandru .Const.
iti hrisovulii “acesta cu însăși credința Domniei mele“
mele fii Costandinii,
Domnici
ii
iubiţilor
prea
credinţa
“Moruzi Voivodii, i cu
și credincioșii
cinstiţii
- Dumitrașco şi Nicolae Voivoţi, şi cu toţi Dumnealorii
ânii vel
Brâncov
Nicolae
Pan
mele:
Boer” divaniți at Divanului Domnici
, enache
Spătariu
vel
cu
Văcăres
lenache
Ban,
vel
ă
Racoviţ
șco
“Vist., Dumitra
vel. Vornici de
Moruzi vel Vornieii de ţera: de susii, Manolache Brâncovânii
cu vel Vor- ..
Pilipes
Nicolae
i,
-Vornici
vel
escu
ţara de josii, Manolache "Creţul
vel Logof.
Ghica
“nici, Costache Ghica vel. Logof. de țâra de şusii, Scarlatii
vel Post.,
Manu
che
Dumitra
i;
Hatmani
“de ţâra de josii, Nicolae Hangerliii vel.
nu vel
Comănâ
In
Comisii,
vel
Schina
cho
Dumitra
.
Clucerii
“Tsacii Raletii vel
și s'ail
susii;.
de
ţera
do
“Păhar. ete. și Ispravnicii Costache Ghica, vel Logof.
mele
i
Domnie
a
Domnie
întâia
dintru
dintâi
soristi hrisovalii acesta la anulii
iii.
Condicar
logof.
3-lea
biv.
n
Riiduca
de
16
e
Noombr
1793
I6tii
la
ci,
în Bucures
" Cond. XXVI, Fila 186.

.

48

|

YA.

URECIIIĂ -

A doua cestiune.. Răducanu Golescu, fostii mare: Logofătii, cere
Domnitorului voie de a închina Mânăstirea Vieroşu , zidită de moşii
şi str&moşii
lui, la S-tul. Munte ală Atonului. Domnitorulu, in 29 Decembre 1793, supune Mitropolitului cererea, marelui Vornicii Moruzi
şi Logofătului de ţâra de josti, ca să-şi dea părerea lori. Va să dică

asemenea

închinări de biserici şi mânăstiri la locurile din S-tul Munte

nu se făcâi fără 6re-cari învoiri şi formalităţi, la finea secolului trecută. 1
1.

Anaforaua

d-lui

Logof.

Io Alexandru

Goleseu

Const.

pentru

Moruzi

M-rea

Vieroşu,

Vud.

« Prea sfinţia ta părinte Mitropolitii al Ungro-Vlahii, i D-ta vel. Vornico
Moruzi, şi D-ta vel. Logof. de ţâra de josii, vădândii acâstă Anafora a D-lui
biv vel. Logof. Golescu, sii faceți teorie asupra cereri d-lui, do este opritii
a

face pentru numita “Mănăstire,

aşedământulii ce provaliseșce

după

obicoiulii

pământului și după -pravilă, sâii când împotrivă va fi, să ne ipostisiţi
cuvântulii cu pliroforie în scrisii.» 11793, Decombre 29. a
|
i
Vel .Logof. .
7
Prea Inălţate

Domne,

« Mănastirea Vieroşulii din jud. Muscelii esto zidită și
Vîrşită cu tâte de moșii și strămoșii mei, care ca o slobodă înzestrată și sănelogată nicăoră
amii avutii dinceputii dreptatea -acea, ce cuvântulii titorice
scii
m& volnicesce
- şi mă îndatorâză a griji pentru bună starea și iconomi
a, şi a lucrurilorii că,
ca nisce strămoșesci, a merge spre, sporii, iar nu
spre risipă, ca să nu se
stingă nică pomenirea nâmului moii. Deci fiindi-că
din vremo văd că mergo
“spre scădere cu rânduiala ce aii fost până acumii,
încărcându-se numai cu
datorii de către cei adesea rânduiți egumeni și
economi, care cumii pote apu-:
cându-i şi sărăcindu-ă, și văgii că celea închinate
M-ri, la care nu este slobodiă
'fiteş-care și veri-cum în tâtă vremea a intra, cu
mai bună economie și de odihna
-loriă, amii cugetatii pentru folosulii și binele acestei
monastiri, la care datoria și
durerea ce âmii ca unii ctitorii mă sileșce să o
închinii prin şeirea și bună voința
“Mărică “Tele, la; sfintulii Mante alii Atonului,
către mănastirea ce se numesce
Ivironii, unde se prăznuesce hramulii Adormirii
locii găsindii sfinta acestă Mănastire may bună, Precestii, ca printracesti mijodihnă și iconomie, ci să te
faci.şi Măria Ta nou titoră, și să fiii și. cii
și părinţii acei aă Atonului rugători pontru nuinele Mărici Tale; însă cu unii
aședământii do ombaticii cuYunciosii, caro cii mă -voiii aședa şi mă
voiii. întocmi cu părinţii Atonului,
după starea și puterea Mănastirei, iar nu-cu
încărcătură peste putere; ci mă
rogi Miăriei Tale, să binovoiesci a da
luminată poruncă, şi întărirea Măriei
T6le la plecata Anaforaoa mea, ca prin
şcirea Măriei 'T6le să potii face cu părinţii sfetagoreni dela numita M-ro așediim
ântulit celii cuviincioşii alti omba«ticului, de a so pune în. faptă rânduia
la sfintei M-ri, și anii vieţii
Inălțimei T6lo dela D-geii să fio mulți și norociţi!:
.
A
“Prea plecatulii sluga Măriei T6le
Răducanu Golescu, biv.: vel,
Log,

ISTORIA ROMÂNILORU
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Ingrijirea de 'cimilire era, pe la 1793, încă
p6te vedea acesla din arălârele acie :

Ianculii

Aslanău

cu popa

Gregorie

pentru

povla

10 Alee. Costan. Moruzi
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în deprinderile

ţărei.
”

bisericei ce o închide

preotu.

Voivodii

Infăţişându-se și la Divanii. înaintea Domnici mele Ianculii cu preotulii
Popa Gregorie, unde cetindu-se acâsta Anafora și întrebândii pe Ianculii ce are
a mai “dice împotrivă? iarăși acea pricină găsi, că remâne închisă casa şi nu are
pe unde a-şi aduce celea trăbuincidse, iar cumcă se calcă mormintele creştini“lorit ce sunt îngropaţi, de care şi de vite, nici ci nu putură tăgădui. Pentru care:
făcândii Domnia mea cercetare de ati făcutii acestii dovagealâcii şi cele-l-alte
familii ati case ce sunt în curtea bisericoi? dete încredințare Domniei mele și
prin graiii, D-lui :cinstitii şi credinciosii Boeriulii Domnici mele vel Vornicii de “Țâra de susii, .că. toți eci-l-alţi cunoseândii- cuviinţa trebei, nui ati făcutii nimenea cerere pentru deschiderea porţei; deci dară fiindii drepti urmarea preotului cu închiderea: porţii bisericei, întărimii Domnia mea şi poruncimii închisă
să stea porta bisericci, şi Ianculii să se mulțămâscă a urma precuimii şi cci-lalţi
locuitori din curtea bisericei. — 1792, lulie 9.
Prea

Inălţate

Dâmne!

Xanculii Aslanăulti de aici aii. uiti Mitrică tele arătândi, că de sunt 18.
ani. facându-și o casă în Mahalaoa sfintulni I6nii noii, aprâpe lângă biserică, care .
casă de sunt doi ani aii dato zestre unci fete a lui, dintru începutii trecerea
şi aducerea de cele trebuinci6se, cu caru, i-aii fostii prin curtea bisericei, fiindii
drumii fără de pârtă, iar în vremea răzmiriţei pentru paza sfintei. biserică s'aii
făcutii pârtă de Mahalagii cătră podu lui Șerbanii Vodă, și el. totii dâuna pe
acea pârtă își aducea celea trăbuincidse cu caru; acum do sunt trei luni, ânii
„preotii de la acea biserică, anume popa Gregorie, s'aii pusii de. aii închisă acea
pârtii bătând-o în cuie de ferii, ca să nu mai ămble care, şi core ca să se deschiţă

să râmâie. totii

porta,

cum

aii fostii

mai

-nainte;

după

a căiuia

jalbă ni

se poruncesce de către Inălţimea ta, ca să cercetămii și să îndreptămii. Luminatei poruncă următori fiindii, amii aduşii de faţă înaintea n6stră, atâtii pe numitulii preotii pîritii, cât şi pe Ianculii Polcovnicu ginerile și 'vechilii jăluitoviului, și întrebândii pe preotii ce are să răspungă împotrivă ? disc, că adevăratii
acea portă

deschisă” aii

strimtii şi plină
ămbla

carele

fostii, dară

fiindii

că. loculii

de. mormînturi, cruci, după cum

în: voie,

fără de

a nu

face

împrejurulii

bisericei

este

obișinuescii creştinii, nu potii

stricăciune, şi pentru aceea

aii închis-o,

iar jăluitoriu în locii de a face bine împrejurulii bisericei ca la o casă a lui
Dumnedoi, co este făcută pentru: rugăciunea creștinilorii, elii ămblă de a strica;
Istoria Româniloriă de V, A.

Urechiă

To.

V, —4
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unde
moi nu" ne-amii îndestulatii cu acesta, ce amit mersii înşine în faţa locului,
aprpe
amii văqutii, că qisele preotului sunt adevărate, fiindii casele jăluitorului
de biserică și loculii împrejuru piserieci forte strimtii și plinii de mormînturi cu
cruci, neavândii locii de a ămbla 'care pe unde este cererea jăluitorului, încă
totii acolo amii văqutii şi o cruce de la unii mormântii ruptă în două, care se
cunâșee că din trecerea carelorii ce jăluitorulii ai pusii să trecă pe acolo s'aii
rupti; deci nu amii -găsitii cu cale ca să se deschidă porta şi să ămble care
după cumii jăluitorulii cere, ci pentru celea ce va area a-și aduce a casă, cum
lemne sâii alte trătuincidse lucruri, aducându-le până la porta bisericci, de acolo
să pue să și le care în lăuntru cu spinarea, până la casa sa, ncfiindii locii de
pârtă, mai vârtosii că acolo: în lăuntru curţii bisericei sunt și alte cinci case,
adică Gheorghe Gembașu, Dimitrie Simigiu, Gherghina Hagicii, Tudoriţa Căpitănesa şi Popa Gregorie piritulii, cari asemenea urmeză ; iar pentru că protendi'viseşee pirișu cumcă întru atâta diastimă de ani cum de n'aii închisii pi-îtu porta,
ci tocmai acumii ? dară aceste cuvinte nu aii nici un temeiii, pentru că unii lucru
râii când se pune la bună orânduială, nu este embodisitii de nimenea. Părerea
nstră intr'acestași chipii este, iar hotărirea „cca desăvârşitii rămâne la Măria
ta. — 1793,

Iunie

14.
Ianuche

* Cond.

AXIYV,

Inainte

Movuzi

vel.

Vornicii,

fila 276

de

a

”

termina

capit.

bisericei in limpulu domniei

cesta

relativă

la administrațiunea

nu de prisosii socotimii

lui A. Moruzi,

u fi, să aducemiă şi unele documente din cari lectorulii. să poti vede
cum, dâcă A. Moruzi inchidea sinagoge şi pedepsia pe evreii curi-şi
bătei joci de preoţii ortodoxi, nu făcea acesta din intolerantismii
religiosii, ci din vederi economice şi de apărare nuţională. Documentele următâre acordate bisericiloriă catolice şi luterane demounstră
neindoiosii

tolerantismulii

religiosii alu lui A

Moruzi,

domni anteriori, cum
şi că ţinea ca bisericile
nu ste sub nică “unii guvernil streinii.
Ilrisovulii

Băvaţilovii

din

ca si alti atâtorii

etero aoxe

din

[ră
”

să
-

Bucuvesei

Bisericei Băraţilorii do aici din orașulii Domnici mele Bacuresci,
ca să
aibă a ţinea doui viori la viile co aii în dâlulii „Bucuresciloră
i la 'T6rgovi te,
şi doui argaţi Omeni străini, fără de gâlcâvă, cari „aceşti
lude patru a
4
scatiți și apărați de tote dijdiile câte ar eși de la
Visteria Domiiiei mele pe t
anii în $5ră, de nică unele valii- şi bântuială să nu
aibă: asişderea să în ,
scuti şi ale Bisoricei

drepte

bucate:

de oieritii oi una sută cincă-deci, da
de dijmăritii litre două sute, și de văcăritii vite cineă- spre-deco,
-i o pivniță co are
Biserica acesta aici în. orașulii Domnici mele în Bacurâsci
în
mahalaua
4
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ce

-

=

-

Gheorghe Vechiii, de fumăriti, do căminăritii, do vamă, de vinii domnescii,
şi de tâte alte angării, ca să fie de trâba vângărei vinului Bisericei, pentru
„că acâstă milă aii avut-o numita Biserică a Băraţilorii dată atâtii de la alţii
trecuţi Domni de mai nainte, câtăși de la Domnia sa fratele Mihai Suţulii
Voivodii, precum din hrisovulii Domniei sale, ce-lii văgumii cu I6tii 1772.
- Maiii 16, ne-amii adeveritii; deci, învrednicindu-ne Domnulii Dumnedeii cu
Domnia ţărei aceştia, ne-amii milostivitii de amii înnoită și amii întăritii mila ac6sta a Bisericei, ca să se păzâscă nestrămutatii, după cum se cuprinde mai
susii,. adeverindii hrisovulii acesta cu însăși credinţa Domniei mele Io Alexandru Costandinii Moruzi Voivodă, și cu credința prea iubiţilorii Domniei mele
fii, Costandinii Vodă, Nicolae Vodă, Dumitrașco Vodă, și cu totii sfatulii dumnglorii

cinstiţilorii

şi credincioși

boerilorii

celorii mari

ai divanului

Domnici

> mele: Panii Nicolae vel Vist., Dumitrașco Racoviţă vel Banii, lenache Văcărescu vel Spăt., Ionache Moruzi vol Vorn. do ţâra de susii, Manolache Brâncoveanii vel Vorn. de ţâra de josii, Manolache Creţulescu vel Vornicii alii
treilea, Nicolae Filipescu vel.Vorn. alii patrulea, Costache Ghica, vel Logf. de
țera de susii; Searlatii Ghica vel Log. de 'ţâra de josii, Nicolae Hangerliu vel
Hatm., Dumitrache vel Post., Isaac Raletii vel Clucerii, Dumitrache. Schina vel
_Comis, Nicolae Racoviţă vel Pahar., ........ vel Stol., Iorgache vol Slugorii, Dumitrache Costandache vel Pit. şi Ispravnicit Costache Ghica vel Log.
de

-

ţâra do susii, şi s'aii scrisii hrisovulii

Cond,

-

acesta întru

întăiulii

anii alii Dom-

miei mele, aici în oraşulii Bucuresci, la anii de la zidirea lumeoă Iâtii 7301, iar
: de la Domnulii şi Dumnedeii și mântuitoriulii nostra Isus ILristosii 1793,
Aprilii 10.
XAVI,

Ri

”

pag.

14.

Ilrisovulii

Visciicei

Saşilorii

din

Ducuvesci

Domuii şi.i. Oblăduitorit cărora li stati încredințată de la Dumnedeii stă_pânirea de Ţări și de Norâde, datorie avendii,: ca după cum spre norodulii
cestii supusii alii săii, așa şi spre cei ce aii năzuitii sub ocrotirea și sprijin6la
lorii, să arâte iubirea de 6meni și buna-voire; do aceea dară și fraţii noştrii
Domni de mai nainte ; cară aii stăpânitii după vremi la acestii scaunii alii Dom„mici 'Ţărei românescă, atâtii după acâstă datorio, câtii şi după pilda ce se urmâză la cetăţile și politiile mari, unde sunt scaune de Domni și stăpâniri co
sunt împodobite cu mulţimea norodului de pământeni și streini, cară și-ail fiecare după ritulii săii deosebită casă de închinăciune, aii fostii dată la preotulii
și cu câţi-va din ritulii săseseii, ce se află vechi locuitori aici in politia Bucurescilorii, voie şi slobodenie prin hrisvele Domniilorii sale, de a-și face numai
o bisericuţă, de închinăciune în mahalaua Stejarului, fără do alta împrejmuire

de zidi, nefiindii -de vre-o stricăciune s6ii supărare politici, ori loeuitorilorii

“politică, cum

şi din șâse pogâne do vie să aibă, acestă bisericuţă aici în şâră, şi.

Cr

9

V. A. 'URECIILĂ

i-ai şi miluitii cu privileghiu de a fi scutite drepte bucatele bisericuţei, adică :
vinuliide vinăriciu i dijmăritu, una sută: stupi i râmători, una sută oi de
oierită, și doi Lude Gmeni străini vieri la via bisericuţii, să-i aibă scutiţi și

apăraţi de tste dăjdiile; cu care acestă priviloghiu, viindii cu smerenie şi cu
plecăciune inaintea Domnici mele preotalii numitei bisericuțe, făcutu-ne-aii rugăciuue, ca să facomii şi Domnia mea milă do alii înoi şi de altii întări şi cu
Domnesculii nostru Hrisovii; deci cetindii Domnia mea privileghiurile lorii și
plivotorisindlu-ne încă, că acea bisericuţă, ce se află aici înăuntru politici lângă
scaunulii Domnici mele, oste sub protecţia Domnici, iar nu sub alta străină
stăpânire, şi pre Domnulii 'Ţărei cunoscii de protectorii şi întru rugăciunilo
lorii co facii către milostivulii Dumnedeii, şi cu acesta orinduială fiindii supuși
sub a Domnici ocrotire și protecţie, de accea li s'aii fostii și datii acelii privileghiu, atât pentru ţinerea bisericuţii, câtii şi pentru cele-alte mili; amii birice-voiti
şi Domnia mea, pentru ca să fie rugători către milostivulii Dumnedeii pentru
viaţa şi bună starea Domniei melc și fraţilor Domni din urma nâstră obliăduitorilorii ţărei, și pentru îndestularea -și fericirea acostiă creştinesci țără, în
care trăeşco și se odihnesce, și i-amii datii aceștii Domnesculii nostru Hrisovii, atât pentru a-și avea acâsta biserienţă cu șâse, pog6no vio aici, precum
ait avato din vechime, cât şi pentru a li se păzi milele ce aii avutii,
tâto precum mai susii le numimii; pentru care amii întăritii hrisovulii acesta
cu Domnâsea nostră iscălitură și pecete și cu mărturia prea iubiţilorii
Domnici mole
fii: Costandinii Vvd., Dumtrașco Vvd., Nicolae Vad, i cu a Dumnţlorii
cinstițilorii și credincioși Yeliţilorii boeri ai Divanului
Domnici “mele: Nicolae
Brâncovenii vel Vist. Dumitraşco Racoviţa vel Banii.
Ianache Moruzi vel Yorn.
de ţâra de susii. Manolache. Briincovonii vel Vorn.
do ţâra de josii. Manolache
Creţulescu, vel Vorn. Nicolae Filipescu vel Yorn.
Costache Ghica vel Log. de
țGra de
sus.

Seariati

Ghica

vol Logof.

de

ţâra de josii, Nicolao

Hangerliu

vel
„Hatm. Dumitrache Manu vel Post. Isacii Raletă,
vel Clucerii. Dumitrache Schina
vel Comisii. N icolae Racoviţa vel Paharniciă. Iordache
Palada vel Stolnici. Iordacho
vel Sluger. Dumitrache Costandache vol Pit. și Ispravniculii
Costache Ghica
vel Logof. de era do -susii, și sai scris hrisovulii
acesta la anulii dintâi alti
Domnici mele,

aici în orașulii scannului Domnioi mele Bucuresci,

la anii do
la zidirea lumei It. 7301, iar de la Domnul
și Mântuitorulii nostru Is. Hris.
l6t. 1793, Maiii 14.: de Ioniţă “Rafailii biv. 3-lea logofăti,
Cond. XXVI paz. 70,

i

”

iza Curtea Catolicilovii de la Tărgo
vişte sud.. Dâmboviţa. — Zoml, Vlahs
ceoe :
ciindit-că în orașulii Domnici
melo
'Tăreovi
i.
Dâ
i
ţ
a
,
d
i
n
imo
Domnii Ş şi oblid
Mi orii ţârei
tă niciaceştmelo
aduit
Dâmbovita, din * vechime
ovişto,
ia aiLergdatii
vote sud.
şi slobodenie
, la câți din zi
tulii
uli e catoliciloriiii soso află locuindă.ş-ȘI
i adăp
adăpos
osti
ti ndulu-se acolo,cucu drdrop
.
ptă muncă și
.
.
hran
ăş a : neguţăto
=
bi
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or .M-i, de și 3 aii“ făcut
ii uniin locașiin de închin5 ăciune,
care s'aiIEă.
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aflati și se află sub protecţia Domnici,
- Donnulii Țărei

,

53

iar nu sub altă stăpânire străină, și pe

il eunoseii de protectorii intru

rugăciunile şi pomenivile ce fucii

ecitve miilostivulii Dumnedeii lu slujbele lorii, care locașii cu acâstu orinduială
fiind sub a Domniei ocrotire și protecţie, aii avutii şi ciirți Donmmnesci vechi
cu reși caro milă Domnescă, cu care cărți viindii Biăraţiide acolo cu smerenie
„și plecăciune la Domnia mea de s'aii ragatii prin jalbă, ca să lo învoimii ; după
ce no-amii pliroforisitii Domnia mea, ănteiii despre acâstă orinduialiă, şi amii
văutii îușine cărţilo trecuțilorii Domni, amii bine- voitii de nc-amii milostivitii
asupră-le, pentru ca să fie rugători către milostivulii Dumnedoii pentru viaţa
și buna stare Domniei mele și a fraţilorii Domni din urma nostră oblăduitori
a ţărei, și pentru îndestularea și fericirea acestui pământii în care trăoscii şi
se ocrotescii, și. le-amii inoitii mila ce aii avutii ca-să aibă a lua de la Ocniţa
co esto din josu 'Tirgului 'Iergovistea, cinci-ecă bolovani sare pe totii anu,
pentru care să aibă a merge părinţii Băraţi la cămiărașu do acolo să-și ia
aeâstă milă de sare tstă deplinii nesmintitii în toţi anii, find-că acgsti milă aii
avut-o și de la alți fraţi Domni de mai nainte ; de care poruncimii căi irașilorii co veţifi la acesti Ocniţă, întoemal să fiți armitori, că așia esto porunca Domnici

mele .— ii saam roceh; gopd. 1793. August

28.

Cartea Catolicilonii de la Cânapu- lungit sud Muscelii. — Zemi. Vlakseoe .
Piindii-că în orașulii Câmpu-lungii, sud. Muscelii, din vechime Domnii și obliduitorii ţăroi acosteia ali datii voie şi slobodenie la câţi din ritulii catolicilorii
se atlă lăcuindii și adăpostindu-se acolo cu. drâptă muncă şi hrana - neguțiitotoriilorii de, și-aii făcutii un locașii de închinăciune, care s'aii d/lutii şi se a/lă
sub protecția Dommiei, iar nu sub uita străină stăpânire, şi pe Dommnulii (ării
cunoscii de protectorii întru rugăciunile şi pomenirile ce fucii cctve milostivulii

Dummnedeii la slujbele lorii, caro locașii cu acâstă orinduială fiindii sub a Dommniei
ocrotive şi protecţie, aii avatii şi cărţi Domnesci vechi cu dreşi care milă
Domnâscă, cu cari cărţi viindii Băraţii do. acolo cu smerenie și plecăciune la
Domnia mea, de ni s'aii rugatii prin jalbă, .ca să le înoimii, după ce. ne-ami
pliroforisitiă, Domnia mea ăntâiii din acâstă orinduială și ami. vădutii. înşine
şi cărţile trecuţilorii Domni, amii bine voitii de no-amii milostivitii asupră-le,
pentru ca să fie rugători ciitre milostivulii: Dumnedeii pentru viaţa şi unii
starea Domniei mele și a fraţilorii Domni din urma năstră obliiduit
ori ai 'ărci,
„şi pentru îndestularea și fericirea acestui păimântii în care trăescii și so ocroteseii,
și le-amit innoitii milele ce le-aii avutii, adecă si aibă a ţinea și a scuti doi Liude
„meni străini, fără pricină, însă aduși acumii din străinătate; așişderea să aibă u
scuti şi ale bisericoi dreptii bucate: de oieritii oi una sută, de dijmiiritii vedre
una sută și de pogonăritit pogsne 12, ce le are bisericaîn Dâlulii 'Popolovenilorii,
cum și de vinărieiu vinulii ce se va face intr'acestea vii, i unii vieriii iarăși
-omii

ștrăină

adusii

acumii din: străinătate,

care

și acela să fie nedajdicii

întru

V. Ă.

54
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nimicii. Așișderea și pentru două buţi cu vinii co ati trebuinţă a-şi aduce în o aș
Câmpu-lungii să fie slobodi și nesupăraţi în toţi anii do către vinăricorii
Domnesci a lo cobori din D6lii şi a le aduce în Câmpu-lungii îndată <o sc v orii
giiti, însă din drepte viile lorii, fără de nici.o oprire, de Yromo co că nu ai a
plăti vinăriciulii po-drepte bucatele lorii ce vorii face în viile biscricci, după mila
co li s'aii făcutii, fiindă-că acesto mai susii ardtato mili aii avutii biserica și
maă nainte de la trocuţii frați Domni; pentru caro de obşte poruncimii, nimenea
întru nimicii, la celea co .mai susii se coprindii supărare să nu facă, că aşa esto
porunca Domnici mele. ii saam recech gpd. 17983 Augustii 98.
Conă,

XXXVI,

pag.

123.

Cartea Băvaţilorii de la Rommicii, sud. Vâlcea. — Zoml. Vlahsceoo : Fiindii-că
în orașulii Domnioi mele Râmnieii -ot. sud. Vâlcea din vechime Domnii Şi
oblăduitorii țăroi aceștia, aii dati voie și slobodenic la câţi din ritulii catolicilorii se află locuindii și adăpostindu-se acolo cu drâptă muncă și hrană a:
negoțătoriilorii, de și-aii făcutii unii locașii de închinăciune, care s'aii aflatii
şi so află sub protecţia Domniei iar nu sub alta străină stăpânire, și po Domnulii țărei cunoscii de protectorii întru rugiiciunilo și pomenirile ce facii către
milostivulii Dumnodeii la slujbele lorii, care locașii cn acâstă orinduială flindii

sub a Domniei ocrotire și protecție, aii avutii şi cărți Domnesci vechi cu 6reși-

care milă Domâscă, cu care cărți viindii Băraţiide acolo, cu smerenie și plecăciune la Domnia mea, de mi S'aii rugatii prin jalbă, ca să le încimii, după
co ne-amii pliroforisitii Domnia mea intiii de acâsta orănduială şi amii
vădutii
înşine și cărţile trecuţilorii Domni, amii bine-voitii de no-amii
milostivitii asupră-lo pentru ca să fio rugători către milostivuli Dumnegeii
pentru viața şi
bună starea Domniei mele și a frațilorii Domni din
urma usstră oblăduitori
aă ţărei, şi pentru îndostularea și fericirea acestui
pământii în care trăescii și
se ocrotescii, și le-amii înoitii milele co le-aii avutii
adică : să aibă a ținea și

a scuti patru Gmeni aduși acum din

străinătate,

cărora de vorii fi străini cu

adevărat, să li să deo pecetluituri Domnesci: de la
visterie; așişdorea. să aibii
a scuti și ale bisoricei drepte bucate, de oieritii
oi una sută cincă-geci, i de
dijmăritii litre două sute; asemenea să aibă a
ţinea şi unii vieriu la viile bisoricoi Iarăşi omii străinii adusti din străinătate,
care şi acela să fie nesnpăratii despre răndultă dăjdiilorii, fiindii-că
acestea mil le-ai avutii și do la trocuţii Domni do mai nainte; pentru caro
'poruncimii la toți câţi. se cuvine intocmaă sii fio următori,
la câto se cuprinde
Cond. XXVI,

nofăcândii nimenea nimicit nici unii feliii
de supărare

mai susii. — ii saam receh gpd. 1793,

pag. 23,

o.

Augustii

98.
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Cultura

Bublică

Sub domnia lui Alexandru Moruzi nu allâmii acte importanle
relative la scoli. Cronica anonimă a lui Zilotii Românuli (Finuţă)
sceie despre Alex. Moruzi că cra « Domnu adevăratii intrumuseţatii
cu multe daruri, înțeleptii forte, iscusitii la minte, deştepti la ale
țârei îndreptări..... » Asemenea Dionisie Eclesiarculii dicea despre
acestui Domni, că «se vedea iscusitii la trebile ţărei.» Cu tote aceste
nu găsimii din respectulu culturei publice niscai acte importante de

la acestii Domniiorii, de şi Enache Văcărescu continuă a fi omulii
influinte şi pe lângă acestii Domnitorii. Adevărulă este, că din causa
ciumei se închiseseră scâlele şi numai cu încetulii după incetarea
b6lei se redeschiscră. Dascălulii Dimitrie din Craiova, .numitii acolo
de Filaretă, şa reclamatii în. Noembre 1796 Icfa şi pe timpulii ciumei
şi Domnitorulii i-a acordat-o. («Biserica ort. română», an. 16, No.

pay. 99).
|
Numai la 11794 Ianuarie 30 se vedeschiseră scolele, cum
vedea din următorele două acte:
Prea

Inălţate

Domne,

se pote

|

Inşciinţămii Mărici tale, că cu ajutoriulii lui D-zoii și. cu blagoslovenia
Mărici Tale s'aii isprăvitii şeâlele, şi vor să se mute dascălii într'insele, să
bine-rooșci Măria ta de a sc da.luminată porunca Mărici tale cătro d-lui vel
Spăt. și: către dumnealui epistatul Agioi, ca să dâo doui 6meni riindași pentru
ca să fie de slujba Dascălilorii şi pontra paza. şesloi, de ac3sta înștiințimii
Măriei

tale. 1794.

Ghen.

20..

|

|
Scarlat
.

Cond, XXY. Fil. 230.

Io Alecsandru

Constun,

Moruzi

Vornicu,

Vrd,

Poruncimii Domnia mea D-vâstră cinstiţilorii și credincioși Bocrilorii
Donmici mele, Dumnâta vel. Spăt. şi Dumnta Epistatule alii Agici să daţi
acești doui vândași la şcsle. 1794. Ghen. 21.
Vel.
Cond.

XXV

T'il. 230.

Logf.

|

Deja în 14 Ianuarie 1794 constatămii, că Nazirulii Epitropiei şi alii
şcolelorii raporteză lui Moruzi că s'aii gătiuii casă de şcolă şi că sa:
“reparatii, avendi de la 15 Ianuarie curent dascălii in ele. Epitr opii
cerit de la Vodă să ordone Vistieriei a se da şcolelorii 20 scutelnici,
cari să care lemne pentru şcolă. Eacă actele;

-

7,

56

|

a
Io

Poruncimii
acoști Liudo 20

OWA,

Alecsandru

Const.

Moruzi

Vrd.

Domnia mea Dumnâvâstri, Nazirilorii Epitropici de Obşte, ca
scutelnici, «ce cu Hrisovii aii ședlele, să-i daţi Dumnovostră

din satolo Podinariloră, ce sunt
să scaţi
puno în
la ședlă
zirilorii

URBCIILĂ

legate la Epitropie, și Dumndta

vel.

Vistierii

Epitropia: cu banii dăjdini analogonii acestorii liude 20 şi până a se
faptă acestă orânduială de a se așcda numiţi liude 20 darvari scutiţi
pentru începerea de. adusulii lemnelorii,. poruncimii Dumnâvostră NaEpitropici și ai” șeslelorii să. cumpiiraţi lomnele celea trebuincidse de

încălditalii odăilorii școlii. 1794. Ghon. 14.
Fila 234,

.
|
Preu. Inăl(ate

Vel.

Logf.

Domne.

Ca prea plecata nostră Anafora, înșciințimii Mirici tale, pentru casele ce
Sail găiitii a fi şedle, că astăgi se isprăvescii de meremetii, și mâne vorii săi so
mute şi dascălii intrinselo, dar fiind trebuinţii
mai întâiii lomnele de focii,
să bine-vooșci Măria ta, a se da poruncă la Vistierie, spre a se face acoi două
qeci scutelnici ce i-aii avutii prin luminate: Hrisoave, do a aduce lemne cândii
ora ședlele, și deosebitii si fio iarăși luminată porunca Mărici tale, cătro Dumnealorii Ispravnicii Ilfovului, ca să-i găsâscă acești 6meni. mal cu ândiă, și să
înc6pă a aduce şi lomne, și -ncavândii Dascălii lemno de treba focului, -vorii
să no silească să lo .cumpărămii cu bani; do ac6sta însciinţămii, şi cum va fi
luminata porunca Mărici tale. 1794 Ghen. 14.
,
Dositei al Ungvro- Vlahii. Dumitrache Ban. Scarlat, Grecânu Vornic. |

In

codicele

-domnesci! allămii

la scoli şi cultura publică :
La 15 Maiii 1795 A. Moruzi
folosințe pentru 'Constantinii,
1. Iată acestu

de

câte-va

'acto

relative

Ra
a
dă “anii noii hrisov
de 'scitțir
ii i şi.

noulă

vonă -din S-lii Gheorghe-vechiă. 1

menţiune

daşcăli

a

de.la-sc6la

aie

Româno-Sla-

„2

acti:

IIrisovulii Dascălului Costandinii, Sloveneseii, de la sfintii Gheorgh
e Vechii.
De vreme co sedla Slovencască co este aședată aici în orașulii
Domnici:
mele Bucurescă la sfintulii Gheorgho celii Vechiii, care este
do
învățăt
ura ciărţii slovenesci, unde nu numai din copiii pământenilorii
să află la acestă şeslă, ci și alți străini dintwalte ţări sunt veniți, caro școlă
esto forte trebuineiâsă
la totii obștea „acestei țări pontru învățătură, fiindă
metahirisitii - totii NOrodulii cu ac6stă învățătură la tste trebuinţele, spre a
cărora dare de învățătură
de Vechii, şi bătrânii răposaţii Domni
sunt orânduiţi cu plată Domnească
doui dascăli, ca să se afle în toată vremea
să înveţe copiii, la care sedlă soaflă „Costandinii Dascălii slovenescii cu unii
ipo-didascălii alii său cară fiind
pământeni, cu case, socotitu-leamii Domnia mea
trebuinţa ce orii "avea, şi. nu
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Asemenea reinoiesce monastirei Colţa brisovulii de scutiri şi folosinţe pentru spilalii şi scola românescă. 1
“i-am lăsatii să fie de toti lipsiţi, a nu; fi atinșă de dreşi-co milă Domnescii,
mai vârtosii că fiindii în liniște pururea, să fie cu mintea slobodă, și să-pună
ttă, nevoinţa

a se sirgui

şi a sta napriștan,

spre

învăţătura Şi procopsâla

co-

piilorii scolarnici, şi pentru străini și pontru pământeni ; a cărora dară nevoinții
şi strădanio nu le-amii trecntii nică Domnia mea cu vedorea, nici amii luatii
întru uitare, ci mamii milostivitii şi printeacestii cinstitii hrisovit 'alii Domnici
mele, hotărimii ca ci și toti casa lorii în tâtăi. vremea să fie apărată: de totii
„felulii de dăjdii, de nimici nică odinidră. valii şi supărare să nu aibă; aşişde- .
rea și drspte bucatele lorii, încă șă fie scutite și de totii ne dajnice, 'stupi şi
râmători de dijmăritii, şi vinulii do vinăriciii, şi să fie şi câte o pivniţă aici în
Bucuresci apărate do fumăritii, de caminăritii, de vamă de vinii, Domnoscii i
Agiescii, de ortulii vatavului de cârciumari, şi de tâte ori-ce alte angarii ce
vorii eşi po pivnițe, ori în crodinții de va fi dijmăritulii, s6ii vinăriciulii, “sii dările pivniţelorii, oră de se vorii „vinde, sii măcarii vre-odată de sarii întâm-.
pla ca să plătâscă și cei ce vorii avea cărţi și Hris6:0. Domnesci, iar numiții
mai susii Dascălii nici atunci să nu dee, i totii-dauna să fie scutiţi; asemenea

pentru

ajutoru.

casei

lorii

să

aibă

și

Liude

cinci străină,

scutiţi şi

apărați de totii felulii de dăjdii și orânduelilo ce vor cși pe. coi-l-alţi scutelnică de la Visteria Domniei mele preste anii pre ţâră, de nici unele, nici unit
valii şi supărare să nu aibă; cum şi -la vremea oieritului să: aibă:a scuti oi
una sută cincă-decă; încă să aibă po totii anulii a lua câto ocă „una mio sare
de la ocna Telega din sud. Prahova; deosebiti să fio casa numitului Dascălii
apărată de ori-ce felii do musafiri şi de tâte alte beilicură, ori vel. Portar arii
fi, s6ii altii din Boerii și slujbașă, de cătră nimenea supărare nici-de-cum să
nu aibă. Pentru care poruncimii Domnia mea şi Dumnevâstră Ispravnicilorii,
și D-vsstră Boeri s6ii slujitori, care după vremi veţi fi orănduiţi cu ori-ce
felii de Dăjdii și slujbe, de tste câte serie mai susii să aveți a vă feri, și dela nimenea întru nimici valii şi supărare să nu aibă, pentruca Dascălii do. la namita şc6lă pururea aii avutii acestea mili şi de mai nainte do la alţi fraţi
Pravoslavnici Domni, ce aii stătuti oblăduiteri crescinescă acesti țeri, precum
ne-amii adeveritii Domnia mea: din Hris6vele Domniilorii sele, ce să vădură de
noă ; şi pentru ca să se păzâscă acestea mili ne clintite și ne strămutate, amii
întăritii Domnia mea hrisovulii acesta cu însăși credinți Domniei mele lo Alecsandra Costandin Moruzi Voivodă, și cu credința prea iubiţilorii Domnici
mele fii, Costandinii Vodă, Dumitrașco Vodă, Nicolae Vodă, şi cu totii sfatulii *
cinstiţilorii şi credincioşii Boeri Domnii mâle; Nicolao Brancovânii vel Vist,
Dumitrașco Racoviţă vel Banii, Janache Viicărescu vel. Spăt., Ianache Moruzi .
vel Vorn., de țâra de susii. Manolache Brancovenii vel. Vorn. de ţ6ra de josii,
Manolache Oroţulescu vel Vornicii. Nicolae Filipescu vel. Vorn., Costache
Ghica sel Logf. de ţ6ra de susii, Searlatii Ghica vel Log. de ţera de josii, Nicolae Hangerlia vel Hatm., Dumitrache Manu vel Post., Isaac Raletii vel.
Clucerii, Dumitracho . Schina vel Comis, Nicolae Racoviţă vel Păhar., şi alţi;
şi S'aii seristi hrisovulii acesta în anulii dintâiii alti ântâci Domnii ali “Domnioi
„mele, aici în orașulii scaunului Domnici mele Bucuresci, la l6t. 1793 .JMaiii 15.
Cond.

XXVI.

pag.

97. ,

- 1, Cod. XXVI, pag. 63. actulii din 1793. Vedi anexa.
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V.

A.

Deja în 1793 Noembre
mătorulii pitacă :

4,

A. Moruzi adresase

Pilac la Melropolie pentru
po.

tal. 2 cifertul lui Sfeti
Io

URECIIIĂ:

banii şcolii ce sunt

Mitropolitului

să-i dee- preoții

de

urunu

Dumitru.
Alex.

Constan.

Moruzi.

Voivod.

Prea sfinţia sa părinte Metropelitii al Ungro-Vlahiei după, anaforava ce
ne-ai făcutii D-lor Năzirii Epitropi, find-că preoţii din Eparhia sfinţici "Tale,
şi ale piărințilorii Episcopi aii ca să dea acumii căfortulii de sf. Dumitru trecutii
la cutie po. tal. doi., seriemii sfinţici Tale și poruncimii, că atât prea sfinţia 'Ta
câtii și părinţii Episcopi, să rănduiți mumbașirii ca să împlinâscăi de la preoți
acești bani, cari fără zăbavă să-i faceţi teslim la Epitropie 1793 b. 4.
Cod, XXIII

îila. 23

:

“

.

Din acest act se vede, că Domnitorulii voia ca şeolele sii mergi
inainte şi de sigur după budgete anteriore. In adevăr la 2G Februarii
anul următoriii Moruzi ordonă plata lefilor regulată la, dascăli :
Io Alecsandru

Cons,

Moruzi

Voivodii.

Prea sfinţia 'Ta părinte Metropolite, din banii școlelor ce sunt sii
se
dee leafă Dascălilor, începându-se do la luna lut Ianuaric ot. let. 1794
dupii
Pitacu Domnici mele, ce este datii la pre sfinţia sa, urmăndu-se
până la sfârșitulii anului. tol. pisah gpd.

Trebuinţa de şeole se manifestă

prin jalobe ce daii unii

şi alţii

cerend dascăli. Aşa se cere şcoli la Craiova de Matei Băbeanu.

anaforaoa Epitropiei, se pote vede şi că subsista deşi şubredă
,
nizarea şcolilorii după cum a făcut-o Alex. Ipsilante.
Eacă aceste acte frumose:
e
îinaforaua
ot.

Ciuiova

Din

Orga-

ce ai făcută în dosul jalbi lui Mateiii Bălen sin
Pitur Pupu,

împreună

zu alții ce ati copii,

10” Alecsandru

pentru

Costan.

Doruzi

cerere

de “Dascăli,

Vod,

Numai la Rămnică orinduimii să fie un Ipodid
ascălii cu I6fii do la Cutie
câte tal. donă-goci po lună, pentru care seriemii
prea Sfinţiei Tale iubitorule de
aumnegeii sfinte printe Episcopii al Rămnicului
, să giisesci și să orânduesci

omii cu sciinți de învățătură, căruia plătindu-so
de acolea acea I6fă So Ya ţinea
Tale în s6mă

sfinţici

Cod.

la Cutie. 1793, Sept. 3.

XXIV.

Fila 403,

|

Vel.

Logof,
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Prea Inălţate Don.ne.

Insciințăm Mării tele, că cu orânduiala co

dintru început

făcutii

s'a

pentru șeâle, la judeţele de peste Oltii, s'aii orânduitii șâpte Dascăli, unul Elinescii cu tal. 360 po anii,şi altal sloveneseii tal. 120, în Craiova, amândoi,

în cole-l-alte judeţe câte un Dascăl româneseii, po. tal. 60 po ani, care tâte

acosto lofi se daii dela Cutie plătindii Episcopulii acolo, şi ţiindii în s6mă Cutia
la socotâlă, iară la Rămnicii Dascălii grecescii nu este și ar fi do trebuinţă, căci
căitându-se depărtarea ce este do. aici până la Craiova, atâta este şi de acolo
până la Rămnicii, iar cererea acestui Boerii este pentru elenica Gramata, :
pentuu care do va fi mila Mării t6le, de folosii arii fi să se orânduiască ca
ipo-didascălii şi la Craiova şi la Rămnicii, spro. folosulii sermanilorii copii, cu

16E pe lună măcar câto tal. 20; acâsta înseiinţim Măvici tâle, şi cum Duhul

'sfântii va lumina pe Măria ta.
Filavet
Cond.

XXIV.

al Ungro- Vlahici,

Dimitrache

Moruzi

Sula, (judeţul Dâmboviţa),

„1, Cod. XXVI.

ITvisovuli.

27.

Scarlat Vornieul.

Danul.

fil. 403,

In 19 Auguistii 1792 A.
moşia

Aug.

1793

pag.

Slugevuluă

122. Iată actulu:

renoiesce hrisovul şcolâi

de pe

cea înfiinţată de Mathei Locustenu. !
!

|

ă

Mateiii Locustânu pentru mila, Visericei de pe moşia
Șuţa din județauli, Dâmboriţa.

De vreme ce credinciosulii Boeriulii Domnici mele Mateiii L.ocustânu vel
Slugerii, avândii moșie ce se numesce Şuţa jud. Dâmboviţa, pe care moşie fiindii
şi biserică, unde se cinstesce și.să prăznuesco hramulii adormirei prea sfintei
stăpânei nâstre de Dumnedeii născătâre, după ce aii înzestrat-o cu odăjdii și
cu -odâre, câte sunt trebuincidse, aii aședatii și preotii, care de apururea slujesce sfînta leturghie, şi osebitii do acâsta aii mai împodobitii acâstă biserică
şi cu dascălii

şi aii făcutii orânduială

fără de plată,
de învață copii sărmaniă,"

“avândii și plata ostenelilorii atâtii preotulii câtii şi numitulii dascălii de la numitul boeriii, pentru care făcândă rugăciune numitulii boeriii Domnici sele

fratelui Mihaiii. Vodă Şuţu ca să facă ajutoriii și milă acestei 'sfinte biserici.

spre a se ajuta atâtii la trebuințele salo câtii și acei copii sărmani la îmbiăcământea şi cheltuiala ce vorii atea trebuinţă, vădândii Domnia mea hrisovulii
Domniei s6le cu I6t 1793 Mai ....prin care orînduesce milă sfintei biserică,
acelii preotii să fie scatitii de tote dăjdiile și angariile 'ori câte vorii ceși
pe alţi preoți dajnici, cum și de ploconulii vlădiceseii, de nici unele supărare
să n'aibă, cum și dascălulii să fie scutitii de tote dăjdiile și angariile oră-câte
vorii eși pe ţeră do la visteria Domnici mele ; aşișderea să i6e şi de la Ocna
Telega,pe totii anulii, bolovani de sare una sută pontru ajutorulii bisericii și
acelorii copii sărmani ; cum și, liude 6, 6meni străini, fără de pricină, pe cari
găsindu-i și cercetându-i Dumn6lorii Ispravnicii, după adeverinţa ce va aduce,
să li se de şi pecetluiturile de la visterie, spre a fi în pace și. nesupăraţi;

GO

E

V.

A,

URECIUILĂ

Scola, cunoscută nouă, din Agiesci, continuă să esiste şi primesce

şi ea unii noii hrisovii de la Moruzi, în 30 Augustii 1794. 1
Asemenea şcola de la Monastirea Obedeanu din Craiova, în acelaşi anu 179+ Augustii 28, este din noii recunoscutii de A. Moruzi şi
favorisată cu speciali hrisovii. 2?
asemenea și stupii. ce va avea sfinta biserică să fie scutiți şi apiraţi de dijmăritii, i vinurile de vinăriciii şi oi 300 de oieritii; dreptii aceca și Domnia
mea milost.vindu-no întărimii tto acestea milă, ca să se pâzescă nestrămutatii, sii
fie pentru ajutorii la colea trăbuincidse, adeverindii Hrisovulii acosta cu insăși
"credinţa Domnici mele Io Alexandru Costandinii Moruzi Yoivodii, și cu eredința pr6 iubiţilorii Domnici mele fiii, Constandinii Vvd., Dumitrașco Vyd.,
Nicolae Vrd., Ispravnicii fiind Scarlatii Ghica vet.. Log. şi s'aii serisii la lot.
1793. Aug. 19, de Gheorghe Log. za taină.
.

Cond.

XNVI,

1, Cod

pag.

122,

XXXVI.

„9. Irisovii pentru
şi sşculă,

Mănăstirea Obedenilovi, de lu Craiova, unde este spilalii
|

|

i

Fiindii-că cinstiţii și credincioșii bocrii Domnioi melc, Dumnâlui caimacamulii și Dumnslorii divaniţii de la Craiova, după porunca co aii
avutii do la
Domnia mea, cercotândă do starea și orânduiala Mănăstiroi.
Obednului din
Craiova, prin anăforaoa de la Mart. 18-a acestui anii no-aii datii
prin pliroforie
pe largii, cum că acâstă Măniistiro din începutulii ei a fostii
slobodă și nicăeri
legată de r&posatulii ctitorii al că Costandinii Obedeanu biv vel
Paharnicii, ce
„o.aii ziditii și o-aii înzestratii, avândă întocmi prin diata
ctitorului spre a
sc chivernisi de epitropi și a se face din veniturile ct
Obștea poliţiei trebuinciosii și de suflotii folositorii, cumajutorii la lucralii de
ne aii arătatii. la
acesta și dovodile ci în serisii cu întăriri vechi Domnes
că, a căruia o tânduialii.
strămutându-se după vremi, în alto chipuri, ai
lipsitii și acel lucru sutlotescii
și trebuineiosii politici, care era a se urma la acestă Mănăsti
re, unde cu tâte
că in celoa de pe urmi Domnia sa fratele Alecsa
ndru Yodă Ipsilanti: du să
scoposulii acelui răposaf, ctitorii a fostii intoemi
școlă cu dascălii pontra învățătura copiilorii de tiiobştela acostă Mănăstire locii le
și spitalii de bolnavi a
doftori, deră după întâmplarea răsvrăfirei vreme
și
una
și alta ai li sitii “i
Mănăstirea încă cu totulii s'aii stricatii ajungândii
la
dărăpân
aro: dosibrarsit
nu numai cole din prejur, ci însuși amvonulii
sfintei biserici aii ajunsi cădea cu totulii, cum și lucrurile ei ati inceputii
risipi şi a să Sti a
de la dânsa; și pentru de a veni acâstă Mănăstire a la se.stare
şi a se păzi b: că
orânduiala a acelui răposatii ctitorii, carele
prin diata sa întărită a lrisâve
Domnesci, neîngăduind nici pre cei din nâmulii
săii amostecii la epitropia şi stă
pâniea acestei Mănăstiri și a

lucrurilorii ci, nici de a se închina și do a se | ză
și cu socotălii
obşte aii alesii din neguţătoriă politiei bărbaţi cu ipolipsi
s scuţi do ipochimeni
undovașă sub chivernisire

credincioşi, doi,

de epitropi, aii socotiti Dumntlorii

anume : Barbu Pleșoianii și Costand
Caradinul, spre a-i orândui
Domnia mea cpitropi ai Măniistiroi şi Iucrurilorii,in cărora
si Li-sc dee în semi |

Esistă
tote

Gt
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A.

Moruzi

şi

a le Monăstirei şi prin minele

tudla- ci;

a cărorii

anafora

găsind-o

şcola-românescă

de

la

Monastirea

lorii să strângă vinăriciurile, să facă. chelDomnia

mea

cu

cale,

ca

o

următâre

așeqământalui ctitorului, anii întăvitii Domnia mea, la Maiii 119, eu coprindere
ca să facă zaptii tste alo Minăstirei mișcătăre şi nemişcătâre, prin catastihii
iscălitit de Dumnâlui caimacamii și de Dumnlorii hoezi ca să lo chivernisâsciă
cu silinţa spre sporii și- adausii, dândii poruncă, ca prin maratetulii Dumnelai
caimacamului: și a Dumnslorii Boerilorii, să se stringă tote lucrurile Mănăstire.
colea risipite, a se
une la locii și pe totii anulii șă-și dee socotilă înaintea
Dumnelui caimacamului și a Dumnelorii boerilorii ; unde să fie faţă şi rudele
răposatului ctitorii; iară pentru venitulii de estimpii ai avatii porunca ndstră
" Dumnslorii boerii, ca să cerceteze câtii a statii și să ni-l arcto, ca să vedemii'
adică cu co so-p5te ajuta” acumii la dregerea zidurilorii din veniturile ci;
aşișderea a fiăcutii.şi chefșu prin vederea Dunmslorii la faţa locului de zidirile
colea forte răii stricate, care sunt multii trebuincidsc a se drege şi a so face
icgreșiti acumii şi aii chibzuitii iarăși după porunca nâstră, după numărulii
odlăilorii şi după starea Mănăstirei și maă vărtosii după trebuinţa politiei ce .
este mai cu cuviință a so întocmi la acestă Mănăstire şedlă, adecă, cu dascălii
și cu

câți ucenici?

sâii

spitalii cu doftoră

și cu câți bolnavi?

ne-avândii

locii

după cum ne-amii pliroforisitii a încăpâ! și unaşi alta; cari prin alii doilea
anafora a Dumntlorii, do la Iulie 20, ne-aii însciințatii că venitulii de estimpii esto tal. 500. Iară cheltuiala care trebue a'se face acuimii la dregerea colorit trebuineidse,la facerea amvonului și la alte întemeieri alo bisericei i împrejurii la 20
odăi, după catastihii co ne aii trimesii, este taleri 1350, care acestă cheltuclii ce trebuesce acumii estimpii de o dată la facerea numitelorii ziduri, Dumn lori boerii
pământeni însuși de sine s'aii proerisitii a-o da de la Dumndlorii acum, adecă tal.
1000 după f6ia ce ne ati trimesii, ca la unii lucru sufletescii și d: însuşi trebuința
politiei folositori, și col-l-alți taleri 350 să se dea din venitulii de estimpii alii
Mănăstirei, ) după trebuinţa
politiei, 9 aii socotitii şi aii făcutii arătare șiY rugăciune
D
- Domniei mele -de a se face șeslă de învăţitură, ce. 20 de copii și cu Dascălii,
fiindă şi numărulii odăiloră numai de încăperea și trebuința unui Dascălii.
din tâiii, şi unui Dascălii alii douilea, cu 20 ucenici, și unii Dohtorii a politiei
numai de șederea sa, prisosindii patru odăi pentru Epistatii şi slugi, după cun:
iarăşi prin foia co ne-aii trimisi sunt arătate 20 odăi la numării cu căniările
lorii ; a cărora rugăciune am primit-o Domnia mea, ca unii lucru trebuinciosii
și folositorii politici. și părţii locului, mai vertosii că și jălbi saii datii Domniei
mele de la unele jupânese văduve şi scăpătate şi Boerinași din partea locului,
că no fiindii şeslă. orânduită de învăţătară și mefiindu-le copiii primiţi, rimânii
"fără de lumina învățătureiși a cunoscinţei, după co Domnia mea şi până acuiii
diimii pe totii anulii de la cutia milosteniei câte tal. 500 pentru Dascălii alii
Craiovei; deci dară. după ce ami hotăritii Domnia mea, ca să întoemimii acostii
Mănăstire și școlă de învățături, amii socotitii apoi cheltudla trebuincidsă -ca
si, urmeze pe' totii anulii, a avea plata Dascalul i şi la ajutoriiide hrana copiilorii săracă, cari se vorii osirdui spre învoțătura cărții, și întâiii Domnia mea
orinduimii şi hotărimii să se deie din Vama “Craiovei tal. 400 pe totii anulii,
încopândii de la anulii viitorii înainte, peste banii cumpărătorei, care cu tal. 500
ce so dai de la cutie po tot anuli, diri banii șeslelorii pentru Dascălulii Craiovei
faci tal. 900. Orânduimit Domnia mea să-se dâeşi din venitulii "Mănăstire

V. A. URECHIĂ
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Go

Motrului, cum dovedescii hrisovele de scutire acordate dascălului
de la acea şcâlă, din 5 Martie şi 8 Septembre 1793. !
Acâstă şeolă va continua să esiste până târdiii in secoluluial NIX.-le.
Cun

“ă

esistaii

şeole

românesci

subt

în judele

A.

Moruzi,

se:

pote documenta cu actele ce Qămii în notă (Reclamaţiunea de letă a unui |
dascăli de la Roşii-de-vede) cum şi cu arătarea Focşenenilorii din jalba
“ lorii către Domnitori, că ei n'aii şeolă şi sunt depărtați de şcolele

din alte oraşe. 2

pe anii tal. 300. Iară ceialalți bani a venitului să se cheltuiască de Epitropii
Mănăstirei la trebuinţele Bisericei, și la morometutri în vreniă, și la cheltueiile
următâre, din car. venituri aă să-și ide Epitropii geciuiala lorii pentru osirdia
și ostenla lorii, precum li sai făgăduitii, să -dâe şi sfinţia sa iubitorii do
Damnedeii părintele Episcopii Râmnicii tal. 150 pe anii, cum şi Dumnelui:
Caimacamu Craiovei, ce va fi după vremi, tal. 150 cari aceștia toţi se adună
pe anii 1500, din care orănduimii Dascalului dintâiii tal. 700 pe anii, cu prisosii
“de tal. 200 peste ce lua mai nainte, Dascălului al doilea tal. 200 pe anii, şi
G00 să se cheltuiască la 12 copii săracă, de liude "po. tal. 50 pe anii pentru
hrana și ajutorulii lorii ; cari n'aii stare şi putere părinţii lorii do a-i chivornisi
să aibă numai învățătură fără de plată do la Dascălulii acestei şesle, iarii hrana
„şi îmbrăcămintea lorii să-și aibă din casele părințilorii, după cum și la școlile
de aici se urmâză, şi fiindii ci acestei Mănăstiri cum şi școlei de învăţătură,
i S'aii fostii făcut de la Domnia mea, mai dinainte, milă do dece liude, poruncimii
„ca acei qece liude să fie și de acumii înainte ne dajnică, ca să posluşască la
aducerea de lemne, cum şi doi Preoţi co vorii fi slujitorii sfintei Biserici să |
fie ne supăraţi de dajdie Prooţescă; deci pentru acestea tote, ca să se urmeze
după: cum Domnia mea le-ami întocmitii și lo-amii hotăritii, atâtii pontru
orănduiala sfintei Mănăstiri, căt și pentru orândaiala școloi, amii datii după
rugăciunea Dumnblorii Boorilorii, acestii Domnesculii nostru hrisovii de întărire
prin care poruncimii, ca Dascălulii din -tâiii şi al doilea, ca unii ce ati plata de

simbrio îndostulată, să aibă pururea și în tâtă, vromoa silință şi

sirguială

la

înyețătura „eopiilorii, ca să-so procopsescă și ca să so cundscă din. silința şi
osirdia loră, rodulii înveţăturei, purtândi griji pururea şi în tâtă vremea
Dumnclui Caimacamulii, şi cu Dumndlorii Boerii divâniţi, do aşi av6 Şedla acâstu
cum şi puinisticoa buna stare şi orândaiala lorii, după datoria co aii,
ca unii
lucru folositori,
şte ; pentru. care amii adeveritii hrisovul acesta cu însăși

iscălitura și pecetea „Domni i mele, i cu credinţa pr6 iubiţilor Domniei

mele
ii: Constantinii Y VA, Dumitraşeo Vvd, -Nicolac Vvd, Glioorghe Yvd. martor
puindii și pe Damnblorii cinstiţii şi credincioșii veliţi Boeriai Divanului
Domnici
mele. i proci 1794. Augustii 28.
,
a
”
+
Cond.
NXVI.

Pap.

1. Cod, XXVI.

Ros

228.

|

|

92. Anaforao
“foraou.
Sati făcutii
fricii
a cece s'aii

oşi-de- Vede, sud.

Teleormanii

3. -dosulii
a
în
julbei

pentru

lo Alexandru
Prea: sfinţia -ta, părinte

ps
simbria lui.

lui

Const, Moruzi. Vod.

Nedelco

_

i

|
i
Duscăli
ide lu
.

n

Motropolite, orănduiala ce va fi fostii, şi
câtii se va
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mitropolitulii Filaretii şi episcopii nu prea admini-

strară până în [ine onesti banii scâleloriă, căci nu plătiră lefile. dascălilorii. Din actului ce dămii in notă se va vede că Moruzi s'a ocupatii
de: scolele judeţene ca şi de cele din Bucuresci.
In cartea, pastorală scii enciclică canonică a Episcopului de Rom-

nicii Filaretui, aflămi,
invâţătură

că preoţii cei mai iscusiţi şi mai impodobiţi la

ercii îndemnați

să stringă

copiii şi să-i inveţe

carte,

pe la

satele rnari. In acâstă-şi encielică vedemii, că intre datoriile protoereiloră era şi privigherea asupra şedlei aflătâre în judelulii respectivi,
ca să vagă: «De se silesce dascălulii cu invăţătura copiilorii şi ce
sporire tactila invâţătură? şi de li se urmeză orânduiala scă nu?» !

Se vede, din actele ce aducenmii,

că Focşanii atâtii de malurataţi

şi ruinați în r&sboiulii 'din urmă este--unulii

din

rar ele oraşe, Curi nu

aii 'vedutii redeschisă şcola: sa.
Focşanii

reclamă

deci,

|

în 2 Iulie 11790,

să li se dea

şcolă, să le

rânduiască dascălii românescii, cu I6tă de la Epitropia obştescă. Domnitorulit insărein6ză pe Mitropolitulii ţărei şi pe ispravnică, să găsesci
asemenea « dascălii cu învăţătură bună şi cu l6fă de 10 taleri pe lună
de la. Epitropia obştescă. » Acestă ICI, pentru inlesnire,.se va plăti
de Egumenulii S- tului Ionii din Focşani, Totit-odată Domnitorulii
rân-

duesce o Epitropie specială a şcolei d'acolo,

compusă

țitori. Ispravnicii ai găsitit dascălul

«cu

doritii

din doi negu-

învă țătură

bună

şi

cu condeiit bunii românescit, anume preotulii Iacobii de lă S-tu Neculai şi Sati aşedatii şcâla, rânduindu- -se ŞI1 doi din în untașii orăşeni şi |
face. drepti să i se facă tacsilu de aceea, asupra
să i se dea celui ce aii „slujitii. 1793. Ghen. 8.

căruia va fi romasii banii, și

.

Vel. „Logf.

Prea Inălţate, Domne,
„ Ascultândii luminată porunca Măriei 'Lale de la acâstă jalbă, amii făcutii,
corcetare, şşi banii Duscălilor ii, atâtii de aici din Bucuvesci, câlu şi de prin județe
deplinii pre anulii 1798, i-ai poprilii pre sfinția sa proin Mitvoropoli tu şi cu
părinții Episcopi, din vanii şcolelovii, șşi „asupra Epitropiei m'aii rămasii nici unui
banii neplătiţi a dascălilorii, ci de nu i saii datii jăluitoviulai nici unii bană, va fi
laminală pornea Măriei Tale, de i se vovii da de către Archiereii ce-i cade acesti
judeţ în Eparehie ; iară pentru cerereu ce fuce, ca să i se îmulțască lefa, fiindii
că acum şedlele sai datii asupra pie sfiinţiei sele părintelui Mitropolitii, şi Sai
pursie lu orănuduială scolile Bucuvescilovii, mai virtosii că de oliceiii prin judeţe,
cu: cesti preţu aii fosti tocmiţi toți dascălii, şi ucum audindui de jăluitoriu
că î s'aii mărilii lefa, toți vor face asemenea supărare audului Măvirii Tale, ei

vemâne la actsta, «cum

Domnulii D- doii vu
+ lumina pe Măria Ta. 1794. Ghen. 0.

„Cond. XXV, Fl. 226,
1, Biserica ort. română,

i
anuli 15, Av, $, fag.

027 cet.

„

Seavlut

Vornicus.

G4

.
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anume polcovniculi Ionit Tartiesculi şi I6n Ciauşu Copcea ca epitropi. »
Domnitoruli

dă

în 2 Iulie 1796

hrisovit

şcolei

pentru

asemene

or-

ganisare. 1...
|
„La Caracală încă este şeolă «de învățătură copiiloră. > In favorea .ei, a unei

biserici

şi a orăşenilorii,

avemit

următorului

acti:

IIvisovii pentru moşia Caracalului din Sud. Romanați, ce suii lăsatii a fi
iarăşi slobodă Dominscă, care era dăruită d-lui Vistieriului: Dinulii Filipescu.
Dumnegeâsca învăţătură.şi întâiii ma! trebuincidsă 6menilorti a o învăţa,
osto, ca să se.cundscă cinovași pre sine, fiind-că celii co se va canâsco po sine
1. Cod. XXVI.
„Io

Fila 285, Eacă acestă hrisovii:

Alexandru Cost.

Moruzi

Vad.

Cosp.

Zemli

vlahiscoi

„Fiindii-că după jalba și rugăciunea ce aii făcutii Domnici mele
orăşanii
din oraşulii Domniei mele Focșanii: de dinedce, sud. Slam
Rămnicii, cum că
depărtați. fiindii de orașele ce aii şcâle de învăţătura cărţii,
se atlă copiii lorii
lipsiţi, făr'de nică o lumină de învățătura ciedinţei, cerândii
Domoici mele, de a li se rândui unii dascălii „rumânescii mila și ajutorulii
cu IGfă, de a putea
ținea şcolă în numitulii .orașii; a cărora rugăciune: primind
-o
Domnia mea spre
folosulii şi îndostularea care o voimiide a fi locuitor
ii țărei Domnici mele, întru tote cele trebuinci6se, îndestulaţi și nelipsiţi,
amii poruncitii prin anaforaoa
ce ne-aii făcutii Preastinţitulii mitropolitii ali
țărei, la D-lorii ispravnică, ca să
găsescă unii dâscălii românescă, cu învățătură
bună spre a aședa șc6la în numitulii oraşii, căruia i-amii orinduitii Domnia
mea, și hotărită 16fă pe lună câte
taleri 10 de la Epitropia obștiei, care bani
peutru înlesnirea .primirei ami poruncitii ca să-i r&spungă acolo pe .tâtă luna
Ezumonulii Mănăstire Sf. Iânii
din Focșani, și luâudii adeverinţa

dascălului de primire, iscălită şi de
doi nesuțitoră ai orașului, ce se vori orindui
ca Epitropi şi purtători de grijă ar şcâlei
să se scaă: Beumenului aici la Epitropi
o din banii Șc6lelorii ce dă mouasti
rca
la fie-care anii. După

care. poruncă aii venitii r&spunsii
cum că s'aii găsitii Dascăli cu învăţătu Domnicr mele ali Isră bună şi cu condeiiă
Iacovii de la sf. Neculae şi s'aii: aşedatii
şe6la în numitulii orașii
şi chiar din orășenii fruntași anume: Polcov.
IGni Partiese! li
Copeea,
Copeea, ca Epitropi
piiropi şi și purtător
purtători de grijă:
grijă” arax ședloi.
ecler, Pentru
pe sentiicareși
şi orășenii jăluba lorii de obște de
mulțămi
re
rugându
-se iară i
a să-i miluimii cu Hrisovulii Domniei
mele
de
întărire
Şi
urmare
nestriim
ut tă,
A cărora rugăciune iarăși primind'o
Domnia mea, le-amii datii acostii D
nescii Hrisovii de întărire, ca să li se
m
păzescă
mutată, și pe t6tă luna să ia orindaitulii dascăliiacâstă întărire a Şc6lci n trăi
I6fă de la Mănăstire
“a a
va fi scădută, după cum amii disii, din banii ședlelori
i.
„9 Su epre
„Dreptii aceea îndatorăimii .pe numitulii
Dascălii Și pune silință la inv&pravnicilorii,
buni, anume
rânduindu-se
IGnii C6uşuşu
ne-aii trămisii

(ătură

Spre a procopsi ucenicii și spre a'arâta
rodurile de'nvățătură în faptă
Și poruncimii ca să se trâcă acestii Hrisovii
şi
în
condica Metvopolici, pu ch
și în condica Epitropici, scriindu-se

Gheorghe

bir. treti Logof.

I.

Ș.

ă

hrisovulii
|
x

acesta 'la 1ât 1796

!
. Prot. vel,

Tu

un
e < de

logf.
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va cundseo și pe: Dumnodeii,și celii ce, va cundsce pro 'Dumnedeii
'va' fi în
chipulii lui Dumnedeii, şi în chipulii lui Dumnodeii
va fi cel' co. se va face
vrednicii lui Dumnedeii, celii ce nu face vre-unii lucru novrednicii lui Dumne(oii; dreptii acea fieşcare gândindii alo sale tte și iarişi smeritii înaintea lui
Dumnegeii și qicândi :ce gândesce şi făcândii celea. ce dico, atunci “vrednici.
va fi lui Dumnedeii. Deci în tâtă vremea se cuvine, ca nică odinidră să nu se
odihnâscă îngrijirea firei pământesci, și în totii chipulii să se silscă a fi următre. stăpânirei ceresci a celui a tote Oblăduitoriii, şi peste tote începătsrele și
puterile chivornisitoriii, prea bunului Dumnedeii, diua să grăiascăcu buzele
facorei de 'bino și n6ptea mintea. să-i cugete gânduri arătătiro: și următâre
facerei de bine. Deci fiind-că Dumnâlui cinstituliă și credinciosii Boerulii Domnici mele Costantinii Rilipescu biv. vel Vist. avândă moşia Caracalului din
sud. Romanați cu totii cuprinsulii şi hărăzire de cătro Domnia sa fratele Mihaiii Vodă Suţulii, ca o slobodă și Domnâscă ce dinceputii era, precum v6qumii Domnia mea hrisovulii Domniei sale ot. let. .+, care moșşio stâpânindu-o
şi Dumnlui până acumii, aii cugetatii la datoria cea firâscă a facerilorii de
bine și cu deplinii creștinescii hrisovii arătându-se, a bine-voitii de ati dăraitii
acestă moşie și: Dumnâlui orășenilorii de la Caracalii şi bisericei de. acolo,
undo

”

este să se (ţie şcoli

de. învățătura”

copiilovii,

purtândiă. grijă

cu

a

lori

choltuială, pentru tste orănduielile, atâtii la alo: „bisericei trebuinţe, cât şi-a şcolei,
a so întemeia cu dascălii vrednici; pentru: care acestă hiărăzire ce aii făcut-o
şi. 'Dumnâlui către numiții orășeni, văgumii Domnia "mea, și cartea din partea
Duiniscle, adeveriti, de prea sfinția sa Motropolitulii ţărei, și de. iubitorii „de
Dumnodeii :. părinţii Episcopi. şi::de toţi: Dumnblorii cinstiți și credincioși
Boerii
: Domnici mole, cari dinpreună ne faci rugiciune, ca să li so deași orășenilorii: Domnosculii riostru: hrisovii
'spro. întărirea
stăpânirei lorii la hără,
zirea acâsta, co li s'aii făcutii; deci, “după ce aimii liudatii mai întâiii iubirea
de Gmeni a Dumisale numitului cinstită şi credinciosii Boeriulii Domnie mele
Filipesculii biv. vel Vorn. şi facerea de bine şi 'răvna creştinâscă, cu . care
printracâstă faptă plăcută lui Dumnedeii și vrednică de pomenire s'aii arătatii,
amii bine-voitii Domnia mea' de le aniii dati orășănilorii acestii cinstitii Domnescii hrisovii, ca atâtii acești co se află acumii ședători acolo, câtii și alţii ce
după ce vremi se vorii învrednici a-și av6 locuinţă la acelii locii, toți să fie
slobogi .de claca moșiei, de dijma bucatelorii, de otaștina viilorii și să o stăpânâscă orășenii şi biserica de acolo cu pace, numai .să.porte şi ei grijă atâtii
pentru 'biserică a-și av6 tâtă, îndestularea celorii: trebuinci6se, cu preoți, cu
cântăreți, odăjdii și sfinte vase, câtii și șeola cu învățătura espiilorii pe deplinii ;
întărind hrisovulii acesta cu.. însăși credinţa Domniei mele, Io Alecsandru
Costandinii Moruzi - Voivod, și. cu .credinţa prea iubiţilor Domnici” mele- fii:
Costandinii Vyd., Dumitrașco Vva., Nicolae Vw. i cu tot sfatulii Dumndlorii
cinstiţilorii și credincioși veliţilorii Boezi ai-Domnici mele : Nicolae Briinoovânu
Istoria Românilorii de V, A. Urechiă
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vel Vistierii. Dumitrașco Racoviţă vel Banii. Ionache Văcărescu vel Spătar.
Tenache Moruzi vel Vorn. de ţera do susii. Manolache Brâncovânu, vel Vor.
de ţera de josii. Manolache Creţulescu vel Vor. Nicolac Filipescu vel Vor.
Costacho Ghica vol Log. de ţâra de susii. Scarlat Ghica vel Log. de ţera do
josti. Nicolae Hangerliu vel Hatmanii. Dumitrache Manu vei Post. Isaac Ralet
vol. Cluceriii. Dumitrache Schina vel Comis. Nicolae Racoviţă vel Paharnic.
Iordache Palada .vel Stol. și Ispravnie Costache Ghica vel Log. de ţera de susii;
şi Sati scrisii hrisovulii acesta aică în oraşulii Domniei mele Bucuresci la anulii

coli dintâiiia Domnici mele, în I6t do la zidirea lumci 7301, iar do la Domnulit
şi Mântaitorulii: nostru
Cond.

XXVI,

pag,

Is. Hris.

l6t 1793.

Iunie 24, de Ioan

La Tergulă Jiului avemii a înregistra
de Stoln.

1769—1775.

Dumitrache,

cunoscutulii

Eată Ilrisovuli.relativi!
Hrisovii

biv, 3-lea Log.

Ă

118.

Bisevicei

din

Tirgulii

existenţa

istoricii ali:

şcâlei

organisată

evenimentelorit

dela

la şcolă şi la biserica Sf. Voivodi :
Jiului,

de milele

ce arc.

Toto facerile de bino ce săvârșescii Domnii și Oblăduitorii Ţării, spro întărirea şi ajutoriulii sfintelorii lui D-deii locașuri, sunt după datoria şi evlavia” creştinâscă, iară celea ce pricinuescii și dooscbitii folosii și mângăere
din partea norodului politicescii, cu atâta sunt mai multii vrednice și bino primite lui D-deii și Gmenilorii. Dreptii aceea, fiindii-că în oraşulii Târguli-Jiuluă din sud. Gorj, s'aii aflatii o sfântă Biserici, întru care se cinstea şi se
prăznuia hramulii sfinţilorii cereștilorii voivogi a cotelorii îngeresci Michailii
și Gavrilii, pustie, părăsită, dărăpănată, și lipsită de tote celea trebuincidse,
cum și toți. orășenii
din Tirgu-Jiului şi locuitorii părţii locului afliindu-se lipsiți şi depărtaţi de scolă cu dascăli pentru învăţătura şi luminarea copiilorii,
îndomnatu-s'aii Dumnâlui cinstiti şi credinciosii Booruli Domnici mele, Dumitracho biv.-vel Stol. ispravnicii fiindă judeţului, -din rivnă herbinte creștinâscă, atâtii pentru sfânta Biserică a o preinoi şi.a o căpui şi
a o aduce.
în stare do slujbă a sfintelorii Leturghii, câtii și pentru - [nvețătura
copiilorii
părţei locului, fără de plată, ai întoemitii
pre lângă acâstă sfântă Biserică o
scută eu dascălii vonâineseii şi grecescii, spre mângăevea
şi luminarea, bucuria
orăşenilorii şi locuitovilorii părţei. locului, şi aşia
cu cheltuiala şi truda Dum.
n6lui S'aii apucatii de lucru cu zidire și lucrare
în faptă, atâtii la sfânta Bi-

sorică, spre înoirea și pod6ba ci; pe dinăuntru și pe dinafară,
cum şi deosobitii case de ședere, făcândii și odăi de şeslă pentru dascăli şi ucenici,
silindu-se până la sfârşireaa tâto trebuincidse împrojmuiri,
do caro acâstii faptă
bună, ce nu aduce numai podsbă și înfrumusețarea orașului, ci şi tfolosulii
sutletescii și pomenire vrednică pricinuosce, cu învățătura şi luminare
iii
a copiilori la cele Diumnedeescă și cu deschiderea şi luminarea unui locașii D
-Jeescii,
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care fără cuviință şi firă de cinste se afla pustiită şi părăsită, pliroforisindu-se Domnia sa .fratele Mihaiii Vodă Suţul, ai bine voitii, ca să facă . ajutorulii celii enviinciosii din Dumnegeescile mili, ca să se potă ţinea acestă faptă
bună și în urmă după vremi, să curgă pomenirea, făcândii și o cuviinci6să
întocmire de bună rânduială a chiverniselei și a iconomiek venitului co aii orânduitii la biserică şi la șcâlă, ca să nu so răsipâscă şi să, scaqă şi șc6la și bisorica din starea și orânduiala lor ; şi întâiii la sfânta biserică-aii orânduitit
Domnia sa, ca să fie trei preoţi scutiți, i unii grămăticii, cântăreții; aşișdorea
ati orânduitii bisericei vinFriciii do la mai josii numitele popâre, ce S'aii găsitii

ne-închinate la alte Monăstiră sâii Biserici, după cercetarea și pliroforia ce aii

avatii Domnia 'sa de la Ispravnicii judeţului, câte doui bani de vadră şi părpărul, de la toţi cei ce plătescii vinăriciii, adecă : din poporulii Purceni, ce are

16 vii, i din poporulti Strămba

ce are 17 vii, i din

poporulii! Valea-cu-apă

co aro 17 vii, și din poporulii Dâlulii-Roșu ce are 17 vii, i din poporalii
Racoți (?) ce are patru-deci și optii do vii, ad. una sută cinci-deci și ş6pte de
vik cară. sunt în plasa 'Tismeneci, din poporulii Măriei ce arc 24 de vii, i din
poporulii Măciuca, ce are 33 de vii, i din poporulii Albeni, din poporulii Prigoria ce aro 9 vii, i din poporul Poenari ce are trai-qeci și nouăde vii, din
poporulii Cercăduia ce are 10 vii, i din poporulii Stoiana ce aro 9 vii, i din ..
poporulii Huluba ce are optii-spre-dece vii, i din poporulii Bălțătosci ce are
16 viă, şi din poporulii Mirosloveni, ce are 14 vii, care aceste popâre sunt
în plasa Hamarezei, iară la alte vii ce după vremi se vor mai spori între aceste
popâre, să nu aibă mai multii a face, ca dintre acestii venitii alii vinăriciului,
să se facă cheltuelile „celea trebuinci6se ale bisericei, la untii-de-lemnii, tămăe, luminări şi cele următâre. Ală doilea aii orănduitii să aibă şi şcolă vinăriciii dintre acestea popsre din sudulii Gorju, ce se numoscii mai josii, care
'S'aii găsită iarăși neînchinate la alte M-ri sâă Biserici, după cercetarea și
plivoforia ce aii datii Domnie mole ispravnicii, câte două bani: de vadră, și
părpărulii de la toţi cei ce plătescii vinăriciii, ad.: din poporulii Cărbunescii,
co are 13 vii, din poporulii Duxesci ce are 20 de vii,i din poporulii Stefănescii, ce are cinci vii, i din poporulii Unguroi, ce are trei vii,
i din poporulii Boia, ce are 5 vii, i din poporulii Ruginâsa, co are 12 vii, i din poporulii Mătăresci, ce are cinci viă, i din poporulii Musătescico are 10 vii, i din

poporaulii Stincescă, co are 27 de vii, i din

poporulii Larga, ce are 15 vii, i

„din poporalii Drăgoesci, ce aro 22 de vii, i din poporulii Prisecile. ce are 65

de vii, i din popoiulii Busnesci, ce aro 31 vii,i din poporul Siroescii, ce are

41

viii din poporulii

Corabesciă, ce aro 14 vii, i din

poporulii Brănesci,

co

are 18 vii, i din poporulii Serbesci, ce aro 50 vii, care acestea poporo sunt în

plasa Gilotrului, și din

poporul

Borăsculii

Ot. Plasa - Tismeni,

ce are cinci

vii; iară la alte vii ce după vremi se vori
mai spori
i
între aceste popâre si
nu aibă mai multii a faco.. Așia dar am orăinduitii şi şcoloi, de la Băleiurile ce
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se facii, de două ori întrunit anii, unulii la Cărbunosci, și altulii la Târgul
Jiului, ca să i6 de prăvălia dintâiii câte unii loii, de prăvălia a doua câte 20
de parale, şi de prăvălia a treia câte 10 parale, caro prăvăliaşii. miicarii că era

obiceiiide da mai înainte câte cinci şi 6 lei ispravnicilorii, până

la vremea

Domnici fratelui: nostru Domnii Alecsandru Ipsilanti, când pentru catahrisis
la care adusese treba acâsta, supărându-se neguţitorii cu luări ne-suforito mai
multii S'aii rădicatii, dar: Domnia sa și cea dintâiii luare, socotindu-o pesto misură și cea din urmă cu totulii ne-drâptă, aii chibzuitii o dare în mai puţinii
decâtii cea dintâii, ca micii neguţitori să nu simţă, groutato, spre a da cu
protimie, socotindii iarăşi și loculii acestei. dări „că este mai cuviinciosii la
acestă sufletâscă pomenire a se ajuta.și șcâla-cu acestii' puţinii venitii; așişderea aii orânduitii la șcslă gecă liude'scutelnici de poslușanie, din străini și

din Gmeni fără de Dajdie: și fără de pricină

de

încărcătură

la vro-unile din

“satele Ţărei, cărora după cercetarea şi orânduiala Visterioi, să li se dea pecetluituri pe numele şi chipul lorii ; și fiindii-că în casele ce deosobitii de odăile
școlei sunt făcute prin silinţa mai susii numitului Boeriuli Domnioi mele, potii
a găsi odihnă de ședere, și dregătorii Domnici mele, ce vorii fi ispravnică, „după
vremi, aii hotărîtii Domnia sa, ca Boeriă ispravnică ce vorii avea trebuinți și vorii
vrea a şedea într'insele, să nu păgubâscă biserica și sedla, de folosulii și venitulii

chiriei ce se cade a avea de la dânsele, ca de la unii acaretii alii biserieci şi
ajii scolei; care ac6stă sfântă Biserică, ca o slobodă ce aii fostii din începutii,
asemenea slobodă aii făcut-o și Domnia .sa de împreună cu şcola, ne-închinată

și ne-legată

nicăiră,

ca să se iconomis6scă și să so chivornis6scă

veniturile loră

'şi. buna orânduiala lorii prin Epitropi mireni, adecă doui din Neguţitorii
și
Orășenii cei mai. de frunte, și numai bună starea a Târgului-Jiului
prin nazărotul şi alii D-lorii Dregătorilorii Daomniei mele Ispravnicilorii co
vorii fi după

vromi judeţului acestuia, ca prin acești. Epitropă. şi: prin. purtarea,
do grijă şi
epistasia lorii, să se stringă veniturile Bisericoi şi ale
şc6lei, să se dea tste
cele trebuinci6se Bisericei, să se ție apururea,
troi preoţi, unii grămiăticii cântăreţii la Biserică, unii dascălii grecescii şi românescă, cu ucenici îndostui.
la

şedlă, pentru învățătura cărţii, după stareaşi măsura
venitului celui orânduitii,
de

la cari copil Și ucenici să nu să câră nici o plată, şi „acei doui Epitropi
dintre neguţitori, să „aibă a fi Epitropi ne-lipsiți,- încât
se voră - purta cu
orinduială,

iarii murindii

aceștia,

sâii găsindu-se

în

bine,să se al6gii alţii do .cătro Obştea noguţitorilorii

vină, că nu

iconomisescii

i orăşenilorii

do acolo

iarăși dintre pământeni, ca cu sfatii de obşte, prin nazaretulii şi. ali Isprasni-

cilorii judeţului, să se orânduiască alții, cari
ce
opitropi pe fieş-care ani. să-şi
dea socotâla la toți neguţitorii şi orăşenii, înaintea
Ispravnicilorii județului si
acea

socotâlă

să fie datori Ispravrnicii

a o trimete

la Domnia

mea. ca

să o ve
lo.
va
NI
43
domii:SR ; pentru. care, aceste : milă
e
Se
câ
și orânduo
ii,.ce se arti
mai susii, ne amii
adeverită Domnia mea din hrisovulii Domnici sale,
co-lii
vădumii
Iti 1792 Au.its :
.
.
:
.
- , cu
a
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16. Deci învrednicindu-ne Domnul D-t doii: şi pre noi cu Domnia aceştei
pravoslavnico. Țări „Românesc, după ovlavia -ce- avemii către sfintele
lui. D-qei
locașuri, no amii milostivitii şi Domnia mea și printr'acestii cinstiti şi
bine
închipuită Domnesculii nostru Hrisovii, întărindii tote acostea milă
și orândueli, ca să se păzâscă, ne-strămutatii întocmai după cum se cuprindii
mai
susii, şi amii adeveritii hrisovulii acesta, cu însăși credinţa Domniei mele,
Io
Alesandru Costandinii Moruzi Voivodii, — credinţa, prea iubiţilorii Domniei mele
fii: Costandinii, Dumitrașco și Nicolae Voivogi, cu totii sfatul Dumnslorii cin-stiţilorii şi credincioși boerilorii veliţi ai Divanului Domniei mele: Nicolao Brân"covânu, vel Vist. Dumitrașco Racoviţă, vel Banii. Janache Văcărescu vel
Spăt.
Ianache Moruzi vel Logof.. do: ţâra de sustii, Manolache Brăncovânii vel Vorn.
de ţâra de:susti. Manolache Creţulescu vel Vorn. Nicolae Filiposcu vel
Vorn..
Costaclie Ghica vel: Logf. de ţara de sustii. Scarlat Ghica vel Log.
de ţera
de josii. Nicolae Hangerliu vel Hatmanii. Dumitrache Manu vel Post.
Isaacii
Ralet vel Clucer. Dumitrache Schina vel Comisii. Nicolae Racoviţă vel
Păharnică și Ispravnicii Costache Ghica vel Log. de ţâra de susii; și S'aii seristi
hrisovul acesta la analii dintâiii ali Domnici mele, aici în oașulii scaunulu
i
Domnici mele Bucurescă, la anii de la facerea lumei 7301, iar de la Domnulii
și mântuitorulii nostru: Isusii Hrist. l6tii 1793 Sopt. 20 de. Costandinii bir.
3-lea logofătii. |
|
_Cona. XXVI. Fila 155,

“Să mai aducemii; după harnieuliă nostru amicii şi colegii, D. Er
biceanu, o serie de acte. relative la plata lefei unui învățătoriiă de 1.
grecă. din. Craiova, şi în genere cu referinţe la scâle:
.

Jaloba Dascălului Dimisrie ot. Craiova ce
: a dati către
pentru lefa ce a avulii sd ic, impreună şi anaforaua ce către

Măria. sas . Voaă
Măria sa. Vodă

pentru acâstă pricină „de Preosf., Sa se face. ( Originalulii e înv Grecesce).
“Pg

Inălate

şi vine

toitorude

Domni.

Supusi aducă. la cundscința Inilţimei Vostre. cei păzite "de D-qeii şi prâ
drepte, că fiindii numitii învățătorii la. Domn6sca șcâlă gresscă din Craiova
de. către Prâ-sfinţitulii și pr6 fericituli Filaretii, de la care -și luamii anualii

salarinlii meii hotăritii pentru acâsta.. Acum în -a doua Domnie

a Inălţimei.

Sale -Mihailii Vodă, înainte de a veni termenulii să-mi iati salariulii mei a ur-matii
'că fericitalii s'a transferati la Mitropolie, şi când amii. cerutii salariulii
sa întâmpl
ată
şi schimbarea
Domniei, gicându-mi fericitulii, că fiindii-că 's'a
corutii în grabă de către Prea Înălţatulii Alecsandru Vodă socotolă Cutiei, aii
uitatii -Epitropii să trâccă şi obicinuitulii meii salariii şi să ami răbdare, că nu
voii fi nedreptăţită, “pînă va, găsi mijloculii: In acestă ' costiuao s'a: trimisi: și
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anafora, de cătro boerii Oraiovoi, ca să mi so dea salariulii, că mi-amii urmatii
treba mea și anulii acela, fără să iaii unii banii din salariul meii. Marturii este
în acâstă cestiune și pr6 nobilulii boerii Banulii Brâncovânulii, fiindii atunci
hale Banii. A veniti în mâna lui şi anaforaua și Pr6 iubitorulii de Dumnodeii: alii Argeșului, atlându-se la Craiova Protosinghelii ali fericitului, după
acâsta aii urmatii

multe. și cunoscute

întâmplări

și: cu

astă-di-mânc,

a răpo-.

satii fericitulii, şi din causa acelei pr6 relo ciume a rămasii servulii vostru
pină astă-qi nedreptăţitii și privatii de dreptelo și multele salo ostoneli. Do
aceea cu ferbinţâlă rogii po Pr6 Inalta Vostră dreptate, limanulii celorii nodreptăţiță, ințelegândii dreptăţiloe mele, prin pr strălucita poruncă a Inălţimoi

Vostro să so cercetoze cestiunea mea cu luare aminte do cătro Pr6 sf. Mitropolitii, pentru ca să-mi iaii multii osteniciosulii meii puţinii salarii, ce mi se
da, pontru că mă nedreptăţescii pr6 evidontii. Și cum va fi mila Inălţimei
Vostre. Alii Inălţimei Vostre cei păgite de Dumnedoii celii mai do pe urmă

"servi,

Ş

[Orisinalulii

_

|

LL

Iscălitii : Dimitrie,

Grecesce]

,

a

Resoluţia

de

a Slujitii precum

dice, și in

i S'aii datii l6fa cea orânduită? Şi în catastiholo șeslelorii cum se

găsesce” pentru 16fa dascălului din Craiova? Şi de

“acum?

Craiovei

Domnescă

„.. Prâst. Părinte Mitropolite, să cercotozi
ce chip nu

Invăţătorulii

-

S6ii la cine a rămasii

l6fa? Şi cum

nu

șa

la cine

core

căutatii

de atunci și pină

ai so plăti

acum ? să dai Domniei mele plirotorie -pe largit. a pricinei în sorisii. 1796

Noombre

29.

. |

_

.

|

|

a

Iscălitii : Biv vel Pahavnic.

Punendii Domnitorulii resoluţie pe jaloba dasca
lului Dimitrie,
dice D. Erbicânu, de a cerceta pricina Mitropolitul
ii, ca preşedinte ali

Epitropiei şcâlelori, şi în urmă a-i refera
, dă Mitropolitulii următ6rea relaţie despre elii. Să constală din acestă
anaforă, că Cutia sc6lelorii era comună, la Bucuresci, dar Episc
opii erai îndatorati de a

plăti pe dascălii din Eparhiile

respective, câţi
dascali publici şi când Episcopii se presentai erati prin tinuturi. ca
cu banii “şeslelorii la
trimestru se scădeaii cu
suma. lefilorii ce plăteau

la dascălii din ținuturi. Acestă măsură era luată de sigură
pentru a scuti pe dascăli de:
a veni în Bucuresci la Epitropie spre a'şi
lua lefile..
i
„Acestă. părere a D-lui Erbiecânu e confi
rmată prin actele ce amii
publicată în tomurile
1—4

Pr6

Inălţate

ale seriiloră din istoria

ce

publicămă.

Domne!

Ascultândii luminata porunca Mărici Tale amii intrati
i în cercet area acatoi
pricini si căt
e
Stei pricini, și cătii pentru -ceea ce dice. jăluitorulii, că
aă urm atii rânduiala

.
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diiscăliei la șcâla Craiovoi, ne arâtă St. Sa fratelo Argeșiii, că aflându-se atuncea protosinghelii la Craiova, scie, că după rugăciunea ce aii fostii datii boerii
de acolo la D-lui Oaimacamulii Costache Suţulii, aii scrisii la Măria sa Mihailii
"Vodă Suţulii, ca să se orânduiaseii numitulii dascălii, după cum ati fostii și
mai înainte de văsmiriţă, ne-aii însciințatii D-lui biv vel Banii Nicolae Brâncovânu, prin fratele Argeșşiii, că ai vădutii însciințarea bocrilorii Craiovei, co o artă numitulit dascălii prin jalbă, cu cuprindere : că aii păzitii rânduiala
crajbet sale; iar pentru co nu i Saii datii l6fa cea orânduită, artă însuși
“dascaluliă, că mai-înainte i se da l6fa prin Episcopulii Rămnicului, iarii otuncea fiind orânduitii din poruncă, prin Caimacanulii Craiovei, nu şaii luati

I6fa de la Episcopii. Şi intâmplându-so întracestii anii b6lă de ciumă aici,
n'aii: pututii veni să-şi al6gă de unde să-'și ide l6fa. Jar când aii vonitii, s'aii

întâmplată mutare din scaunii Mărioi Sale Mihai Vodă. Și viindi Mitria Sa
Alecsandru Moruzi Voevodii, s'aii arătatii şi numitulii cu unii engomionii (cuvint de laudă) în scrisii şi larii fi și cetitii către Măria Sa, Sfiinţia Sa reposatulii frate Filaroti fiindii Mitropolit, arătându-lii că ș'aii păzitii slujba sa
la şeslă. Şi după aceea mergândii la Sf. Sa i-arii fi dis: că de vreme co mal
nainte nu ş'aii căutatii l6fa şi la Cutie nu saii arătatii, să facă o. jalbă către
Măria Sa Alecsandru Moruzi Vodă, şi sfinţia Sa va sta mijlocitori de ai so
se6to ]6fa pe acelii anii. Care jalbă dice, că o aii.datii, dar pină ati Luatii tr6ba
săvârşire, "-arii fi. disii fratele Rămnicii, Chir Nectarie, să nu mal zăbovâscă
aice, ci să se ducă la Craiova si-și caute trâba şedloi, și frăția, sa îi va sedte
acei bani ai lefei, şi așa s'aii dusi. Și după co aii mersi fratele Episcopii la
Eparhie, dice, că. în multe rânduri. "i-ai scrisii. și "i-ai răspunsii: că pînă nu
i se va aduce deosebită poruncă Domnâscă nu pote ca să-i dea nimicii, şi așia
aii rămasii lipsiti pînă acum. arii pentru coea, co mi se. poruncesco să cer- .
cetămii. cum să găsesco în catastihele Cutici pentru lâfa dascălului de la Craiova, arătămii Mirieă Tale : că cercetândii ne-amii adoveritii, că pînă în vremea
Măriei Sale Alecsandru Vodă Moruzi nu. s'aii fostii pusii în orânduială nică
șc6lele de aicea din Bucuresci, și pentru. aceea, nici. şedla, Craiovei nu se găsesce pe acelii anii, .cum-că să se fi datii 16fă. Iar mal înainte aşia s'aii urmati
de a i se da I6fa prin Episcopulii Rămnicului şi se descărca la Cutie, atâtii cu
I6fa acesta, câtii.şi cu ale altor dascăli, ce -eraii. po la judeţe, precum so urmâză şi la cele-l-alte. Eparhii. Deci fiindii curgerea pricinei întwacestii chipii,
după poruncă însciințămii Măriei Tale, si rămâne cum Domnulii „Dumnegeii
va lumina pe Măria 'Ta, a nu rămânoa lipsitii do ostenlă.
Ali Măriei Tale cătră D- -Jeii ferbinte rugătorii, iproci,

|

Dositheiii alii Ungro- Vlahici.

1796, Dech. 22.
« Ne-mulţămindu-se

Domnitorul

cu răspunsulii Mitropoliei, cere
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făcutii: cu

banii

“

adunaţ ţi în

anulu

ciumci de

şcole?
Sfinţite părinte

Mitropolite,

Amii văqutii Domnia mea anaforaoa ce ne faci, prin care vedemii că
„me arăţi curgerea pricinei cum sati urmatii, și că până la Domnia Măriei scle
Selefului nostru, şeâlele nu se pusese în orinduială şi pentru aceea nică șe6la
Craiovei nu se găsesce până atuncea la 16fă; însă venitulii şedlelorii de la preoți
totii s'aii'luatii şi atunci, și tot-dGuna, de care acesta nu no faci Preasfin. ta
nici o arătare, cine aii luatii venitulii șeâlelorii și unde s'aii datii, decă lofilo nu
s'aii plătiți? pentru că jăluitorulii acosta, ca unulii ce ait slujitii, cum ne arctă,
trebuia de la cine aii strînsii venitulii ședlelorii să i se plătâscă dreptulii lui;
și si avomii r&spunsii. — 1797 Ghenarii 28.
Bio. vel Paharnicii,

« Respunsulti datu prin ânaforaoa urmiitâre. este în doi peri. Acesta
însemnă, că banii milosteniei şi ai şcâlelorii, sai strinsi de la preoți,
dar sau întrebuinţatu la schimbarea bisericescei stăpâniri. Eu, dice

Di -Erbiceanu,; _presupunii
după obiceiii. »

că au fostii daţi ca preșente la noile alegeri,

| Prea Tnălţate Dâmne!

|

Asoultândii şi acâstii uminati poruncă a Miăriei tale, după câtii este sciința
n6stră arătămil: că în' vremea răzmeriţei nefiindii şedlele în orânduial
ă, nică
bani pentru. şcole Sati luati, fără numai după ce aii veniti,
„Măria sa Mihaiii
Vodă, într'acelii anii 's'aii luatii, când şi, jăluitorulii dico,
„că ati. fostii orânduitii
dascăl. Pentru care găsimii într'o condică din vremea
răposatului proin Mitropolitii Filarotii, trecuti unii pitacii al" Mărici s6le Mihai Vodă,
de la lt 92

Noenib. 5, întru care scrie așia: „Pentru banii
cei orînduiți prin pitaculii Domnici S6le, încă de la luna lui: Augustii, ca să
dea atătii câta preoțescă cătii și
mănăstirile, pentru . Cutia : milosteniei şi
pentru șcâle, şi fiind-că nu sati pusi

in lucrare de .atuncea și s'aii întâmplatii. cu
schimbarea * bisericesceă stăpâniri,
atâtii la sf. Mitropolie, câtii' și Episcopiei
Rimnicălui. cheltueră obicinuito; pontru ca să so ajute dar aceste două, numite
Eparhii la obicinuitele cheltuely ce
li Sati întâmplatii, ait
poruncitii

ca să „se

stringă numiţi bani pe. sâm
ma, lori, far
vre-o altă Şeiinţă inai multă nu avemii. Deci după
luminată - poruncă nu i
lipsimii cu răspuns,
Alt Măriei tele către Dumnegeti rugători
+
i fiorbintg .. „iprocă.
_ Dositheiii

ah: Ungro- Vlahiei. ,
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bibliografiei şi culturei generale

a secol.

XVIII, vom semnala însemnatulii roli ce "li aă,ca factori culturali,
Enache Văcărescu, Mitropolitulii Filaretă, ba chiar și Mitropolitul Dositeii Filiti, cum şi Iacobii Stamati, Anfilohie de la Ilotini, traducătorulit cărței lui Boufier « De obşte geografie » şi a unei aritinetice, arhimonaritii- Măzărenu ete., nemtândii a menţiona şi bărbaţii din:Ardealit.

A. Moruzi n'ăii uitatit şedlele grecesci din Orientii. Aşia în 19
Aprilie 179 a acordată uni ajutorit sedlei grecesci din. Arvanitohori ;
1. Cod. XAVI.

Eacă acesti nrisovăi:

Hr isovul şeglei de la Arvanitohori.

.

—

"Din tote facorile de bine şi milosteniile' mai de tiobnință, mai Dumneoiasci şi mai do folosii este, acea facere de bine, ce se face la obștâsca politio, de câtii la unii: omii singurii numai, cea de'a pururea și:do mulţi ani,
de câtii cea vremelnică și de : puţini ani și ceea ce se face de folosii sufletuluă, de câtii spre celea: trupescă, şi de câtii tote acestea, iarăşi. cu multă
şi fără de asemănare întră acea facere de. bine şi ajutoriulii. ce se face la tocmirea, și chivernis6la -șcâlelorii 'de înv &ţăturile . celea elinescă, căci întru acestea
S'aii datii multe feluri de învățături, și mal vertosii că se câştigă înţelepciunea“
cea lăudată, care” împodobesce viaţa omenescă, mai "multi de câtii tâto celel-alte bunătăţi, dăruesco Gmenilorii lumina cea curată şi fericirea cea desăvârşită,care este priceperea Şi cunosciința.. luă Dumnedeii şi a luorărilorii celorii
Dumnegeesciă,. pentru'a căruia dobândiri cei înţelepţi ai lăsatii tâta altă tra“pescă

căutare

și desfătare și s'aii datii

pre sineşi la, șeolă şi S'aii făcuti

lu-

minaţi şi aleşi și îri tâtă lumea se laudă şi se mărescii; pentru aceea mai toți
Impărați și Domnii, cu multe cheltueli aii așeqatii' cole de învățătură, pentru
ca să împodobâscă năravurile şi obiceiurile supușilorii: lorii, ca să strălueâscă
şi să îmulțâscă în norodulii lori acâstă curati lumină a înțelepeiunei ; dreptii
aceea și Domnia lori fraţii noștrii Domni de mai nainte aii aședatii șodlo. do
învățătură elinesci în oraşulii ce se chiamă Arzanitohori, care se vecinesce cu
Tărnova, din Eparhia prea sfinţitului Mitropolit qăârmovii, unde locuescii bărbaţi de cinste și neguţitoră de ispravă, cari aii trebuință do şc6lă şi de dascălii,
orânduindii pentru plata acelui dascălii, ca să ia pe fieşcare anti câte două
sute cinci-deci bolovani sare de la ocnă; plătindu-se” de ciitre cămarașulii de Qcnă
fieşcare bolovanii pe taleri unulii noii, la luna lui Augustii ; orânduimii și
patru

epitropi

negustori 'de cinste și de isprasă dintr'acelaşi orașii ca să porto -

grija numitei şcoli ; care ac6stă milă aii avut-o și. de la alţi frați Domni de
mal “inainte, precum din Hrisovulii Domniei s6le fratelui Domnii Mihaiii Cos- .
tandinii Saţulii Voivodii, ce Pamii vădutii cu I6t 1792. Noemvre 24, ne-amii
adeveritii; căruia acestei făpte bune 'răvnitoriii fiindii: și Domnia mea, ca să
crâscă mai multii şi să. sporescă acestii bine și de obşte mare folosii, -înoimit
şi întărimii, așşedământulii: acestei șcle, să se păzâscă no- strămutatii, ca: să aibă
adică a lua dascălulii ce va fi la; acâstă șcâlă mila ce se cuprinde mai susăi, pentru
"plata ostenelei sâle, și numimii 'epitropii pe Dumitra, Diamandii i Costantinii:
Gheorghiii și Teodorii Dedulii și X6gulii Joanii.:Nu numai: ca să: porto grija:

74:

Ve

A.

URECIUĂ.

la 1 -Maii 1792 aă dati ajutori şcolei grecesci din Constantinopol
e. 1
La 30 Noembre 1794 ai dati: hrisovii de aJutorii pentru şcola de
la Dușcolci şi se ia acestă tal. 250 în fieş-care anii de la cămăraș
ulii de_Ocnc, ca
să plătâscă simbria dascălului, ci încă să se socotâscă a
găsi dascăli învățatii
și procopsitii întru fapte bune şi mai vertosii pravoslavnicii
, întărită întru
credința și învăţăturile bisericei Răsăritului, pentru
ca să crâscă și să so folos6scă copiii ce intru acestă școlă vorii învăţa,
si
învățături şi întru fapte bune; ia de care cum-va se procopsâscă şi întru
acelii dascălii nu va fi
dreptii întru prea curată, credinţă şi întru învăţăt
urile bisericei Răsăritului,
şi va fi netrebnicii, ori ne: învățații, sâii nu
so va nevoi cu ucenicii precum
se cade, atunci coi mai susii pomeniţi patru
epitropi să fie nevoiţi ca să giisâscă altii dascălii vrednicii şi sirgaitorii,
să-lii orânduiască în locul: celui
co va fi; iar cândii se va întâmpla:
vre unuia
după datoria omenâscă, sii altă întâmplare, dinti”acosto patru Epitropi mortea ;
atunci cei troi epitropi, cari rămânii, să al6gă altii obrazii vrednicii
și de ispravă, și să-lii aşee - Dascălii
în loculii celui lipsitii. Rugămii şi pre
alţi iraţi Domni, cari în urma nâstră so
vorii învrednici cu Domnia acestei țări,
să întărâscă aședământulii acostoi școli,
ca și'ale Domniilorii s6le întăriri să
ami întărită hrisovulii acesta cu însăşifio în urmă de alţii ținute în s6mă; şi
credinţa Domniei mele [o Aloesanăru
Costandinii Moruzi Vvd, i cu credinţa
*
prea
iubiţilorii Domnici mele fii: Costandinii Vyd., Dumitraşco Yvd., Nicolao
Și po Dumnâlori cinstiți şi credincioși Vvd. și Gheorghe Vva. Martori puindii
veliţi Boeri ai Divanului Domnici
mele: Dumitrașco Racoviţă vel Ban.
Ionacho Morazi vel Vist. Manolache
coveanu vel: Vorn. de ţâra de susii:
Brân-

Constantin Caragea rel Hatm. Dumitra
„ Manu vel Spăt. Nicolae Filipescu
vel Log.: de țâra de susii. Costandinii che.
vel: Vorn. de ţâra de
Ghica,
josii. Răducanu Slătineanu vel
Vor. “Manolache Grădişteanu vel: Vorn.: Costandin Stirbeii
i vel Logof. de: ţâra de josii.
Post. Dumitrache Hangerliu vel
Comis. Alecsandru Văcărescu Lucache! vel
Ioanii Comănânu vel Pahar. Grigore
vel Clucerii
Băleanu vel Stol. Tordacho- vel
Dumitrache Costandache vel
Slugor.
Pit. şi Ispravnicii Nicolae Filipes
țora de susii; şi „s'aii scrisiicu
vel
Log.
de
Hrisovulii acesta la al doilea
Domnie a Domniei mele, aici
anii dintru intâia
în
orașul
Domniei mele în Bucures
de la Domnulii și Mântaitorulii
nostra "Is, He. l6t.1794 Aprilie ci, la anulii
Logof. de Divanii.
49, de Chiriţă
A
i
Da
Cod. XXXVI, pag, 206,
1. Cod. XXVI. Fila 285. Eacă aces
tă hrisovu :
IIrisovuliă, şedlei de la Țavigradă.
| „D6tă

facerea

de

bine

și ajutorulii în totii locu
lii și pretutinderica esto
prunită Iu: Dumnegeii,
iară celii. ce se face la locu
ri pricinuitâre binelui .și
„folosului de obște, cum şi se6l
înţelepciunea, cu cuvântulă e de învățătură, cari împodobescii pe 6meny a.

Dumnegeii, Şi
cuviinci6se și
şi Oblăduitorii
spre întărirea

, și cu. lumina
altelo asemenea folositâre rea credinței și a cunoscinţei .de
obștieă, acelea cu' atâtii sunt
plăcute lui Dumnegeii, cu câti
mai
ce aii câștigutii de la D-deii i cu deosebire ai datorie Domnii
pute
rea
de a face bunătăţi, a osirdui
şi întemeierea lorii,:și a le
ajuta din harurile' co a. dob
ânditiă

pn eta

|

.
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ere,

iuc-Dere ! şi. la 11 -Maiii 1705 ai

dati

hrisovii

cu ajutore

spitalului

pentru folosulii
.ce dicemii și binele ce pricinuesce de obște, iar nu numai
în parte; dreptii acea fiindii că şedla elinâscă din prea cinstita politie a Impăteșcii şi în tâtă lumea pr6 vestite cetăţi 'Țarigradului, care este cea dintâiii.
stăpânitâre tuturorii politiilorii şi oraşelorii, este isvorulii ceolii dăntâiii alii
învăţăturei grecesci şi elinescă, de unde se începe şi isvoresce la toți mari și
mică ai nemului: nostru celii ereștinescii, lumina credinţei, podoba procopsirei şi
a înţelepciunii şi cunoscinţa de Dumnedeii; socotitamii Domnia. mea, că după
cum alte șcâle, i M-ri și Biserici din multe părţi, aii mili şi ajutorură dintr'ac6stă creștinescă ţâră, prin hris6vele i cârţile fraţilorii Domni, cu atâta mai.
deosebitii se cuvine a av acâstă numită șcâlă a Ţarigradului vre unulii de aici,
la curgătorele cheltueli colea de peste totii anulii; do care cercetândii Domnia
mea cu dinadinsulii în condicile Divanului, de este vre unii Hrisovii: pentru
acâsta, nu aflarămii nimică ; deci nefiindii cu cale a se afla numai acâstă șcâlă a .
'Tarigradului isterisită lângă alte atâtea și atâtea mili și ajutoruri ce se revarsă din
tracâstă ţâră în alte asemenea locuri, și fiindii sciută trebuința cheltuelilorii curgătore ce are pe anii, mai vertosti acumii când cu deosebire este de a intra la mai.

bună orânduială şi întocmire, spre folosulii învăţăturei și alii luminărei de obşte;

-amti bine voitii Domnia mea de i-amii datii acesti! Domnesculii nostru Hrisovii,
prin care orânduimiiși hotărimi, să aibă a lua vinăriciii câte doui bani de
vadră, cu părpărulii, precum iaii și alte M-ră,. însă la sud Argeșii din poporulii
Săpata, Padurosulii, Simara, Groşii, Băbana, Bărbătesci, Codmeni, Uda din plasa,
Săpeţi, i din poporulii Corbi, Barșoiu,. Stoielași, Cremenari, Urşi, din plasa,
Cromenarii, i din poporulii Cuca, Schieii Argeşului, Dobrescii, Bădenii, Dănicei,
şi Tamiresci, Ciomăgescii din plasa Oltului de josii, i din poporulii 'Bledară, din Alică, din Golescă, Valea Babei, din Fagoni din plasa Oltului de susii, Vlădescă,
din plasa Topologului, i din poporulii: 'Peișulii ot Bunesci, i Malureni, din plasa
Piteştilorii, i Valsanulii, şi la sud Oltii.din poporii Daneșcii ; care acestea tâte
popre încă din anulii trecutii s'aii găsitii întregi și s'aii deosebiti acei câte doi.
bani de vadră cu părpărulii din cumperătârea vinăriciurilori, încă de la vîndarea
vinăriciului, luânduși vinăricerii numai cei obişnuiţi trei bani de vadră după
cum aii și alte popre;. pentru care poruncimii .ca atâtii estimpii la vremea.
vinăriciului, câtă și în toţi anii viitori, să aibă orănduitulii Epitropilorii a serie
şi -vinăriciul dintre aceste numite popâre împreună cu. vinăricerii. Domnesci,.
şi să ia orănduitulii epitropiloră câte doi bani de vadră cu părpărulii, la care:
“să nu aibă vinăricerii întru nimicii a se amesteca, iar trei bani să ide vinăricerii. .
„Așișderea orănduimişi. hotărîmii, ca să aibă numita. şedlă a lua şi de la Ocna,
Slănicii po anii câte cinci sute bolovani sare, şi de la Carvasaraua vămilorii
pe anii câte tal. 250, cu care aceste venituri aii a ţinea șcâla pe totii anulii la
cheltuelile ce are; iar pentru purtarea do grijă și epistasia atâtii a strinsului
„vinăriciului i a: primirii banilorii sărei de la Ocnă și'a banilorii vămei, cât și.
a trimiterii cu siguranţie în vreme pe totii anulii la șc6la din Ţarigradii, orân-..
dăimii Domnia mea Epitropă pre prea sfinţia, sa alesulii de Dumnedeii Metropolitii Ungro-Vlabhiei, ce va fi după vremi, i pe D-lorii cinstiţi şi credincioși boeriă - Domnie mele, vel Vist. şi vel Post. ca să grijască de acâsta, și să aibă asu-.
pră-le acâstă datorie; rugămii .și pre fraţii noştrii luminaţi Domni ce în urma
1, Cod. XXVI. pag. 224. Dămu acesti hrisovi în anexă.
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şi

folosulii

vremi, că socotindii cu înelepeiunea Donwiiloziă salo

ce arc

fie-care de numita

şodlă şi bine; o e

pricini eso

acostii ajutorii, să bine voiască a întări și a înoi privilegiulii acesta, ca SN i
locii cuviinciosii, ca și ale Domniilorii sale privileghiuri asemenoa să se pă oscii
i
de alţi fraţi Domni în urmă; și amii întăritit Hrisov ulii acesta cu însăși AI mu
fil: Consnâstră iscilitură şi pecete, și cu credinţa pre iubiţilorii Domnică molo
tantinii Vyd, Nicolae Vvd, Dumitrașco Vvd, şi cu totii statulii cinstiţiloră și
ist,
crodincioși Boorii Divanului Domniei mele: Pan Nicolae Brâncovenu vel
Dumitrasco. Racoviţă vel Banii. Ianacho Văcărescu vel Spăt. Ianache Moruzi
vel Vorn. de ţâra de susii. Manolache Brâncov6nu vol Vorn. de ț6ra de josii.
Manolache Creţuleseo vel Vorn. Nicolae Filipescu vel Vornicii. Costache Ghica
vel Logf. de ţâra de susii. Scarlatii Ghica vel Logf. de ora de josit. Nicolae
Hangerliu. vel Hatm. . Dumitrache Manu vel Post. Isaac Raletii vel Clucerii.
Dumitrache Schina; vel Comisii. Nieplao Racoviţă vel Pahar. şi Ispravniculii

Costache Ghica. vel Logf. de ţâra de sustii. Şi s'a serisit Hrisovulii acosta întru

ăntâiulii anii al Domniei mele aici, în orașulii scaunului Domnici
rescă, la 16t. 17983 -Maiii 1, de Ioniţă: Rafailii biv. 3-lea Logf.

mele Bucu-

1. Cod, XXVI. Fila 247. Eacă acesti hrisov:
o

„

hisovulii spitalului, şi sedlei

-Primită este înaintea lui Dumnedeii

de la

Terapia

tâtă facerea de bine şi ajutoriulii la

totii loculii și pretutindenea, iară ceea ce se face la locuri pricinuitâre binelui
şi folosului obștescii, cum spitalui de bolnavi săraci, cară odihnescii pe cei 'ce
m'aii stare și putere a se căuta pe sineşi la patimile lorii, şi ședlo de învăţătură, 'care împodobescii pe 6meni cu înţelepciunea, cu cuvîntul şi cu
luminarea credinței și a cunoștinței de Dumnegeii şi alte asemenea folositâre
de
obște,
cu atâtii mai multii este cuviinciosii ajutorulii acestora, încâtii
şi mântuitorulii
nostru la cuvântu Evangheliei dice: < bolnavii amii fostii şi nvaţă
căutatii, străinii
şi m'aţi “primiti », şi iariiși : «ceea ce ați făcutii unuia
dintre ceştă frați mai
mici at mei, mie aţi fiăcutii.> -Dreptii 'aceea fiind-că
toţi lăcuitorii de obşte de.
la Terapie, prin jalbă de rugiciune aii făcutii arătare
. Domniei mele, cumcă mila
ce cra orinduită de 'vinăricit: de aici din ț6ră, spital
ului și șcâlci de acolo de la
Terapia, fiind cuprindătâre toţii întruni hrisov
ă cu Mănastirea: Vlah-sorai,. nu
şi-aii -pututii avea spitalulși şeâla dintracâst
ă amestecare folosulii și ajutoriulii
de acea milă, de când s'aă rinduiti, încă din
Domnia ăntăiii: a Domniei s6le
fratelui Domnii Mihaiti Suţulii Vvd, care
sa
întăritiiși do' Doninia mea, și
dintru acâstă pricină, nu numai pâte a
se. interisi în vremi spitalulii și șcâla
de acestă milă, nefiindii dospărţită prin
osebitii sinetii Domnese ii alii lorii,
ȘI Yre-o prigonire şi scârbă, care nu o poftes
cii, pâte pricinui într "amândouă păr-ci.
ţile cu Părinţii de la Megaspileonii,
care este într'una, cu Vlah-serai;
de accea
Și-aii făcutii rugăciune Domnici mels
cu toți de obşte, ca să despărțimiă
lulii şi şcOla cu mila lorii prin hrisov
ulii nostru deosebiti, ca să fie vrodn spita.
alti săii, şi să se pâtă ajuta la cheltu
ică p6
rora jalbă şi cerere făcut? amit Domniaelile ce are spit alulii ' şi şe6la; asupra că-,
mea

cercetar
| e prin D-lui vel. Logof. de

|
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-
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de la Arnăutchioi.

Fiindii-că şcâla olinâscă de.la Arnăutchioiii se află fără de nici un venitii
şi milă Domnâscă cu care să se ajute la trebuințele ci, după cum aii alto
asemencă șc6le do învățătură şi biserica de aici dintr'acâstă creștinscă ţeră,

şi fiindii cu cale şi trebuinciosii ajutoriulii la acestii feliit de locuri, unde se fuce

ț6ra de susii mai ăntăiii hris6velorii numitelorii Mănăstiri, ce sunt trecute în
Condica Divanului Domniei mele, ca să vedemii cuprinderea lorii, și ne-amii
_-pliroforisitii,că prin tote hrisâvele se indatoreşce Mănastirea Vlah-serai a r&s-.
“punde mila spitalului şi ședlei de la Terapia din vinăriciulii ce. are aici în ţâră
la sud. Gorju şi Romanați, şi cu acestă orănduială, i s'aii datit cu îndestulare
acelea o sută două-deci popâro,. unde dupăce ne-amii pliroforisitii Domnia
mea, că dintracestii vinăriciu de aici din ţeră este orănduită şi mila spitalului
şi şcolei de la 'Terapia, amii găsitii Domnia mea cu cale şi amii primitii rugăciunea şi cererea 'Terapienilorii, spre a so deosebi adică spitalu și școla de acolo cu unele dintracestea: popâre, pentru discolia și paguba acea carele li se pote
întâmpla, dintmacâstă. pricină, fiindii legate întrunii -hrisovii, cum n-aii arstatii
că li Saii întâmplatii; a cărora milă şi chibzuind'o Domnia mea după trebuinţa
co aii, că.este cu cale de a li se face ca ajutoriu, cala unii lucru vrednicii cuviinciosti şi de folosii la mulţi, cheltuindu-se acestă milă la spitalulii de bolnavi
săracă şi la şcâla de invăţătură, unde la acestii satii se află locuindiişi atâtea
familii cinstite şi de bunii nemii, mai vârtosii “că Monastirea Vlah-serai findii
precum sali gisii mai susii întru una cu Megaspileonii deosebiti şi: se ajută
una cu alta; De accea dară amii hotăritii Domnia mea şi după fdia ce ni s'aii
arătatii din condica Divanului de suma și de numirea popbrelorii ce sunt în
hrisovulii Mănastirei Vlah-serai, care se adună la numârii poste totii una sută
două-deci şi șese, cele-Valto nouă-deci și patru popre să rămâe ale Monastirei
Vlah-serai, Yară trei-geci și două popâre din plasa Jiului și din Gorjii lo deosebimii şi le dămii, ca să fie ale spitalului și şcâlei ot. 'Terapia, care sunt aceștea,
ddică : Delulii Plopoşorulii, Pescena, Băltenii, Vladuleni, Cidra, Cuca, Cornescii,
Stroiescîi, Ckicidra, Arcânii, Băltișora, Runculii, Lilescă, Alcesenii, Dâluli Bălanilorii, Borcenii, Mosnenii Birnici, Sămbotenulii, Hurezulii, Schela,. Bircurile,
Şărgău, Rugii,. Valarii, Curpenulii, Barcescii, Tirgu-Jiului,
Dâlulii Bătrânilorii,.
Peţenii, Bacescă, Zaicoiulii, Obârşia din plasa Jiului sud. Gorjii; din care acestea popâre :să se ice la vremea, vinăriciului acei câte. doui bani de vadră şi
păvpărulii, numai pe s6ma spitalului și șcâlei ot. Terapia. Așişderea facemii Domnia. mei şi deosebită . milă spitalului şi. șeolei ot, Terapia, ca 'să ide pe. totii
anulii câte tal. 200 de aici din venitulii Oenelorii ţărei, pentru care aceşti bani
dir. Vinăriciu şi din. Ocnă, orănduimii Domnia mea şi Epitropi pe Dumudlorit
cinstiţii şi credincioşii boeri Domniei mele vel Logof. de . ţera de. susii, şi vel
Post. ca să-grijască în vreme do a lua şi a trimito cu siguranţie bunăpe totii

anulii la Ospitalii şi ședla de la Terapia. Deci amii datii Domnescu nostru hrisovii de întărire: spitalului şi şeolei ot. Terapia, adevăritii cu însăși Domn6sea

nâstră

iscălitură și pecete, şi cu credinţa prea * iubiţilorii Domniei

mele

fii,

și

cu "mărturia Dunindlorii cinstiţilorii.şi credincioşi boorilorii ai Divanului Doma
Ca
!
E
. .
Di
nici mele. Iproci. 1795, Maiii 11.

„(Coma XXVI, Fi 297).

|
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silință la învăţătură şi luminarea spre cunoscinţa de Dumnegeii ; ami pinorvoită
Domnia mea, pentru pomenirea nbstră și pentru ajutorulii și mângâierea co o i
ce se silescii la învățătură, spre a putea fără de lipsă de dascălii şi do celea trebuinci6se a urma oșirdia loră și amii datii acestii Domnescii alii nostru Hrisovii,
ca să aibă a lua șcdla acâsta, pe totii anulii, de aicea de la Carvasaruoa Domn6scă, câte taleri două sute, spre a se choltui la trebuințele şeolei ; rugiimii
dară... Finea ca la cel din sus.. Seris do Riducanii Poenariii, biv 3-lea Logof.
„

Cond,

Cum
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17.

Moruzi,

omii

învăţat,

prețuia

învăţătura, să pole ve-

dea şi din hrisovulu de.la 30 Iuniii 1793, prin. care recunoscendii,
cîsteţimea şi învăţătura» reposatului Neculai, fostă ali treilea Logofăt,

acordă femeei acestuia scutiri

diverse. Acesti Nicolai şapoi liulii săi

serviseră numeroşi Domni, incepenâi

cu Constantini Brâncovenu,

sub

Stefani Cantacuzină, sub Mavrocordătesci, sub Grigore Ghica, sub
Mihai-Vodă-Racoviţă,. sub Constantin Racoviţă, sub Scarlati Ghica,

sub Ştefanii Racoviţă, Alexandru
Suţu

şi sub

A. Moruzi. Aşa

logofeţi iu Divană,

Ghica, Alexandru

dar peste

tatălii apoi fiulii.:

o sută

Ipsilanti,

Mihai

şi câţi-va ani aii r&masii

a

1. Iată Hrisovulă relativii la acâsta:
Ilvisovulii jupănesei

soţia reposatului

Nicolae

biv.

treti

Lodqof.

Io Alexandru

Const. Moruzi Vud..
Celorii cari se p5rtă cu supunere adevărată și cu cuviinţă se
sirguoscii
întru poruncile Domniloră, cu cuviință și cu cale este ași
rovărsa ciitre dânșii
domnâsca lorii milostivire şi îndurare spre. răsplătirea
osirdniciă și eredincidsolorii sale slujbe, pentru că dice: «Vrednicii este
lucrătorulii de plata sa:
măcarii că multe mijloce de mili și facerido
bine sunt în mâna Domnilorii,
când cu milostivire va căuta asupra celorii ce
sunt credincioși și supuşi; dreptit
aceca dară şi Domnia -mea bine adeveriţi
fiindii pentru.
.
jupân6sa reposatului Nicolae biv. treti Logof., feciorulii
prestă
vitulu
i.
Panait
ii
2-lea gramaticii, că atâtii clăi câtii și tatălii” săii din
tin8ră vrăst ă până la mortea lorii ini:
slujit Domnilorii cu credință și cu drepta
Domnii Constandinii Basarabii Brâncovrân te, ănt âiti la reposatulii şi bătrânulii
şi învățătura l-aîi fost făculii gramaticii u, cărui a de atuncă văgândii istețimea
mare, şi aii slujitii cu credință și
dreptate până la potrecania Domniei
cu
sale, după aceea răposatuli Ştetfanii
Vodă
Cantacuzino, apoi la ISnii Vodă Mavroc
| Sandru, odă Si la Domnia sa Consta ordatii, și la Domnia sa Nicolae Alecntinii Mavrocordatii, i la Domnia
8
sa Gri:
G
_YOdă, ŞI lar la Domnia
po mal susii numitulii boeriu feciorsa Constantinii Mavrocordatulii, când atunci
ulii grămăticului soţulii numitoi
vEdendu-lii copilii vrednici de
jupânese
4
Sluji
, Paii făcuti postelnicelii, apoi
aprodi; așișdorea și la Domnia
vătaf
ii do
sa , r&po
răposatu
satulii
l
Mihaiiii Vodădă R Hacoviţă întru amâ
două Domniile, atâtii el câtiă
nși fiulii săi, cum și după
prostăvirea, tătână-săă,
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De unii nepreţuitii -aventă culturali: este organisarea, sub Moruzi,
la 93 N-bre. 1793, a unei flotile de statii comercială, sub privigherea
„—
şi credemă după planulii
— spătarului celui mare Ianache Văcărescu.
Deja sub Alex. Ipsilante Târa avea un galionii pe Dunăre. Am v&dută
pe -N. Mavrogheni— fosti dragomanii al amiralului flotei turce,—
avendi in alaiul săi o companie de marinari. In 1793 drapelulii
de la Ruşava la GaTârei Muntenesci flutură pe totii cursulit Dunărei,

„aţi,

cu destulă timpi inainte de organisarea

Loidului Austriacă.

Da-

vomii actulii de fundațunea flotilei muntene la capitolulii comerciului.
In anexele la acestii volumii vomi aduce incă unii numării de

documente, cari privescu şcolele şi in genere cultura publică. Să citămil
aci dintre

acelea

pre

următorele:

elii s'aii aflatii cu slujbă credinciâsă (precum Iris6vele Domnescă arâtă), atâtii
"Domniei sale reposatului Costandinii Vodă Cehanii, câtă și alii Domniei sale
reposatulii Scarlatii Ghica Vodă, și alii Domniei s6lo Ştefanii „Racoviţă Vodă
i alii Domnici s6le răposatului Alexandru Ghica Vodă, cum că aii slujitii cu
droptato şi aii avutii milă Domnescă, după cum amii văgutii Domnia mea şi
Hrisovulii Domnici sâle fratelui Alexandru Vodă Ipsilantii ot. 16t 4775, Mai
9, cum și alii Domniei solo fratelui Mihaiii Suţulii Vodă ot. 16t 1792 „ Mart, 7;
decă după ce Domnulii D-geii ne-aii învrednicitii şi pre noi cu Domnia
şi obliiduirea acestui cinstitii scaunii alti Țărei Românesci ne-amii milostivitii
de amii înnoitii şi amii întăritii milele ce aii avutii prin hrisovele numiţilorii
Domni, adică casa lui să fie în pace și apărată de totii feliulii de . orândueli
„ce arii eși pe câta boerâscă, de nici unele valii şi. supărare să n'aibă; așișderea şi „dijmăritii, stupi, râmători câţi va avea de dijmăritii, și de vinăriciii
"câtii vinii va face în viile sâle, şi'o pivniță să ţie în orașulii Bucurescă scutiti de fumăritii, de căminăritii, de vamă, de vinii Domnescii, i de ortuliă vătăşesciişi de tâte orânduelile pivniţilorii, i liude 10 6meni scutiţi, însă străini,
cu. pecetluituri pe numele și chipul lorii, și să scutâscă și de oieritii of patru
sute la vremea oieritului; și amii intăritii Hrisovulii acesta cu însăși credința
Domniei mele Io Alecs. Cost. Moruzi Vvd, și cu credinţa prea iubiţilorii Domnici mele fii: Costandinii, Dumitrașco. şi Nicolao Vidi mărturii puindii şi pe
toți Dumnlorii cinstiţi şi credincioşii boerii Domniei mele cei mari ai Di- vanului: Nicolae Brâncovânu vel Vis. Dumitrașco Racoviţă vol Banii. Janache
Văcărescu vel Spătarii. Ianache Moruzi vel Vornicii de Ţâra de susii. Manolache Brâncovânu vel Spăt. Panii: Ianache Moruzi vel Vornicii de 'Ţâra de.
susii. Manolache Brâncovenu vel Vornicii de '6ra de josii. Manolache Creţulescu vel Vorn. Nicolae Filipescu vel Vorn. Costache Ghica vel Logf. do ȚȚâra
de susii. Pan Scarlatii Ghica vel log. de 'Țâra de josii. Nicolae Hangerliu vel
Hatmanii. Dumitrache Manu vel Post. Isaacii Raletii vel Clucerii. Dumitrache
- Schina vel Comisii. Nicolae. Racoviţă vel Păharnicii. Iordache vel Slug. Iordache
- Palada vel Stolnic, Dumitrache -Costandache vel Pit. şi Ispravnicii Costache
Ghica vel Log. de 'Ţâra de: susii; și ş'aii scrisii Hrisovulii acesta, aici în orașu
„ Bucuresci, la anii de la facerea lamii' 7301, iar de la Hristosii lât. 1793, Iunio' 30, de Costandinii biv.. 3-lea Logot.
„i
Cond,- XXVII,

fita 34.
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1. Anaforaoa Metropolitului pentru un Vasile cae ati indrăsnitii
a sluji S-ta leturghie fără de a [i hirotonisitii. Moruzi ordonă de a se
bate. la -falangă cu 1100 toege şi ase. tace „Siurghiunii la M-rea Căldăruşani. .
i

a

Reclamaţiunea. lui Enache

Dascălulii de

la scola Domnescă

contra Sandei Isvoranu, căci i-ait mai r&masii dalor e uni restii din simbia sa...
3. Mai multe condemnări iin pr icina de desonorări de fete mari,

„i!

4, Anaforaoa

prin care preoţii sunt obligaţi: a plăti când se hiro-

tonescit câte cinci taleri la cutia şcâleloră.
:5. Anaforaoa epitropiei relativă la mârtea

dascălului

Pautazi.

6. Diverse anaforale relative la spitaluri.
7. Ridicarea de 2 doctori noi la Craiova, a unui Pavlu şi Spiru.
8. Anaforaoa Mitropolitului, din 1795, pentr u Nisce egumeni ce nu
se supunii a răspunde banii şeolei etc. ele.
|

„Aceste documente, din codulit XXVII şi NNVIII,
studiului :asupra.. capitulelorii ce închidemi aci.

In

definitivii, nu se pote susţine,

vorii

completa

că între anii 1792
— 1796 ar fi

încetatii:ori-ce cultură românâscă, aşia că cu stingerea secolului NVIII
stinsă era şi ori ce şcâlă românescă. Sc6la românescă continua a esiste
şi pe:lângă şcelele. publice întreţinute din fondurile cutici Epitropici

obştiei şi şcolile publice infiinţate de generoşi particulari,

educaţiunea

şi instr ucţiunea făcâi mari progrese şi prin dascăli Linati în case
particulare, cu 'deosebire dascăli francezi.. Influenţa 1. franceze s'a pututii

observa, lesne, din introducerea de multe vorbe franceze in chiar hrisovele ce până aci ami publicatii şi cari vor be adese le--amii şi
subli-

niati: in documente. 1

Pa
Ă

-

a

Dă

D

îi
1; Să dămă aci locă la două acte, proprii
a proba dealtmintrelea,'că nici meseria de
ascălii privati nici cea „de hirurgă, nu crai
pre bândse, la finea secolului al-AXVIII.

anaforaoa
Dohtov ui sud,

-Pră

spre
«

a

se'du

Rămmnicii- V âlcea.

ălale

«e laa

Cutie

câte
.

tal. 20
:

2

> e lună|

l
ui

Adumii

Domne,

Ca pră plecatii răivașiii jăluescii . Măirioi Pa
hirurgici, amii fostii orânduitiă de prâ;sfinţia sa o, et senat . meștouguli
copia Rămnicului, când. se afla pr6 sâinția sa
ca, să au ca Episcăutarea crestinilorii, co ati trebuință și” mi se,Episcopii,
pliitea "do căt i acolo pentru
I6fă ; acum de când s'aii făcutii sfinţia sa -părintele Nectarie: Epis pre sfinţia. sa
brie nu mi se dă, Jicându i sfinția
ți sa, , că nu esto putine
p
iosăi ; ciL paopi
aceanamii
| Simfiindibi-că

|
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Administrafiunea!
Amit vădutit în ce chipii şaii organisatit A. Moruzi primuli Divanii.
Puţine schimbări aflămii în acestii Divani, până în ultimul ană alt

domniei (1796).

în Ianuarii, acestii anii, Divanul ţărei era compusii

din : Nicolui Brâncovsnu

vel Bani, Manolachi Creţulescu

vel Vornic

de țera de susii, Radu Golescu vel Vornicii de ţera de josii, Constantin
Caragea vel Iatmanii, D. Mano vel Spăt. (în loculi lui En. Văcărescu),

Scarlat Ghica vel Vist., C. Filipescu vel Log. ţărei de susii, Stefanti
Văcărescu vel Log.-lărei de josii, apoi C. Stirbei vel Log. ţărei de josit,
Damaris vel Vorn.:ală obştirilorii, Lucake vel Post., Const. Ştirbei vel
Vorn., Ion Florescu vorn. alii poliuei, Greg. Drâncovenu vel Clucerii.
și căsătoritii acolo, mă rogii Mărici Tale, acea I6fă să mi se urmeze şi de acum.
înainte,ca să fiii acolo, pentru ciiutarea cerestinilorii, și vei avea Măria 'Ta și
„
pomană și, crestinii de acolo folosii.

Robulii

Mâriei.

Tale, Adamu * Unsiiu hirurgulii de la Rămnieu- Vâleea.

Pr6 sfinte părinte
Jalba, să arstați

Domnici

Motropolitii i D-vâstră Nazirilorii Epitropi teorisindii
mele

în -scrisii, în ce chipii aii fostii orânduiala acos-

tui Hirurgii ? de-ai fostii adecă l6fa ce arâtă că lua de la Domnesca Cutie
de milostenii, după vrânduiala Hris6velorii, sii cum esto pricina să dați DomA
nică mele plivoforie. 1793. Mart. 7.
Vel

„Jo Alecsandru

|

Cost.

Stolnici.

Moruzi: Vvod.

Pr6 sfinţia ta părinte Metropolite i D-vâstră Nazirilovii Cutici, din banii

ce se stringii la cutia din Eparhia Episcopiei Rămnicului, să dați numitului acei
tal. donă-decă pe lună după orânduiăla co aii avutii, pentru ca să slujtscă
iarăși la căutarea bolnavilorii din partea locului. 1793. Mart. 15.
Mise-Giorge

Sacăzlăii

cu

Iosifii,

Dascălulii,

pentru

tal. 59

ce are la clii.

“Prea Inălţate Domne.
Jăluimii Măriei tele pentru unii Josifii

|
Dascălulii

la Dumndlui

proin

vol Spăt. al Măriei sâle Mihaiii Vodă Suţulii, că am la el tal. 59 și bani 60
cu zapisii, de sunt acumii 4 luni și totii mă surdisesco do nu va să 'mi plătâscă.. Luminate Domne, cii mă aflu călătorii ; mă rogii Măriei t6le, să fie luminată
porunca către un zapciii, ca să-lii împlinâscă; și cum va fi mila Măriei tele.

|

Robulii: Mărică tle,

Istoria Românilorii de V, A. Urechiă

Vise George Sucazlăii. i

To,

V.—6

|
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i
Aşia

dar

V. A. UREGIILĂ
totii numai

comandantulii

oştirei

şi Postelniculit,

sunt

nume

străine, iar cei-l-alţi demnilari din Divanit erai! curaţi români,
Ori-cât r&posatuliă Aaronii Florian a numită pe Alex. Moruzi
veformatoră,
nu aflămii mari reforme de la elit in administraţiunea
ţărei. Câte-va documente cu" Gre-cari nizamuri şi unele represiuni de
abusuri merită totuşi atenţiunea, istoricului.
|
„Unu aşedămentii alu datoriilorii dregătorilorit, pe care "1 dămit
in anexă! nu face decâtii a reinoi cărţi deschise anterivre.
- D-l I6nii Brezoianu
in lucrarea sa: « Vechile instituțiuni ale Ro-

mâniei » 1327—1866 (Bucuresci 8 1882): atribue lui Alexandru Moruzi

înfiinţarea Vornicului ali 3-lea şi alu 4-lea, in 1793

„Vodă dă rezoluţiunea:

teză, sâii să arăţi Domniei

(pag. 1153); ambii

«D-lui vel Vist. să corcetezi pricina și să îndrop-

mele prin

anafora.»

1793.

Maiii

Div.

Io Alecsandru

Moruzi

9.
vel

Stolnie,

Voivodii.

La acestă anafora nu avu George altă apolaţio a face împotrivă, fără
nu
mai prin jalba ce dete Domnici mele, ceru siguranță în scrisii
do la cine să
c6ră banii, „la împlinirea sorocului. Deci "i diimi Domnia mea
acâsti Domnâscă
a n6stră întărire, ca la numitulii sorocii sii-'și câră și si-i so
împlinescă banii de
„la chezașul ce a, mijlocitii pentru datorniculii săii, adecă
do la Pit. 'Poma Ci“linoscu, când cel datorii nu'"i va răspunde. 1793 Aprilio
2. procit vel Logf.

Prea

Mise-Giorge

Inălţate Domne.

Sacăzlăulii a dati jalbă Măriot tele,

că are a lua prin zapisii
tal. 59. 60 b. de la Iosifii Dascălii mireanii,
după a cărui jalbă mi se poruncesce de către Măria ta, ca să cercetezii -prici
na acâsta şi să îndreptezii, scii
prin anafora, să arătii Măriei tâlo. Vei sci
Măria ta, că: pîrișulii se află suditii
alii părţei Ckesaro-crăescă, şi însciințândii
ŞI aii tăgăduitii datoria, fără cât ati arătati pe Dumnâlui Siniorii Agentii, şi nu
i, că nu are cu co sii plătescă și vrând
să-lii pue la închisdre spre împlinirea
banilorii, pîritulii se află dascăli,
de în„taţă copiii Dumnelui Pitavi, 'Tomi
Călineseulii, şi audindii că va să-l
puie
a cădutii cu rugăciune la Siniorii Agentu
lii, de Vaii liisat în choziăișia Dumn6lui, puindii sorocii, ca până în
cinci luni de nu va plăti piritulti
aibă a răspunde D-lui Toma Pit.
banii, să
Călinescu, măcarii că Seniorii Agentu
dat și acâsti, făgăduială, că de
lii
i aii
nu "i va eşi banii nici de-o arte,
Dumnţlui va pune silință a
nici de ilta
vinde
totii
co ta area pirâtuli
împlini banii Jăluitorului; și de
urmarea ce am făcutii arstii şi la sorocii va
Miirier tele iar
hotirirea rămâne a se face
de către Inălţimea ' Măriei
t6le. 1793 Mart. -94
1;-Vedi anexa relativă,
E
2. D. Brezoianu! se înteme
Ptiposeulii
,
iază în lucrarea sa
a 8-a, traduc
e Dionisi
ere de Sion),

A

ue

pe

e e Fotino
Fotţi
Dionisi
. (Tom. II, - partea

A

.
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aceşti demnitari, după autor U, n aveii altă sarcină decât a judeca în
Tribunalul velițilorii, impreună cu cei-l-alţi boeri, pur lândii şi ei ba“stonii de argintii.
„In

decretele

stii

hrisâvele

lui

Alex.

Moruzi

vornică. Aşia in hrisovulii de la 1796 Ianuariii pentru
unde cra fabrică de hârtie, găsimii ca vornici pe
lescu (de ţera de sustii), pe Radu Golescu (de ţera
Damaris fără allă calilicaţiune decât cea de vel

noi: păsimil

patru

moşia Ciorogârla,
Manolache Creţude josii), pe Ionii.
Vornici, pe Ionii

„Florescu cu calificaţiunea de vel Vornicii -alii politiei.: Pe lângă aceşti

“patru vornici mai găsimii în hris6vele din ultimulii anii ali domniei
lui A. Moruzi funcțiunea de vornicii ali obştirilorii, pe care D-l Brezoianu îl numesce vornicii de cutie, dicândi că A. Moruzi a desființatii obştesca, Epitropie. ! In tot casulii, în primii ani ai Domniei, Alex.
Moruzi a menţinutii Naziria ori epitropia obştiriloră şi titulatura de
vornicii de cutie n'amii allato până astă- (i subl A. Moruzi, ci numai
aceea de vornic ali obştirilorii, care după mine, era numai primul
dintre epitropi.
Două mici nizamuri administrative - mai cunoscemii de la Alex.
“Moruzi. Primul, din 16 Dee. 1793, caulă a stirpi abuzulii vorniceilori din plăşile judetelorii, cari aruncati asupra locuitorilorii globe
nelegiuite.
Amintimii

că

amendile penlru vitele de pripasit se impărțâi

între.

marii vornici şi cutia Epitropiei obştesci. Marii vornici arenda venitul, adică « Slujba vornicici » şi de ordinară ispravnicii luati în arendă
acestii

venilii.

Apoi

ca să

şi-l. îmmaulțască,

prin vornicei (cari

aveii

şi

ei partea lorii) prindâii vitele locuitorilorii de la păşune, din imaşurile

lori, şi, scii le făcâi nevădute, sit susţincă că sunt de pripasă şi globeii pe proprietarii vitelori fără sfială. Când arendaşulii venitului era
insuşi ispravniculii, la cine mai putea a se jălui bietul sătenii? Slujba
_vorniciei cu gl6ha pentru vite de pripasti a fostii în secolulii al XVIII-lea
o sorginte de grâznice abuzuri.
|
"A. Moruzi” speriati şi elii de as6menea abuzii, căută să-l impuineze, ameninţindă cu falanga pre vornicelulii abuzivă, iar deca abuzulii s'a comisii de vr'ună boierinaşii, Domnitorultă. ordonă să fie trimisti sub pază la Domnie, spre. a'şi lua acolo pedepsa.
Ca măsură mai elicace, Moruzi ordonă Epitropiei obstesci, în 16
Dec. 1193, ca să nu se mai arendeze venituli vornicici la ispravnici.
Iată aceste porunci :

găsim

1. Acestă desființare a Epitropici, nu-o aflarămi până astă-di documentată,
purtândi titlul de vornică ală obștirilorii pe primul epitropă.

ci numai
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„Ye
Io

Dumnâvâstră

Alexandru

Ac URECIITĂ
Costandinii

Nazirilorii

Moruzi

Epitropi, facemii

Voivodii

în scire pentru

slujba

vorni-

ciei din tâte judeţele, care ca unii venitii alii cutici se vinde de la Epitropie,
de vreme ce Ispravnicii judeţelorii sunt orinduiţi dregători și purtători de
grijă, a nu se face împotriva ponturilorii nescareva nedroptăţi do către slujbași și a judeca și a osindi pe cei co împotrivă vorii urma, nu trebue darii
să fie Ispravnicii şi cumpărători de acestă slujbă a Vorniciei; dreptii aceea
p oruncimii Domnia mea, , ca să 8grijiți la vromea vândiirei vorniciilorii, a spre a.

nu intra ispravnicii de judoţii la cumpirătorea slujbei
Gmeni de ai străinilorii curţi. 1793, Decembre 16.
Cond.

XXIII,

Fila 128.

"Acestii pitaci

Vorniciei,

precum

nici

i

era dalati numai cu o (i mai târdiii decăt publica-

țiunea nizamului la slujba vorniciei, care era în copriuderea

la păşiune, cu pricină

că

sunt perdute, ca să io gl6ba

do la stăpânii

loră;

alții ascundii vitele colea cu adevărații perdute și
pripăşito ca nogiisindu-le
păgubașii, să, rămâie ci folosiţi cu dânsele; alţii
cu pricina de stricăciunea lo-

curilorii de bucate, fără de a fi adevărată stricăciune,
și fără do ispășanio,

tragi
„ȘI Suporă pe omoni, iară po alţii îi încarcă și-i
asuprescii la ispășanie cu maj
multii decâtii este paguba şi
stricăci
î
ării; şi
asta în
foliurt
i
do chi4
în foliuri inj
ba
acesta
an adevării;
geaca
la
)
,
mai
os
rGii. ca
puri aducii tr6ba,
sis,
î
i şi aşia inînj
ci
mijlocu Nizamului
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ini ci ta Co
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>
mici
"st
»
4
a Siipini
Vorniceiă
cui
înles
Pentru ași găsi păgubașii vitolo cu
ăzite șişi ferita
penta
ș
înlesnire,
i
„ Și pentru a A păzite
erite »bucatele
locuitorilorii de stricăciune
și de pagube ; pentru caro iată Ye poruncimii
Domnia mea str așnicii, ca atâti
i
iepentru alţii
sluiba Vorniciei,
"niciet. câtii
ace vorii afi cumpărători
câți mai nai a
CU p
„CO de Suba
vertosii penu noscareva orînduiți ai Dumnâvstră
Ispravnicilo
ri, ) de veţi fi vre-unii i
i -ă
pag
e
,
HI
Şi-ve
A: vre-un
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i de acâstăNE slujbă
de
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răi, sâii vita de
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Zem. Vlascoie. Dumnâv6stră Ispravnicilorii ot. sud.— sănătate, tindii-că
ne-am însciinţatii Domnia mea, din jălbilo locuitorilorii, co pururea ni so dlaii pentru cei ce sunt cumpărători și orînduiţi cu slujba Vorniciei, prin plășile judoţeloră, cum că neurmândii poruncile domnesci şi orănduclei slujbei aceștia,
și
licomindu-se spre ase folosi și a so îndestula din câștiguri nedrepte,
inpotrivă faci multe jafuri și nedroptăţi locuitorilorii, unii luându-le
mai multă
SI6bă pesto :ceea-ce este orânduitii, alţii pringândii vitelo locuitorilori
i de pe

a

la slujba Vornicici.

a

Nizamii

Tr

pentru

o

„ Publicaţii la tote judeţele,

a pa

i

următore:
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înpotriva ponturilorii,

şi încă pe

sălii puneţi la falangă,

acelii
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vornicelii de va fi din stare de josii,

ca să-li pedepsescă cu bătaia, iară de

va, fi boerinașii

din stare, osebitii judecându-lii, 'să-lii trimeteţi cu bună pază aici la Domnia
Nostră, ca să se pedepsâscă; cae acâstă carte a Domnici mele să trimeteţi să o

citâscă prin tâte plăşile şi satele județului, de rîndii, în auqulii tuturori și să
grijii.

precum

pentrucă

vă

poruncimii,

mai viindu-no

nearmarea

acumii

şi totiidâuna, de

a se păzi

dreptatea,

jălbi, să şciţi că aveţi a vi pedepsi înșivă pentru

și nepurtarea de grijă. ii saam receh. gpd. 1793 Decembre
:

Vel

15.

Logof.

Ali doilea nizam se referă la rânduiala slujitorilori de pe la is-.
prăvnicii. Se lânguiră slujitorii, că ispravnicii luait bani de la unii ca,

să nu-i chiame
venia

mai

la rândi

desii rânduli

la slujbă şi aşia cei cari nu dădea
de săplămână.

Al.

Moruzi

găsesce,

bani le

că acâsta

e un abusi ce trebuesă înceteze, ca şi ucelă ali impărţirei slujitorilorii in trei cete în loci de două, cum

"ce

aii fosti pâră acum,

şse luni intrunit anii sunt datori să slujâscă Domniei

nu

mai

puţinii.şi când

li se face

trei rânduri, li

se

«de vreme

şi ţărei, iar,

vine a

fi slujba

numai patru luni şi cu aceca se pricinuesce stricăciune la nizamulii
slujitorescii în 16tă ţera şi pagubă la visteria Domniei mele, căci ur-. mezăsă dea, visteria

slujbă şi acâsta nu
unora

şi altora.»

incă

pentru

alâţia slujitori

alta,

Domnitoruli

şi de

ce ca să fie

dispune

abia

să fie ujunşi la

pricină de

din noii ca în

mâncătorie

t0tă ţera sluji

torii să lie impărţiţi.în câte două cete, ţinendii
de bresla vel spătarului. Fie-care celă va [i în activitate două septămâni, dâca nu vorii pre-

feri ca să slujsscă o s&ptămenă şi una s*o stea acasă, ca din vechire.
Unii altii abusi ce reprimă. Al. Moruzi este impărţirea celorit
două

cete,

câte

una

de fie-care

din

cei doui

ordonă să inceteze acâstă împărţire
cultarea

valma

căpitanului:

rânduiiii

de

şi
vel

ispravnici.

ambele

Domnitorulii

“cete să stea sub as-.

spătarulă

şi

la

serviciii

a ambilorii ispravnici. +

1..Iată actulă pe care lamă analisatiă, în întregimea lui:

de a

a
-

ă

.

" Cănţi la tote județele legate: pentru rânduiala: slujitorilorii ce sunt pe la

e

isprăvnicii, cum să se urmeze.

-

o.

-"

D-vostră Ispravn. ot. sud... sănătate, vă facomii Domnia mea în $cire, că de la unile judeţe veniră cu jalbă la Divanuli Domniei mele slujitorii isprăvnicesci,
și arătară întâiii, cum că ispravnicii acelorii:judeţe aii îndrăznitii “să le facă
trei rânduri la slujbă, adecă trei cete, și a doua, că le-ariifi luândii, bani de
săptămâni, şi-i arii fi lăsândii slobodi pe la casele lorii; şi a troia, "că i-arii fi
împărțind între dumnâloră, luândii unulii o câtă de slujitori
:și altulii altă

s6

E

=

In 20 Martie 1793 marele

A
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spătarii Enache

Văcărescu,

care şi elii

se vede că cunoscea abusulii ispravnicilori cu cetele slujitorilorii,
raporteză Domnitorului, că la unele căpitănii sunt slujitori de prisosit

şi la altele lipsesci, deci îi propune:
câtii, și câtă unuia arii fi slujindiă, și
s&ptemânile, şi nu s'arii fi ajungândii
cină. Aceste trei pricini cercetându-lo
credinţatii, că sunt de totii împotrivă

eta celui-l-altii arii fi plătitii cu bani
în. slujbele domnesci dintru acâstă priDomnia mea cu amănuntu, ne-amii înla orânduiala brestoi slujitoresci, și la

nizamulii ce coste orânduitii a curge în tă

era Domnici

mele; dreptii aceea,

fiindii-că, Domnia mea voimii întru tote a păzi orânduelile colo din vechime
obișnuite ale ţării, cată cu străşnicie vă poruncimii, ca întâiii să nu îndrăs"niţi ispravnicii de la vre-unii judeţii a face trei rânduri slujitorii, nică întrunit
chipii, ci rândurile. să fie numai două, de vreme ce ștso luni într'unii anii
sunt datori să slujâscă Domnici și 'Țărei, iar nu mai puţinii, şi când li so vorii
face trei rânduri, li se vine a fi slujba numai patru luni, şi cu accea să pricinuesco și stricăciune la nizamulii slujitoresci în tâtă ţâra, și pagubă la visteria Domniei mele, căci urmâză să dea visteria încă atâţia slujitori şi do abia
să fie ajunși la slujbă, și ac6sta nu pontru alta, ci pentru ca să fio pricină
de mâncătorie unora și altora. Dreptii aceea, iată vă poruncescii, cum că slujitorii isprănicesci, co sunt ai breslei spătărosci, două rânduri sii aibă, cu hotărire, și împărțindu-se; toți:în două cete, două rânduri să lo faceți, căci ac6sta
„curge și la toți slujitorii din Bucuresci și din tâtă ţ6ra, şi făcându-i în două
„Să-i întrebaţi pe însuși că, cari se vorii mulțămi, două săptămâni să sluj6scă
o o6tă, şi două alta, așia să-i aşedaţi, căci acâsta este mai bună și pentru dinşii,
de a avea vreme două săptămâni să-și caute trebile lorii, și pentru trebile
Domnesci 'ale acelui judeţi; iară când nu so vorii mulțămi, ca să fie câte două

săptămâni în câtă, atunci să rimâie cu săptămână, adecă o s&ptămână să slu-

jescă o c6tii, și o săptămână altă câtă, precum din vechime este hotăriţii ; şi să
nu ră îndrăzniţi a face mai multii preste acâstă poruncă, căci negreșitii veţi
" cerea turburarea Domniei mele. Aşișdereala cea de a doua jalbă, iarăşi vo
poruncimă, ca toţi slujitorii ce vorii intra întru ac6sta, să nu mai fie împărţiţi cu
numire a unuia ispravnicii o câtă, și acelui-l-altă, alta,ci să fie de-a
valma sub
ascultarea căpitanului lorii, ce este orânduitii de către D-lui vel
Spăt. şi do-a
valma
să fio trimişi în trebile judeţului de către Dumnâvâstră, şi câţi vorii
remânea ne trimiși, să pizescă şi la unii ispravnicii
și la altul; asomenea şi
ac6sta cu hotărire așia să se urmeze. Alii treilea, pentru
bani do s&ptmână

slujitorii ce sunt orânduiţi la isprăvnicie, nici înt”uniă -chipii să nu
se mai
sufere, și di de la însuși do vorii vrea să plătâscă săptămânile,
D-vostriăi
sii
nu-i îngăduiţi, căci nu sunt dați slujitorii ca să
plătâscii cu bani rândul
slujbiă, ce sunt daţi a fi slujitori, pentru ca să se săvârş6scă trebile judeţu-

lui și poruncile Domnescă, și de arii fi fostii trebuința a da

arii îi fostii
birnici a visterioi, iară nu ai altora, din care pricină nu so bani
ajungi slujitorii
la slujbă în tt vremea; co darii de astădi înainte întoomai să fiți urit
acestei porunci, forindu-vă cu multă, bigare de s6mă,
ca să
urmeze întraltii chipii, că do nu so.va urma Nizamulii co poruncimiă, nu ne se veţi
d
rii
cină dr6ptă do turburare ; acsta și fiți sănătoşi. 1794. Pebru, 4
A Di
Cond, XXIII, Fi. 292,

ă

”

S
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Domne,

La unelo trebuinci6se căpitănii, este trebninţă, de a se adăoga trei-deci
și cincă de slujitori do la unele căpitănii, ce nu este trebuinţiă de slujitori
şi prisosescii liude 25 ; cu plecată Anafora, prin rugăciune, fucii cerere la Inălţimea ta, ca să so deo poruncă către D-lui vel Vist. ca 25 slujitori ce nu-mi
trebuescii la unele căpitănii, să-i dee la dajdie, și să-mi dâe alţii asemenea
în loculii lorii la judeţele unde faco trebuinţă, iar pentru qece.ce lipsescii, să
mi se dâe de isndvă de către D-lorii Boerii Ispravnică cu veri-ce mijlocii se
va, găsi cu cale; iar hotirirea cea des5vârşitii rămâne a se face de ciitre Inălțimea ta. 1793, Martie 20.
a
7

Alti Măriei tale prea plocată slugă,

Ienache

Văcărescu

vel spăt,

Alexandru Constantinii Moruzi dă asupra acestui 'raporiii resoluţiunea

următore :
Io

Alexandru

Costandinii

Moruzi

Verd.

- D-ta vel vist. pe acești două-deci şi cinci să-i așcqi la Vistorie în dajdie şi să se de spiităriei alții în loculii lorii, asemenea lă judeţele undo vă
“fi trebuinţă; asemenea și acci qoce co lipseseii, poruncimii încă să-i dee, însă

din ajutâre. 4793, Martie 20,

|

a
Vel Logf.

Cond.

XXIII,

Fila 25.

Ă

N

Decă nizamuri reformătâre administraţiunei nu aflarămi, nici în“semnate nici numerose, celii puţini, urmărita Domnitorul şi pe|
Se
depsit'a funcţionarii abusivi?
Aflămă câte-va acte de pedepsire, ori urmărire de funcţionat
abusivi. Aşia în 15 Octombre 1793, Domnitorali, priinindă denunţări
asupra unui Constantinii Rătescu, fostii sameşii din judeţuli Oltii, că
acela

-ar

fi jăfuitii

locuitorii, renduesce

cercetare

la

faţa

locului a

abusurilori săverşite. N'amii seci spune însă decă ancheta a avutii resultatele dorite. !
“
e
1. Iată pitaculii domnesci relativii:
>

om. Vlahscoic : Fiindii-că

Scarlatii -Izvorenulii biv. Clucerii za arie, i

Nicolae Gigărtulii, i Costandinii Isvoranulii și I6n Slătin6nii de la Oltă, lângă
davaua lori, ce avură, cu: Costandinii Rătesculii, ce aii fostii Sameșii, acelui
judeţii, făcură şi acâstă arătare Domnită mele, față în Divanii, cum-că mulţi
din locuitorii numitului județii aii pătimitii și acum în -vremea Domniei mele

jafuri, nedrejtăţi .şi pâgube, de către numitul

Rătescu, în feluri de chipuri, și

88

e
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Unii altii casă de

URECIILĂ

urmărire avemă, din 16 Martie 1794, in contr:

unui fostii polcovnică şi fostii vălavii la plaiuli Cozici, peniru jăfuiri
sâverşite în timpulă cât a fostii funcţionarii. S'a doveditii la anchetă
că

acesta

luase

abusivă

luati, câte unii lei, cu

taleri 491

geremele,

pe

lângă

nume de lipsa sferturilor.

taleri SU ce a

Domnitorul or-

donă intorcerea acestori bani de la cei jăfuiti în. mâna
jăfuiţilori
“Şapoi pe funcţionarulă abusivă să-lii isgonâscă din plaiă.
|
|
E de observată, că în ambele casuri ce ami adusii
de urmărire

a funcţionarilorii

in activitate,

ci pe

abusivi,

vedem

acei cari

au

că se urmărescii nu

incetatii

de

a fi slujbaşi.

funcţionarii
Nu

cum-va
caută să ne explicămit acesta numai ca uni
midlocii nimeritii de a
storce in folosulă propriii ali vre unui Divanit,
lipitereu plină?!

Pa

cum-că făcându-se cercetare lu faţa locu
lui,
vărată, să se podepsscă ci; a cărora arăt când nu va fi arătarea lorii adeare despre nedreptăţi și jafurile locuitorilorii din vremea nostrii, nesuferi
nd-o Domnia mea a v treco cu vederea
fără de cercetare, ca ori dreptate şi
îndestulare şi odihnă să facomii acelo
rii
năpăstuiți şi pe jătuitorii să-l pede
psimii, când va fi adovărat, s6ii po
pirişii
ce vorii

eși mincinoși, cari facii jalbă și

arătaro neadevărată înaintea Domnioi
mole să-i pedepsimi ; iată orânduim
ii Domnia mea din Di anii. po bocr
Domniei mele O6uşii .de aprogi, să
uli
ridice de aicipo Costandinii Riit
mergăla sud. Oltii, unde „porunci
escu
să
mii, ca 'orânduitulii Mumbaşirii
mai. ânteiii
să vestâscă în judeţii' însciințarea
tuturorii, că cino jalbii are asup
„ Scului, afară însă din pirele şi
ra Rătepricinilo ce anumo ati aretatii
aici numiții
piriși, cari s?aii cercetaţi aici,
fără
la orândaitulii nostru Mumbașirii, de îndoială să-i ide st stâo față, cu să arâto
care dimpreună cu ispravnicii
înfățişândii pe acelii jăluitorii
județului
cu Rătesculii, să cercotozo.a fieş
pricină, cu amănuntulii, prin jade
-căruia jalbă și
scrisii prin anafora către Dom catiă drâptă, şi în adovării să facă arătare în
nia mea pricina anume, cu
doveji și temoiuri ale adevărul
ui; cu caro acelea cercetări tsto cuviincidsele
vădite prin dovedi, adiGfori
săvârşite, şi bine
fără nici unit interesii, să so
dimpreună,cu Rătesculii aici
întârcă Mumbaşiralii
la Divanulii Domniei mele.
— 1793, Octom. 15.
Cond. XXIII, Fil. 162 bis,
“1, Iată documentulii în cestiune
:

«Zem.

Vlascoe.

Cinstiti

i şi credinciosii Boeriu
mano Nicolae Hangerli,
li
Cai
macamulii Craiovoi, sănăta Domniei mele D-ta Hatpontru acesti Costandinii
te ; “i facemii în scire
zică, sud. Vâlcea, că înș proin-polcovnicii ce aii. fostii Vătavii la Plaiul
Coşi geremole locuitoriloriiciintându-no Domnia mea, gumcii aii fiicutii mul
dintru acesti plaiii, din. por
te jafuri
făcutii cercetare în faţ
unca Domnioi mod Seti
a locului, cari corcot
ări le-ati lămuritii
ndstră D-lui vel Yornieii Mor
din
orune a
mole, şi tal. 80 ce ati luatii uzi, şi sati adunată prin catastif tal. 19 mor
e.
cât
e
unii
loii
cu
num
e de lipsa sferturilori. “e
catastihii arâtă Dumnglui,
i
că iscălindulii Vaii datii Dum
rămâindii acoști bani, bun
itale la plecare-ţi de aici
i datoriii ca si-i întârcă
.
colorii jăfaiţă; iată orîndn
imii |
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Departe dea s6 urmări slujbaşi! în activitate, aflămă

du-sc,

aruncându-se

„89

urmărin-

în fiare Serbanii Ilrisoscoleu, care ş'aii fostii. per-

misu a nu ingădui intrareea în satulă săi a unui slujbaşii Domnescii,
care cu forţa voindă să iâtre în .acelii satii, a fostă chiar maltratalii
de ilrisoscoleu. Al. Moruzi «dă atunci urmălbrea volnicie:

A

«

Voluicie ca

postelnicelii.

să se aduci

e

în fiare Şerbanii

,

A

Ilvisoscoleu, ce ai

bătulii unii:

:

„Zem. Vlaseo6.: Fiind-cii Şerbanii Hrisoscoleo, Cluceru de arie aii îndrăz-

nitii a bate și a căsni omii Domneseii, pe Ioniţă pahar. care avea Domnâsca
nostri poruncă în mânile lui, cutezândii a și gice omului Domnescii: do ce
sii îndrăznescă fără slobodenia lui a intra in sati? dăimti Volnicie lui Ștefanii
Muhurdagiulii nostru, împroună cu unii omii alti Curţei, să mârgă la numitulii
Șerbanii și numai decât băgându-lii în fiare, să-lii rădice în bună pază, să-lii
aducă drepti la Curtea Domniei mele la închisâre. 1793 N-bre. 4.» |
Cond. XXIII.

Fila

174,

ÎN

|

|

o.

Dintre diferitele acte regulândi -avaeturile,. se cade, de. 6re-ce.
ne-amii ocupatiide administraţiunea sub Moruzi, să aducemii. următorele, cu atât mai maltii, că prin ele se stabilesce şi unele cestiuni
de pură administraţiune, cum de exemplu: alegerea vătavului de

plaii de călră locuitori
Io Alexandru

Cost.

aa
Morus Vud,

i Gospodarie

Citindu-se înaintea “Domniei mele anaforăda Dvel: vornicii dimpreună cu osebită fdie, sub iscălitura
avaetii ce se cade a da fieș-caro vittafii, Pamii găsită
drâptă, Deci poruncimii D-vâstre voliţilorii Logofeţi,

Zen.

o

Vlaliseoe.

lu vel Banii şi a D-lui:
D-lorii, de curiinciosulii
cumpănită și cu măsură
după ce -so va trece în

pe sluga Domnici mele copilii din casă la Divanii, să aducă pe numitul polcovnicii acolea la Dumntta, unde aducândulii, poruncimii: să rîndueșcă și D-ta
unii omii credinciosii, împreună cu orinduitulii Mumbașirii, ca. sălii ducă
acolea în plaiii, la mâna cărora orinduiți să dai D-ta și acostii catastihii iscălitii de D-lui Vorniculii, ca după dinsulii să apuce pe numituliii polcovnicii,
să întârcă tuturorii' 6menilorii co se arâtă într'insulii banii ce coprinde, dândii
ileşcăruia locuitoriii dreptulii, lui, de la mâna căruia să aibă a lua adeverinţă *
în scrisii sub iscălitură, cumcă -și-ait primitii acei bani, şi aşa după co ra împlini numitulii polcovnicii toţi Danii Gmenilorii, sălii isgonâscă de acolo, lăsându-lii slobodii, iară Mumbașirulii, să aducă Domnie mele de la D-ta răspunsii
de săvârşirea poruncii. ii saam. receh. gpd. 1794, Martie 16.
,
Cond.

ANIII,

Fila 222.

Procit
-

Vel „LogoII

90

|
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condică acesti
în cartea

hotiriro, să grijiți D-vostrea so pune numitu

fieș-căruia

vătafii

do plaiii,

care cărţi de acum

acestii

înainte să

avaetii

nu se mai

dea de la Logofeţia Divanului, deschise, făr” do nume intr'Ensele nici si so dea
cartea de vătășie nimănui fă de alegere în scris, după obiceiii, sub iscăliluvile a tuturori locuitorilorii acelui plaiii, şi cu mărturia Ispravnicilorii în scrisii
şi să so scrie în cartea vătășici strașnică poruncă vătafului, că ni va avea cu-

vântii de îndreptare, și nu va putea scăpa do pedâpsa Domnici mele, la întâmplarede vină, cu pricină că aii datii avaetii mai multii. 1794, Febr. 15.
a
!
Vel Logf.
Pr6

Indlţate

Domne,

Prin luminatii pitacu Mărici

talo ni se poruncesco, ca pontru havacturile

vătăşiilorii de plaiă, fiindă-că nu se urmâză orînduiala ce se cuprinde în condicile Divanului, care încă din Domnia Mărioi salo Aloxandru Vodă Ipsilantii

S'aii fost hotăritii:
cât havaetii să dea fie-care vătafii
do plaiii la D-lorii veliții
Vornici, ci daii mai mult peste acea hotirire, şi cu acâsta co cari sunt vrednici de slujbă se tragii și so Icpădă de vătășiă, ne dându-le mâna să râspunqă
„suma ce daii alţii, iar cei ce so facii cu mijloculii acestorii dări, gisescii pricină
de luări și jafuri nedrepte după la locuitori, care rea acestă urmare findii împotriva dreptăţii, ne poruncesci Măria ta, ca să facomii chibzuire, cu o drâptă
cumpinire, în ce chipii arii fi cu cale pentru darea havaoturilorii do ciitre vătaşii de plaiii la D-lorii veliţii vornici, adică să so facă o hotărire la ac6sta,
spre a lipsi de acum înainte atât jafurile vătaşilorii de “asupra locuitorilorii,
cum și necontenitele jălbi ce apururea vinii. de la locuitori, cum și de a se
"pedepsi cu dreptii cuvântii unii vătafii de plaiii co va urma împotriva acestei
hotăriri, ce se va face, luminatei porunci întocmai findii următori.
Arâtămii

Măriei tale, că citindii atâtii condica Miiriei sale Aloxandru Vodă Ipsilanti
de

hotărirea acestorii havaeturi, cum

de plai, în ce chipii se urma din

și pentru

obiceiulii havaeturilorii vătaşiloriă

vechime, se vede că mai ?nainte

de

acea

hotărîre adevăratii se da havactii mai puţinii la D-loriă
veliţii Vornică, dar
avea D-lorii alte deosebite vonitari alo Vorniciilorii, care de atunci
incâco ati
lipsitii și de aceea și havaeturile ce sunt hotărite în
condica AMărici S6lo Alecsandru Vodă sunt mai adăugate peste cât se
urma mai "nainte, iar noi chibzuindii și una și alta, amii găisitii cu cale pentru
havaeturile vătașilorii de plaiă,
cum cu deosebită foie ardtimii Măriei tale, care
acâstă hotărîre de suma havacturilorii să se trâcă chiar acuma în ponturile
Gospodii, ce so daii la mânile
vătaşilorii, ca oră-care din vătași se va îndrăzni
a da havaotă mai multă de
cât'ecea-co va vedea că este hotăritii în ponturi, să nu
aibă cuvântii de a pricinui, că aii datii havaetii mult, și de aceea de novoie
ai căutati Ssă'şi scâtă

acelii havaetii

cu

luări nedrepte

strașnicii sii so pedepsâscă

după la locuitori, ci atunci cu dreptii cuvântii.

aceli: vătafii, de ciitro

Inălțimea

ta, și si scie că
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ori ce va da mai multii are să” piară, făr” de a av6 voie miicarii să pomendscă
de aceea, iar olii să aibă a cere șia lua dupe la locuitori numai acelii dreptii
venitii, ali săii, care po anume oste arătatii în ponturile Gospod; părerea n6s„tră întracostaș chip esto, iar hotărirea cea dosăvârşitii rămâne a so fado do
căitro Inalţimea ta. 1794, Febr.8.
s
Vel Danii,

Vel

Ă

.

Vorniei.

Plaiurile ţârei de susii.
taleri

230,

.

|

Muntolele de susii, Sud Mebedinţi.

230, - Vulcanii
210,
Covaci

3
Sud Gorjii.

310

Hurezu

Sud

180,

Arefulii

250,

220,
220;

Vâlcea.

Ș

Loviscea

Sud Argoșii

Nucșâra
|
ş
.
Dâmboviţa f Sud Muşeelii
Pluiurile ţărci de susii.

taleri

220,

180, E]

Ialomița

|

„a:
Dâmboviţa
| Sud.

Ss
ri
Dâmboviţa.

2750.
Plaiuvile
taleri

150,

250,
250,

250,
87

,

țărei

de josii - ,

:

Slam Rămnici,

Slănicii

N

Pârscov Sud Buzăii,
ai
spr
azăii

370, al ate Burt] sua rac
350,

1750.
Ve Danii,

Ip

Prahova, Sud Prahova.

a
Vel

Viâstierăă,,

Cond, XXVII, Fil. 30.

VII

Ostea. — Flota vomânascăă pe Dunăre.
Căderea din domnie a lui Mavrogheni, desarmarea de către Saxa
Coburg a ultimilori şiruri de volintiri, fie partizani ai. lui Mavrogheni

92 -
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|

[ie parlizani ai Austriei, 'ori ai Rusiei, a fostii redusii de bună semăincă subt Mihaiit Şuţu, aprope la nimicii oştirea (grei.
Şi sub A. Moruzi acestă oştire este redusă la strictulii necesar

tru slujba siguranţei publice. Enache

pen-

Văcărescu, care cu totii naţiona-

“lismului
ce i se atribue de legendă, nu creduse, sub Mavrogheni-Vodă,
in posibilitatea creărei unei oştiri de apărare a lărei, continuă sub

Moruzi-Vodă

a fi mare spătarii. £.

1. Pe scorţele unui tetravanghelii micii grecescu, elegantii legati, ce D,

Dimitrie Sturdza

a dăruiti Academici, la 1893, aflămă scrisă cu însăsi mâna lui Enache

Văcărescu, în gre

cesce, următorele

până

date

relative la copiii lui şi la slujbele ce aii ocupată

în 1791:

« Acestii totravanghelii aparţine pr6 sfinţitului celui întro monachi Timotoiii Kir Kir
... . . și cine “li va fura să fio afurisitii do toţi sfinţii și
de sf. Spiridonii. »
i
:
tru
Sub actsti primă inscripțiune Văcărescu adaogă: «.Acum însii Jânii Văcăroscu marele vistierii dicheofilaxii alii marei biserici "lii stiipânesce, căci i-a
fostii dăruitii do către pre cuviosulii Domnii Timoteiii. 1774 Aug. 1. Brașov. »
Pe lângă aceste inseripţiuni de la pag. 1, şi tot pe acâstă pagină sc găsescii și cele următore, relative la copiii lui Enache Văcărescu :
«In anulii 1777 luna Ianuarii 20, Vineri, pe la 12 dre n6ptea spre zurile
Sâmbătei, din mila Dumnedeâscă sa niăscutii mie o fiică, caro fiindii primită
de către Inalt
prea, sfinţitulii Mitropolitii alii Grebenelorii, numitii Chrisantii,
S'aii numitii Marta și s'a botezată la, 2 Pebruarii în sf. Mănăstire Sărindarii
a pro si.. Născătore de Dumnedeii.
« 1778 luna Mart 5, Lună la ora 6 do ndpte spre zorile qilei de Marţi, cu
ajutorulii lui Dumnedeii s'a născutii mie o fată, care fiindii primită în braţe
la botezii de către 'naltii pră st. Mitropolitii alii tâtei Ungro=Vlahii D.D.-Grigorio, a fostii numită Ecaterina și Sa primiti în braţe la 25 Mart în Mitropolie.
»
Următorele insoripţiuni sunt do pe pagina, ultimă a cărticelei:

|

«1784 Maiii 21 s'a niiscutii mio fiul cel intăiă născutii din pr6

iubita
mea soție Domnija Ecaterina Caragea, caro a fostii primită de
citro prs luminatulii beizadea Ionii Suţulii și s'a numiti Constantinăi, la
1 Luniu, în care
di

ami fostii cinstitii şi ei cu
spătărie.

slujba

de mare

vistierii

pentru

a d-a ră

de la

1785 Maiii 15 mi s'a născută fata care a fostii
primită «de cătro Inaltii
pre sf. Mitropolitii a tâtă Ungro-Vlahia D.D. Grigorie
și s'a numitii Elena.
1786

Maiii 14 mi s'a născutii mie un fiii, care afostii
primitii în braţe
Maria a pT6

de către D3mna

Inălţatalui

Domnii

Nicolae Mavrogheni * şi s'a
numitii Nicolac şi.să trăiască la mulţi ani.
,
1789 Noembre 7 pe la 4 ore din nspte,
Duminică s6ra, s'a născutii mio
unii îiti, care a fostii. primiti în braţe do-cătro
Vlahici D. D. Cosmala 14 Noembre, în biserica I. P. 3. Mitropolitii alii Ungropalatului mei. Mai înainte de
a so face acesta .Mitropolitii: se numea
Mihail și să trăâscă- la mulţi ani.
| „1791 Octombre” 24 diua Sâmbătă
mi sa, născatii mie o fată, caro fiindii
primită do fiulit moit Alexandru, s'a
numitii Elena și să trăâscă la mulţi ani.
_,
3 1786 Mai 14 even
pot biâs Gori îyadz)dste TAă
ris Eau.
N
e, lo aoo abfhtvrov „Niaohdod
Mabpoyeq, | 2m0vy0u.469q
i
pod uvos.

:
|
,
;
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Iu acestă funcţiune,. Domnii fanarioți, precum vădurămi, nu numiaii altă dată boeri: pămenteni. Ne explicămii escepţiunea făcută în
tavârea lui Văcărescu, prin faptul că, rolulii spătarului este de astădată fârte redusi şi prin faptulă, că oştirea este aprâpe nimicită şi pote
Şi prin imprejurarea că, după pilda Moldovei, acum este şi uni halmanit. iară ca hatmanii nu este unii pământânii, ci Caragea, care cumuleză cu hătmănia şi bănia de Craiova. Negreşilii că Moruzi, care
scia' cât contribuise Enache Văcărescu la căderea lui Mavrogheni, nu
pulc să nu se arâte favorabili şi amicii acestuia şi să-lu conserve în
“ postulii de incredere, de Spătariă, care sub predecesotulii său, Sulu,
fusese ocupatii de străini, Greci.
Din sfera oştenescă s'aducemii câte-va documente.
In Martie 1793 spătaruli Enache Văcărescu primesce! reclamațiune de la cătanele (aşa se numeaii în urma ocupaţiunei austriace
ostenii români) din. judeţulii Teleormanii în contra polcovnicului lori.
Nu numai cătanele, ce și locuitorii jâluiţi de acelii poleovnicii Nicolae
Ibrictaru, cereaii dreptate de la spătari. Acesta însă, prin anaforaua
către Domnitori; propune, ca jăluilorii se fie inapoiaţi cu mumbașiri
la judeţii

şi ispravnicii

alacerea.
Era a asigura

să "i intăţoşeze

impunitatea

cu polcovniculti

poleovnicului

abuzivă,

şi să

corceleze

!

1, Iată actulă relativă

din

Amaforaua pentru
Teleormanii,

0

a se cercela julba călanelorii ce daii pentr u polcovniculii
.

Alecsandru Const.

Moruzi” Vră. -

Așia să urmeze, însă porancimi Domnia mea straşnicii, Domniei-vsstre
ispravnicilorii co:cetarea jălbilorii loci, să aveţi a face cu tsti luarea aminte,
cu tstă dreptatea pe amănuntalii şi fără nici o zăbavă, de caro și aşteptiămii
răspunsulii săvârşirei, cu arstare dreptă pentru tste jilbile cu acestiiii mumbașirii,
1793 Mar tie 5.
Prea

Pontra

Inălţale

Nicolae

Domne

|]:

Ibrictariă, polcovnicii

jălbi către Măria Ta, atâtii de către

din

Sua.

'teleormanii,

dându- -se

slujitori cum-că nu le” păzesco . orânduiala,

-la slujbă, și “i bate, "i năpăstuesce, cum și de către alți Gmoni locuitori de
acolo, cum-că i-ait jituitii, şi le-aii făcutii nedreptăţi, cari jălbi fiindii buiurdisito, de către „Măria Ta la mine spre a le cerceta şi fiind trebuinţă a se
,

94.

OV
In aşia condițiuni

este

A. URECIIIĂ
de

Gre

să găsimu,

mirare, ca

sub A. Mo-

ruzi, judeţe lipsite cu totulii'de oşteni şi având ca sine-cură polcovnicia?
Aşia era judeţulii celii importantii alii Piahovei, unde precum recunosce
însuşi spătaruli Enache

Văcărescu,

esista

polcovnică,

der nu avea de

cât ună slujitorii. Spătarulii cere Domnitorului, să se acorde măcarii
10 slujitori,- până ce polcovniculii 'şi va putea implini stegulii, peste
alți 20 slujitori

de

la căpitănia

din

Mănesci.

!

aduce şi elii faţă la înfățișare
cu jâluitorii, amii socotiti, că să facii acestă
zăbavă jăluitorilorii aicea până a se aduce elii, li se pricinuesco multă chel„tnială, fiindii mulți acești jăluitori, ci de se vagăsi cu cale de către Măria Ta,
să fio luminată porunca Măriei 'D6le, ca cu Mumbaşirii, să se ide acești jăluitori
- de aici, și să "i ducă acolo în fața locului să "1 înfățişeze înaintea Dumntlorii
Ispravnicilorii judeţului, și Dumnblorii să cerceteze de faţă şi cu deamăruntulii
tote jălbile și pricinele lorii și. găsindu-lii învinovăţită, așia cu înseiinţarea
Dumnelorii, şi cu acea alegere să-lii trimită către Măria Ta, cu orânduitulii
Mumbașirii, ca să se facii do ciitre Măria 'Ta hotărirea, iar nogăsindu-lii în-

vinovăţitii, să aducă acolii

Mumbașirii

respunsii

desăvârşitii

Miirici Tolo de

la Damn6alorii ispravnici, în ce chipii aii făcutiă alegerea pricinilorii acestorii
jălbi ; părerea mea întracestii chipii este, iar hotărîrea rămâne a sc faco de
cătro

Măria Ta.
AL Imălţimei

|
Na
'Telo plecată slugă

-

"Enache

Văcărescu vel Spătari.

.

-

1, Iată actulii relativu:

Anafova a se da Liude 8 din dajnici la'căpitănia ot

Io Alecsandru

Const.

Moruzi

Alănesci sud Prahova.

Vud.

Porun
Dorucimii Domni
Dom a mea _ Domnin ei telo vel Vist. să f aci porunca Domnie
i
mole către ispravnicii judeţului, ca să de aceşti 8 Liudo
din bivnici. 1793 Maiii 9.

“Prea

Inilţate

"Vel

Logof.

Domne,

In judeţulii: Prahova afară de sluţitorii polcovni
cesci ai județului nu s0
află mai multii de cât o căpitiinie la Mănesci » ŞI
acost
a
cu 20 de slujitori caro
nu esto din destulă când se ivescii hoţi
şi
făcăto
ri
de
rele
precum S'aii ivit
într'aceste dile, din cară sait şi prinsii
şi Sai adusi la. puşciirio cu potero
do aici. Vătatulii din plaiulii Prahovei
audindii de acești tâlhari serio A cere
ca să so mai adauge poterași, care
lucru fiind neobicinuitii,
i-amii dati Tespunsulii celii cuviinciosii ; va sei insă
Inălţimea Ta, că la acestii judeţii este
COYNIG;0, precum este la tâte, însă
Polnu are mai multii de câtii unii
căci nu a fostii cu putinţi să-și
slujito
rii
facă slujitori din Gmeni fără pricin
ca să alo atăti plaiulii, cât şi judeţul
ă și sontru
ii,
eidse, se cuvine de a da măcarii ajutorulii celii cuviinciosii, la vrodt tre10 slujitori, din Smeni -fără
pricină,

ISTORIA
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"Totă bresla armăşescă, la 1793, era redusă

Ia

la trei steguri,

95

Omeni

„150, armăsci, tunari şi puşcaşi. Stegulii era numai de 50 de 6meni.
Fie-care săptămână se rânduia câte unii altit stâgii la slujbă. Aceşti 50

„de Omeni aj stegului serviaui pentru paza temniţei ; unii făceau slujba
de rândaşi şi câţi-va de armaşi pe la zapeii şi alte locuri oficiale ; aşia,
incâtiă, după mărturia
lui Enache Văcărescu, rămânea armăşia numai
cu câte 5, 6 omenipe săptămână, cari şaceia se orânduiai pentru stringerea birurilorii ţiganilorii domnesci « şi la vreme când făcea trebuinţă
de tunuri a se ămplea şi a se slobodi,se orânduia2 slujitori, cei de
paza puşcăriei, der forte cu discolie,, fiindii Omeni nemetaherisiţi şi
fricoşi la focu...» Mai bine de 25 de 6meni s'aii schiloditti întrebuințaţi fiindi ca artilerişti, fără să fie fostii-pregăliţi la acesta. Epistatulii

armăşiei, Constantinii Slugeriă, în 6, Iuliii 1793, mai cere Domihitorului unii adaosii de 20 de liudi, ca pe fie-care săptămână câte 110 din-ei

să păzescă

lângă

tunuri,

ne-lipsiţi diua

şi noptea...

-

|

Iată la ce cifre ridicule era redusă 6stea, care sub Mavrogheni se

purtase atâtii de vitejesce!!

Si

|
7

iară pentru două-Jeci, până la suma orânduelei, i va putea face în urmă,
cu încetulii, ca să 'și împlinâscă stâgulii ; părerea mea întmacestii chipii esto,
iar hotărîrea cea desăvârşită rămâne a se face de cătră Inălţimea 'Ta. 1793
Maiii 9.
Al Inălţimei Tele plecată slugă.
Na

Ienache

Cod. XXIV, Fila-131, |

Văcărescu

vel

"

Spăt.

4

-

1. Iată documentulă relativă:
Anaforaoa

spre

a se da

90 Liude

în

brasla

D-lui

vel drmaşii,.

D-ta vel Vist. vei vedea acâstă anafora co face Domnici mele dumnâlui
epistatulii Armășiei, pentru care poruncimii dumitale, să cercetezi pentru acoști *
liude 20 și de sunt 6meni din Bucuresci fără de vre unii felii de pricină de
dajdie, și nu sunt Gmeni de afară de prin satele ţăroi, să li să tuâcă numele
în catastihulii Visteriei, și să li se dâe pecotiuiturile Domnici mele de a r&|
i
mânea în brâsla Armășiei. 1793. Iulie 6,

A

o.

"Pre

i
-Inălțate

Domne,

.

-

Logof,

-

Insciințezii Miiriei Tale, că tâtă bresla armășscă fiind
stâguri şi în ele 150 armășei tunari şi pușoași, intra pe
mână câte unii stâgii liude 50 de rândii, şi dintre uceia
"pentru paza tomniţei, alţii rândași la alii 2-lea și alii 3-lea
7

Vel

fostii numai trei
fiesco-care săptăunii se orânduia
armaşii, i pre la

|
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URECIITĂ

Incă de la 1775 ami v&dutii
Dunăre. In alaiulii lui Mavrogheni

incercări făcute in navigaţiune pe
v&durămii luândi parte galeongii.

Credemii, că pentru poliţia Muviului şi mai alesii în interesulii
dar şi alu comerciului, spătarulii Enache Văcărescu reinfiinţă

Corabiarilorii doninesci.
'tulii unde

stătcii vasele

Dândi
nărene.
acesta:

In judeţul Ilfovii se alla îimenuli, scit pordomnesci în

hrisovulii, ineditit

Nu putemii

până

a nu aduce lui
:
-

Ilvisovulii pentru

„ămei,
slujba

corăbiile

Terei

Stăpânitorii -țărilorii şi toți cei

timpii

de

astă-di,

iernă

organizatorii flotilei du-

En. Văcărescu
ce sunt

puternici,

laudă

a cimblu pe

îndatorați

mare penlru

Dunăre.

-

-fiindii a îmbrăţoşa

„mai nainte decâtii tâte altele, bunitatea facerilorii do bine, nu dâră engetândii

întru îrufie, de a se asemăna Dumnedoirii, ca odinidră Lucitărulii, după cum
şi mulți din filosofi aii îndrăznitii: a dice; ci mai vertosii, că următori fiindii
Dumnegeescilorii poruncă, să arte cu. dinadinsulii, prin săvârşirea acestei bunătăți, mulţiimită către Dumnodelsca bună-voinţă,de la care aii primitii darulit
și puterea acestei destoinicii; datorie netăgăduită a nostră socotindii a fi săvârşirea cea după putinţă a facerilorii do bine către toţi supușii Domnici mele,

zapcii şi alto locuită trebuincidse, rămân6 și armășici numai câte cinci-șâse po
săptămână, cari şi aceia se orânduia pentru stringorea birului țiganilorii dom-

nesci,

și la vreme

când

făcea

trebuință

deo tunuri

a se împlea și a se -slobodi,

se orânduia doui slujitori, cei do paza pușcărici, dâră forte cu discolie, fiind
Omeni ne-metahirisiţă şi fricoși la focii, cari de multe ori staii întâmplatii câte
unulii și câte doui de s'aii și sicăteluitii, mai bine do liude 25 rămâindii
orbi
și şchiopi, ciungiși surgi; şi pentru ca să nu so may întâmple
acestii folii
de hatalii la câto sălăcuri se lace, s'aii găsită: în bresla armășescă
liude 20
Omeni cu sciință, ce d-lorii armașii după vremi i-aii fostii avută
prisosii între cok-l-alţă slujitori, cu răvaşele Armășiei, iară în Domnia
Măriey sale ALihaiil Vodă Suţu, d-lui polcovnicii Anastasache, pe vremea
când era vel Armașiă,
ai însciințată Miărici sale, prin Anaforă, făcândii
cerere. do a se aşeda acei
linde 20 între dinșii, să intre câte qece pe săptămână,
să păzescă lângă tu- nuri no-lipsitii diua și nsptea, ca să lipsescă și
acelea primejdii ce so întâmpla
mai înainte; a căruia cerere găsindu-o şi Măria
sa cu cale; -ati și întăritii anaforaua, poruncindii, ca după adeverinţele co
li se voriida cu pecetea Armiişici
să fio în Paco și ne-supăraţi, de împreună
acestă orânduială se păzosce şi până astă-d cu doui. zapeii al lorii; ci fiind-că
i, nu lipsii a însciința Inălţimei
tale, că de va fi plăcută și audului Măriei
jimei tal către d-lui vel Vist. de a se trece tale, să: fie luminată porunca Inălnumele lorii în catastihulii Vistem
Sia li se da şi acestora pecetluituri
gospod
e, ca și celora-l-alţi slujitori
a d Talie oniisesci ; iară hotărirea
.

9
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*

o

pd
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.

A

.

bd

cea,

Costandinii

(Cona, XXIV, Til. 290.)

Slugeri,

d

desăvărșitii
ot.

spăt.
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la Inălţimea 'Ta.
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din ceasulii ce Dumnedessca provedință
no-aii încredințat. oblăduirea acestei
țări, seiindii despre » parte, că rădăcina
și tomeiulii indestulării țărilorii şi
locuitorilorii acestora, în urma învăţături
lorii colorit do multe -sciinţe, trei
fiindii Greși carele, adică : moștoșiugarile,
lucrarea pământului și negoțulii,
şi fără carele nu este cu putinți a se îndes
tula un norodii, de arii fi măcarii și umbritii sub umbra dumnegoirei, și. vădân
d-o lipsită do acestea trei
piraic isvoritâre de îndostulare, mamii lăsatii mijloc
ii a'nu cugeta și a nu ne
sili, pontru ca să putemii abate intr'ânsa acestea
folositâre isvâre şi prin carele
să-i stingomii lipsa, și scăpătăciunea, cât va fi cu
putință, și să putemii aduce
printracâstă facere do bine, îndestularea, cea dorită
, la toți locuitorii acestei
țări; iară despre altă parte. vădândii și câti silință
ati locuitorii acestei țări
spre săvârşirea pro Inaltelorii Impăriitesci porunci
la împlinirea cherestolelorii
ce se. cerii după vremi, și la trimoteroa zaherelelo
rii po la cotăți, şi mai vârtosii la Imp3răţitârea cotate Costandinopolci, pentru care
so și numesce Chelerti
alii prea puternicei Impărăţii, și câtă greutate corea
și sufere pentru sărârşirea acestora, ne având vre uni mijlocii de înlos
nire, amii făcatii multe
chibzuiri și de mijloculii cu caro sarii putea înlesni
greutătile şi a li so ajutora sirguiala și cuceria, ca să săvorșâscă poruncile fări de
greutate, într'acelea

dară

co potii,

şi a pricinui

înlesnirea

negoţului și a îndemna lucrarea pămân-

tului, și a învita aflarea. meșteşugurilorii şi a face
săvârşirea corerilorii ce
sunt datori și silitori locuitorii a le împlini cu înlesnire
! și tote acostea, de
caro le-amii vădutii lipsite din câte se cuvine acestei țOră, una
şi cea mai mare
fiindii și neaverca mijlocului cu care să se poti căra și aduco
'mărfile prin
inlesnire, pe upa Dunărei, de la unii locii la altulii, amii cuget
ati cu multă
rivnă, să pricinuirii ac6stă facere de bine țăroi, și sii facomii rugăc
iune-la piea
puternica Impăriiţio, la bunătatea şi milostivirea a căreia aflând
priință necurmatele n6stre mijlociră, a dobândi voie şi putere, prin străluciti și
i proa slăvitii
Hatișerifii, cu porunci vrednice de tâtă supunerea, ca să potă Valah
ia a face

şi a avea lolozane, şăici, cuice, şi de tâte vasele pe apa Dunărei, în cupri
n-

derea ţărsi, carelo să nu. fio
leghiii

ce din

vremile

etrâne,

bântuite
de

nici o-dată-de

mulţi. ani.

l-aii

fostii

către

veri-cine, privi-

perdutti

(cra

acesta,

cu tote că hotarele că sunt matea Duniirei; deci după primirea acestei slobodenii, îngrabă căutândii, ami făcutii și ami, găsitii acum ântâiaşi dată câte
unii rasă pentru trebuința fieşce-căruia județii ali ţ&rei, şi fiindii trebuinţă
a sc aședa şi a se întocmi atâtii acestea găsite, câtii și veri câte altele so vorii
“mai face în urmă, sub ocărmuirea și oblăduirea vre-unoik dregătorii do celea
mari și do cinste alo ţăroi Domnici mele, pentru ca să grijescă pururea de
1. Este aci netăgă duitu o abilitate diplomatică a lui En. Văcărescu : elii. justifică or-

ganisarea flotilei pe necesitatea
pe apă.
Istoria Româniloră de 1, A.

de a servi Porţei zaherele, cherestele etc,, transportându-le .

Urechiă,

Toxu, V,—7

V.
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starea, acestora, căci totii lucru bunii esto bunii când va fi şi bine intocmitii,
amii găsitii a fi mal cu cale și amii hotăritii, ca să le aședămii sub ascultarea
şi ocărmuirea dregătoriei spătăriei cei mari, sub oblăduirea căruia este și paza
a tuturoră marginilorii ţârei. Dreptii aceca amii datii acestii întoemitii și bine
închipuitii hrisovii alii Domnici mele, acestei dregătorii a Spătărici cei mari,
și celui de acum cinstitii și credinciosii Boeriulii Domnici mole /unache Vă-

căvescu vel Spăt., cu care să aibă

volnieie: de 'apururea

acîstă

dregitorie

a

ocârmui și a avea; sub ascultarea şi paza sa (dle vase:e omânesci, atătii cele
Domnesci, cât şi ale ullora, ce cu voia. Domniei mele s+ vorii [uce după vremi,
urmând întru tâte porancilorii co prin mai josii ar&tatole ponturi se hotirosc:
1. Lia tâto șăicile maistrite și Bolozanelo județelorii ţărai Domnici melc,
prin alegerea Dumnâlui vel Spăt. să se orinduiască câto unii cipitanii, omii
credinciosii şi vrednicii, cu cartea Domniei mele, după obiceiu, creștinii şi câte
su
unii Reizii Turcii, și câte unii vetrarii s6ii Blchegiu, şi câți şiicari s6ii ghimigii vorii trebui după mărimea vasului, toţi creştini.

2. Toţi acestia să aibă I6fă do

la Vistoria

Domnici

mele,

precum s'aii

tocmitii înaintea Visterioi, și atâtii căpitana încâtii va fi căpitanii, să fie apăratii de dăjdiile visterici cu aridicătură de la Vistorie, câtii și vatrariu și ghimegiii să fie scutiţi, cu pecetluitulii Domnici mele, ca tâtă brâsla spătărâscă.

3. Tote vasele

Domnesci

să aibă de apururea limanii «de cernaticii gârla

Domnescă din Baltă de la Cărnoi, ct. sud. Iifovii, şi tote şăicele Domnescă
alo tuturoriă judeţeloră, la Noembre, să se afle intrate lu limant, avendii puznicii
săi trebuincioşi din bresla Naftică, cu rândii, câţiva găsi cu cale Dumnblui vel
Spătarii, în tote lunile de iarnă.
|
|
4. Primivâra, când va fi vremea să deschigă vontrele,-si nu iasă de la
limanii fără de porunca Domniei. mele, și când va fi -trobuinţă Domnâscă, se
„vă da porunca Domniei mele prin Pitaciă către Dumnâlui vel Spit. caro Pitacii
Dumnâlui vel Spăt. de împreună cu scrisărea Dumnâlui, sli trimită către
căpitanu șăicii cei orânduite, și numitu ciipitanii morgândii la locurile celea
orânduite şi săvârșindii porunca ce i s'aii datii de împreună
cu sinetulii co va
rimite pontru săvârșirea poruneei, să trimiţă și pitacalii prin Dumn$lui,
ca să-și

d6e s6ma la Domnia mea. .

-

.

5. Pentru Navlu, locuitorii ţărei când. vorii fi să trimită
z aharelo, de pe
la judeţe la Brăila, cu șăiea judeţului, să aibă ar
ăspunde la Vistorio - jumătate

uta
a do po a e mau PP d ia e ră cea e

Navlonu,. din ceea co va curge la Bolozanele Turcesci din draptalii
scholcă, iar

mad
Sit să secta pei noi
Tie
: ger ie ce
merge cutare șăică în cutare locii “să car |
Pia
oii face irebuinţi da voie, sub pecotea Domnioi mole ,. cum şi ef aa
și când va duce o. ia
ee de
șeicii zaharee

i
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la judeţii, sâii la Brăila, întorcându-se ca
să întârcă alta de la Brăila, până a
ajunge la judeţulii săii, de are voie acoa
şoică să încarce do la vre-o schelă
a țărci martă, și să aducă la altă schelă cu
navlu, până a nu ajunge la județii,
Să mai încarce /ahoroa Domnâșcă, iarăși
să ceri prin anafora voie Dumnlui
vel Spăt. când va purcede șaica de la Liman
ii, şi sub pecete de i so va da
voie va urma înti'același chipii, iară do nu,
va căra zaheroa Domnâscă.
5. Toti navlu do marfă străină să-l toemb
scă Căpitanul şi cu Reizulii
şi prin șciința Reizului, banii să-i, ice căpit
anulii, însciinţândii amândoi către
Damnșlui vol Spăt “de toemila ce aii făcuti
i, şi Danii să-ă răspundă căpitanu
prin Dumnâlui vel. Spăt, la Visteria Domn
ioi mele.
6. Veră cine din locnitorii ţărei va voi
în urmă. să-și facă vasii pe Dunăre, cu cheltuiala sa, pentru neguţitoria
sa, să aibă datorie să facă corere la
Dumnâlui vel Spăt. de acssta, și Dumnâlui
vel Spăt. cu anafora să însciinţeze Domniei mele, și după co i-se va da
voie, sul pecote, să aibă datorie să
arete, ăntăi: omii destoinicii de a fi purtă
toriu de griji -acolui vasii, la D-lui
vel. Spăt. și Dumndlui vel Spit. să? orând
uiască vătafi acolui vasii, cu. cartea
Domnici ssle, și să fio şi acesti vasii
ocrotiti de spătărie, ca și acelea Domnesci; să aibă însă datoria întruni anii,
de va fi trebuință do zaherea Domnâscii, si facă numai o călătorie de la unii
judeţii, ce so.va orindui, să incarce
și să ducă la Brăila, și pentru suma de
Zaherea co va duce atunci să ice
navlu, nu jumătate, ci a, troia parte din cât
se va rumpe navlonulii împotriva
acoi schele, și plata să și-o io de la Visto
rie, aducândii sinctii de: la DamnClui vel Spăt: că și-aii împlinitii datoria,
şi să-i deo atâția Dani, şi făcendii
o călătorie întanii anii odată numar, apoi să
fie slobodii să-și facă alișvorișu
stii peste totii anulii.
E
.
„Tâte acestea întocmiră, ce prin mai susăi disele
ponturi sai bine închipuită,
nădăjduindi că voriă pricinui folosulii coli
cuviinciosă în tstă țâra Domnici
mele acumii, și va aluce dobândirile celea îndestulat
e în vreme la toţi locuitorii țării, poruncimii Domnia mea Dumitale vel Spăt.
ca să se urmeze de către
deregătaria spătăriei cei mari întocmai și fără de
cusurii, în tâtă vremea. Dreptii
aceea s'aii datii acesti cinstitii alti Domnici.
mele hrisovii, care trecându-so în
condica Divanului și Visteriei Domnici mele,
și primindu-li Dumnta, apoi
„să-i dai la sfânta, Metropolie a ţării, ca să stâe sub
stăpânire; şi rugămii ciitre
ac6sta şi pe alţi fraţi Domni, ce în urma nâstră, so
'vor învrednici a Domni și
a oblădui

scaunu.

acestoi

țări,

să bine-voiască

şi Domnia

lorii a ocroti

acestă

bună orânduială, și a ajutori ţâra, ca să i so păizâs
că acestii privileghiii, co cu |
multă strădanie i lamii dobândită, pentru ca Să poti
locuitorii ci, şi a se folosi
cu înlesnirea negoţului, și a săvirși poruncile Impărătesc
i, fiiră greutate, pentru
ca şi alți Domni asemenea să ţie și să păzâscă hotărirele
şi aşegământurile Domniilorii sale, întru totii cinstite şi ocrotite în t6tii vreme
a; şi S'aii întăritii acostii |
hrisovii cu iscălitura și pocetea Domnici mele, sub mărtu
ria laminaţilorii și prea

VA.
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iubiţilorii Domnici mele fii: Constantin Vad, Dumitrașco Vvd, Nicolae Vrd.,
Gheorghe Vvd. si a D-loriă cinstiţilor și eredincioșilorii veliţi boori ai Divanului
Domniei mele : Nicolae Brancovan vol Vist. Dumitrache Racoviţă vel Ban. Ionache

Văcărescu vel spăt. Ienacho Moruzi vel Vor. do ţera de sustii. Manolache Bran-

corânii vel vor. de ţsra de josii. Manolache Creţulescu vel vorn. Nicolae Filipescu
vel Vorn. Costache Ghica vel Log. de ţâra de susii. Scarlatii Ghica vel Log. de
țârade josii. Nicolac Hangerli vel Hatm. Dumitrache Manu vel Post. Isacii
Raletii vel Clucerii. Dumitrache Schina vel Comis. I6n Comaneanu vel Pahar.

Iordâche Palada vel Stol. Iordache vel Sluger. Dumitrache Costandache vel Pit.
și ispravnicii Costache Ghica vel Log.
acesta lu anulii Vintiiit dintru ântiia
scaunului Domnici mele Bucuresci,
de la Domnulii nostru Isusii Hrist.
N
Cond. XXYA.

Enache

Do

Fila 181.

de ţera de susii; și s'a scrisii hrisovulii
Domnie a Domnici mele, aici în orașulii
la anii do la zidirea lumei lst. 7302. iară
1793. Noembre 93,
Riiducanu 'Poenarulii

B-lca

losofct.

”

Văcărescu,

cu' anatora

către Domnitori,

din

10 Ianuarie

179%, recruteză 98 de. ghimigii din satulii Beşiâga,

vecinii cu

vaselorii,

se

scutindu-i

de biruri

şi angarale,

şi

lorii la 50. Iată actulii relativii:
„ Anaforaua D-lui vel. Spăt.
legă, sud Ilfov.

de a se da liude
”

Io Alexandru
.

Const.

Moruzi

aşa

urcă

portulii
numărul

28 şeiicavi de la satulii BeşVud.

:
Ş
.
.
AN
D-sa vel Vist. socotindii şi D-ta, că esto mai y de folosii
şi maiN de siguranță
pe

.

.

vo.

sg

trebei mijloculii acesta, co ni se arctă de cătro Domnul

vel Spăt. poruncimii

dâră D-tale, ca într'acestașii chipii să se așede la visteria Domnici mele,
scă- .
Qendu-se numitulii sati, cu liude 28. 1794. Ghen. 10.
|
o
Vel Logf.
Prea Inălţate Dâmne.
o
| „După luminată porunea Înălţimei Tale, ce mi s'aii dati
pentru şiăicari şi
Shimigii co sunt să se faci cu pecetluituri Domnescă,
de prin judeţele ce saii
orănduuitii, ca să cercotezii și să facii silințăde a
se găsi de aceștia mai mulți
în jadoțulii Ilfovului unde se atlă şi îmanii Domnesc
ie ali şăicilorii, am cercotatii
după cuviinţă și am aflatii satulii Beșlega, în
care so află două silişti deosebite
şi cu locuinţa totii întruni sati ; cinci-qeci și
șpto de 6meni locuescii întwacelii
satii, cari tragii dajdio po trei-deci liude; dintrac
eştia primoscii ca.să so d6 sâpte
Gmeni pontru

ca si se aşede dreptii linde doi dajnici sii nu

se stingă silistea
in estractulii vistioriei, şi cinci-decă să rămâo
şeicari cu pecetiuituri Domnosci,
pentru care să scadăJă visteria
visteria acestii
avestii satiisati cu liudo
i
28; dreptiii aceea după luminată
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porunca Inălţimei alo, făcuiii acestă însciinţare,și hotărirea
rămâne precum
fi luminată porunca Mărică “ale. 1794. Ghen. 110.
Cond- XXY, Fila 227,
Pr6 plecată slugă, Jenache vel Spăt.

va

Impuţinarea peste sâmă a 6meniloră din oştire ingreuie
serviciulii de pază a judeţelorii şi cu tâte acestea spătarul, Enache
Văcă-.

rescu, ca să
noi

mici

nu

ştirbescă

modificări

venitulii

de cifre la

visteriei, propune

slujitorii

din judeţe,

Domnitorului
prin

analora aprobată cu resoluţiunea lui A. Moruzi :

următârea

Io Alecsandru Const. Moruzi Vud.
Cu cale și primită fiindii Domnie melo Anaforaoa Domnului vel Spăt.
porancimii Domnia mea Damitale vel Vist. ca dintracoști liudo 50. liudo 10
|
să se maj prisosscă In judecitoria Teleormanului, cărora după „adoverințele.
ce vorii aduce do la ispravnicii judeţului, să li se dea și pecetluiturile Domnică
mele, iar liudo 40, să faci porunca Domniei mele a so da la dajdie acolo,
din care liude 20 si so dea slujitori la judeţalii Prahovei peste 40 ce sunt,

și 20 la judeţalii Romanați asemenea. 1794 Gh. 37.

Prea Inălţate Domne.
,
Fiindii-că la jud.” 'Veleormanii pesto liudo' 70, slujitori ce sunt cu pecete, se cero ca să so mai dea alţi liude 110, de cari si dee Damnglorii ispravnicii adeverinţă de chipurile lorii, ca să li se dea și acelora pocete, ca să fie
cu toţii liude 80 să intro pe săptemână liude câte 40, a nu se mai găsi pricină, că nu sc ajungi, iar-liude 40 ce mai pristosescii să se dea la dăjdii
acolo, şi dintracoștia să sc dea liude 20 slujitori isprăvnicesci la Prahova, und
este trebuință, fiindii-că aă numai liude 40 şi să se facă liude 60 şi alţi liude
20 la Romanați, unde iarăşi liude 40 aii, și la aceste judeţe adovăratii nu se
ajungii fiindii puţini și în multe rânduri aii făcut cerere către Măria ta, şi
Dumnslorii Ispravnicii şi slujitorii cu jălbile ce aii dată, a li se mai da slujitori ca ajutorii; iară. hotărirea -cea desăvârşită rămâne a so faco de către

Măria ta. 1794 Ghen. 26.
Cod. XXV.

Pi

Ien.

Fila 279.

In note

mai'dămi

incă două

1. Iacă aceste două acte:
dAnafovaoa

ce s'a făculii

acte

Văcărescu vel Spăt.

relative lu afacerile

oşlirei. !

|
in dosulii jălbei. Armiişeilorii de la Craiova, pentru

a li se da: Armăşeii ce li s'aii luatii la vremeu aşedămintului, fiindii că cei cari
se află nu potii împlini slujbele.
Io

Alexandru

iMloruzi

Vvd,

_

“*

Așia, să se urmeze; pentru care seriemii Dumitale Caimacame al Craiovei,
să faci cercetarea accea. 1793.. Augustii 27.
„Vel. Logf.

Wu

E

102.

A URECIILĂ
VIII

Sub

Moruzi.

A.

Posedemit numerâse documente relative la sorta ţăranului sub
A. Moruzi, der nu vedemii în ele vre-o imbunătăţire adusă, scii proiectală de acestă Domnitori, la sorta agricultorului, ci mai tote aceste

documente se întemeiază pe nizamurile cunoscute de la Alexandru
Ipsilante incoce. .
|
In câte-va rânduri ţăranii şaii. revendicată drepturile lori. Une
ori iusă nedreptatea

impinsti la rebeliune.
tOrele acle::
Io

cu care

ţăranului

vălu

ascultându

Alecsandru

Costan.

Moruzi

jalba,

Pa

urmă-

Pud.

- După anatoraoa Dumnâlui vel Vist. poruncimii Doninia

se urmeze
aici pe cei
poruneimii
josii și să
săvârșirea

i-se

Aşia este cazulii din 1 Aprilie 1793, după
|
Si

mea întocmai să

întru tote, pentru care orânduimii Domnia mea po.... ca să ide de
patra zurbagii, și să "i ducă înaintea Dumndlorii ispravnicilorii, unde
Domnia mea
să se urmeze întocmai, după cum se cuprindo mai
aducă mumbașirulii anafora de la ispravnică către Domnia mea de
poruncei. 1793 Aprilie 2. ”
Vel Logof.

Prea Inălţate Dâmne,

-

„Din luminată porunca Măriei tale ami cercetati jalba
acâstaa jăluitorilorii,
alecă a Armășeilorii
do la, Craiova, şi de este jalba lorii adevărată, sâii
de nu
esto, de aceea nu putui să mă pliroforisescii, nici potii
să facii mai multă corectare,
ci amii giăsitii cu cale, ca să sc facă luminată porunc
a Măriei Vale către DumnSlui Jlatmani, Caragea Caimacamu Craiovei,
ca să lo cerceteze acea jalbă .cu
amânuntulii, mai vărtosii că acolo sunt-toți acei
armași, ce slujescii și Gmenii
acoi cari slujescii și dicii oi că li s'aii luatii,
psto vor fi prin judoţele, iariși de
acolo din partea locului ; pentru acea să cercete
ze Dumnâlui Caimacanii cu
amruntulii, și când va fi jalba lorii adev ărată,
și când dintrânșii voriifi muritii
după cum oi arstă, și când li se: vorii fi
luati și din 6menii din coi co vorii
fi fostii mai vrednici de slujbă, după cum
jăluese
ii ci; D-lui Caimacamulii făcândi cercetare, se cado să-i facă la loeiă,
după cum vorii fi fostii şi mai nainte
fiind că aceștia se atlă no-lipsiţă din
slujba Domnâscă (i și nâpte, şi făcându-le
D-lui Caimacamulii acâstă cercetare
și îndreptare, să însciinţezo Mărie
Tale
MIO așia ni sa părutii a fi cu cale,
iară hotărirea cea desăvârșitii rămâne ;
la
Măria Ta. 1793. Aug. 96.
“
Cona,
XXIV, Fila as,

umitr
Dumitraşco

tă
Hacoviţă

vel :. Ban.

E 7 maree io i.

feranulit
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Din luminata porunca Mărici tâle ati adus orânduitul Mabeingitii înaintea,
mea patru zurbagii ot. satulii Rușăviăţulii din plaialii despre Buzeti Sud. saac:
şi anume I6nii Bărlanii Miculi, i In Blană și Diiculi, cărora după cercetarea
co lo aii ficutii se dovedoscii de zurbagiă şi nc-astâmpăvători, atâti din
nărtuviile cilor-l-alţi săteni de lu acestii satii, câtiişi de la cercetarea Mabeigiului și din seriseloe Domnilor ispravnică din Sud. Saac. și mai alesii că
aceste rele urmări ale lorii şi vicleşuguri le aii făcutii şi în Domnia Mării
scle Mihai Vodă, cari iară-şi au fostii aduşi aici şi puindu-se la închisdrea
vătafului de visterie, ca să se pedepscscă şi spărgândă, grosulii, ai fugiti după

caro trimițându-se mumbașirii
totii satulii Rnșăvăţalii, dândii
rele urmări și s'aii ertatii, dară
răsitii ; pentru care găsescii cu

a-i aduce iarăși aici, aii căţutii cu rugăciune:
și zapisii pontru dânșii, cum nu vorii mai face
ci și după acâsta se vedo:că: nu sati mai păcale, ca să lipsescă cu totulii din satulii Ruşă-

vățulii, a nu mai da pricină de scandalii locnitorilorii din plaiii, și să fie lu-:
"minată porunca Măriei tâle către orânduituli
|

Anaforaoa
să-i fucă

trăgea

mumbașirii,

pentru trei locuitori de la satulii
lefegii, a le du pace.
Io

Alecsandru

Const.

Moruzi

ca

să

Ierbinţii sud.
E

po câte

i6e

Ilfovii, ce-i

Verd.

Dumndta vel Spăt. după cercetarea ce aii făcutii din porunca Domnici
mole D-lui vel Vist. fiindii că aceștia s'aii doveditii că în vremea rezmirăţii
siliți ati fostiia se face lefecii, iară după paco încă de atunci aii rămasii și aii .
fostii dajnică, cum sunt și până acum, poruncimii dară ca să li se d6e bună

pace. 1793 Noombr. 15.

Prea Înălţate Domne,
Mircea Andronache și Mihailă ot. satului Horbinţii alii Dumnâlui Banului
Ghicăi sud. Ilfovii, aii jăluitii Măriei Tal6, că în vremea rezmiriţei Rusilorii,
siliţi [iindă s'au făcuti, lefecii căpitănesci, şi pentru că aii fostii atunci la acestă '
slujbă, dicii că acum căpitanu de lefecii cu zuvul i-ar fi cerntii să se facă lefeciă
si încă

li vaii luatii

şi chipurile

în sevisi, . cevândii

ca să se apere

de

acestă

slujbă, și să rămâc totii în dajdie, a cărora jalbă orănduită fiindii la mine, ca
să li se teorisâscă pricina, corcetândii prin Dumndlorii ispravnicii județului,
în ce chipii m'amii adeveritii arătii Măriei Tale, că acești jăluitori: în vremea
răzmiriţei Musealilorii, când se afla răposatulii Ştefanii Toplic6nulii vol. Spăt.
siliți fiindii de zapeiii spătariei, ce eraii atunci, s'aii pusii lefecii la acestii stegii, care s'aii atlatii doi ani la acâstă orânduială, și nu în slujbă cu rânduli ci
plătindii cu bani,-iar după închierea, păcii ati. rămasii iarăși dajnici, și după
accea silindu-so a se pune iarăși lefecii, aii porniti jalbă la Măria sa Aloxandru
Vodă Ipsilanti, și așia s'aii apăratii, rămăindii dajnici visteriei până acumii; .
întracestaș chipii este curgerea „pricinii, iară hotărirea cea de săvârșitii rămâne

a se face de către Inălţimea ta. 1793. Noem. 14.
RR

Cond. XXV, Fila 103.

o

-

Vel “Vist,.

104%

V.

A." URNECILLĂ

patru: de aici și să-i ducă la Dumnâlorii. ispravnici ot.
Dunmslorii ispravnicii ajutorii mumbașirului

să-i ducă

Sud.

Saac.: diindit

în satulii

și

lorii și acolo

să-i bată, puindu-i şi dându-le de la 20 şi până lu 30 toiage, ca să fie spre
pildă şi altora şi apoi să-i ice orânduitulii mumbuşivă pre câte patru, cu nevestele lori şi cu totii cuprinsulii ce vorii avea și să-i ducă îavă-și lu D-lorii
ispravnicii şi Dumndlorii să-i aşede la satele «de la vale, însă nu toți la unit

salii, ci să-i împartă la patru sate, dându-ipe ehozăşie părculabilorii,
nilorii și încăveându-i cu câte unii liude să so scadă cu dânșii satulii
ţulii, care socotescii că cu acostii mijlocii se va părăsi do rolele urmiiri
iar coa desăvârșițtă hotărire rămâne a se face do ciitro Inălţimea
Aprilie 1.
|
|
Cond. XXIV, fil.:58.

"In

primele

de dreptate.

.

dile a le nouci

[i recurseră

Domnii,

la noulă

ă

sunt

Domnitoră

»- vel

ţărani,

i u săteRuşiăvăale lori ;
ta. 1793

Vist,

cari speraii

reclamândă

în

o cră

contra

asupririlorii de clacă.a proprietarilorii, ori arendaşilori.
Dămă in note
câte-va acte de acestă natură. Aşia a fosti reclamaţiunea
lui Ispasiu

Şi frate-să&i Stanii etc., din satulti Priseceni, de la Augustii.-1793,
contra

proprietarului moşiei Postelniculi Bănică, că supără
pe locuitori mai
multi peste clacă şi că aii bătuti pe unulii din
ei.
!
Moruzi cu carte de blăstemii rânduesce cercetare
la faţa locului.
Cercetarea se face:'şi se constată, că proprietarulii
peste claca legiuită

ait lepădatii câlţi pe la nevestele locuitoriloră, săi
torcă şi pentru că_
nu S'ait supusă,

lorit, bătendu

pe

ai sărită propr.etarulii cu ţiganii cu ciomegele
asupra
unulă cu toporuliu, de Pa lăsalii mai
mortii, pe care

ilii şi aduseră de-i v&dură Cârmaşa la judecată,
cămaşa cu sânge. Proprietarulii se apără, că in locit de 12 dile
de clacă ati luati de la (&rani

mumai

câte 6, după

cum

sa pomeniti

obiceiii de

la părinţi. Decâti
fie-care jerani mai era datorii să care
câte unii cară de feni pe anii
la ienăria boerescă şi să are şi câte
o jumătate di cu plugulă lorii,
iar nevestele lorii să torcă câte ună
caierii de câlţi. Numai trei săteni
S'ail impotriviti

la acesta Şaui sărit asupra proprietarului
întindendu-li
de giubea în tâte părţile.
”
Din acesti
Lit actii
actu se
« dovedesce incă o dată, că v aria
ii
dile
le
de clacă
la unele moșii, prin invoeli dire
cte intr e locuilori şi propriet
PIN
N
ate.
1
,
1. Iată actele relative la acest
ă

procesii:

Ispasii, i bratii Ego Slanii,
S
ş i Simeonii
e
Vechi
a lulii şi altorii. dăm ari gospod.
cu Bănică Prisecenulii, cu
Supera mai multi, peste clacă
, e1
din că ai bătutii.
şi pe unulai

Io Alexandru

Const.

Orinduimii Domnia
Domni; mea pe alii- nostru,

JMovuzi -Vud,.
PIIIINI
ceamașargiii,
să Ii6o

de

Ă pre| aici
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era

mai

scădută

claca
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pe “moşiile

din apropierea

Priseccanii de împreună cu jăluitorii, și cu carte de blastemii do la
s6 părintele Motropolitii, asupra tuturorii locuitorilorii, și celora cari
întâmplatii față la gâlceuva acesta, si, morgă la faţa locului, să facă
cu totii amânuntulii, prin blăstomii, de aii pusii adecă Prisecâmu pe:
lui a bato pe locuitori cu ciomege și cu arme şi do Vaii bătutii şi de
geratii elii s6ii țiganii lui, cumii se vădu sângeratii, și cu cercetarea
scrisii să-i aducă iară la “Domnia mea. 1793. Aug. 4.
Vel

Cond.

XXIV.

Tila 337—938.

Prea

Inălţate

prâsfinţia
sc vorii fi
cercetare
ţiganulii
i'ait sânaceea în
|

Logf.
.

Domne,

Din luminata poruncă a Mărică tale, și prin zapeilăcu D-lui Vătavii za Visterie, s'aii înfăţişatii la judecati Ispasii, i bratii ego Stanii, și Simeonii Vechilii
și altorii dărvară gospod.-din satulii Priseconi sud. Vlașca, cu jalba ce aii dati
pentru Bănică post. Prisecoanii iar de acolo, gicândii, că ci aflându-se ş6dători
pe moșia numitului Postelnicii, şi-arii fi făcutii obicinuita clacă co aii avutii
obiceiii în toți anii.do rândii, cum și estii timpii, adecă câte.6 dilo po anii,
iară piritulii împotriva acestui obiceiii. le-arii fi lopădatii şi călţi pe la nevestele
„lorii să-i târcă, și căci nu s'aii supusii arii fi săritii cu ţiganii și cu ciomegelo
asupra lor, bătondii pe unulii cu toporulii de aii lăsatii mai mortii pe care-lii
şi aduseră do-i vădurămii ciimaşa cu sânge, pontru'caro cerii să-și afle dreptate,
Piritii post, ne arătă şi jalba ce au dat'o Mărici tale pentru jăluitori, și Vaii
buiurdisitii iar la acestii departamentii, prin care artă, că după cum ati pomenitii
obiceiii de la părinţi, și după cum Vaii urmatii şi elii în aniă trecuţă, și după
cum urmâză și ceilalţi Bocri pirtași moșiei de acolo, adecă câte G dilo pe
anii, și să care şi câte unii carii de fenii pe anii la feniiric și să-f are și câte
o jumăteto do «ji cu plugulii lorii, și să torcă „și nevestele lorii câto unii caorii
do câlţi, și pentru acea, dice, că nu-i supără câte 12 dile cum poruncesce pravilniceasa condici, şi acestii vechiii obiceiii păzinilu-se în toţi anii, cum şi estii
timpii, de toţi ceialalţi locuitori, ce sunt șă&dătoră pe acestă moşie, şi numai
acești trei locuitori impotrivindu-se acuma când i-aii chiăimatii să-și facă obicinuita
elacă, aii săritii asupră-i cu vorba, întindându-lii în tâte părțile, după cum ne
artă şi elit giubeaua ce aii avut'o asupră-i ruptă, şi aii năvălitii de şi-aii scosii
şi ţiganii din mânile lorii, iarii de bătaia celui cu cămașa mănjită cu sânge se
apără
' de totii cu taga. Pre Inălţate .Domne, aceste sunt tacrirurilo lorii, iar
vr6 unii așed&mintii în serisii de obiceiurile co dicii ci aii avutii și o parte și
alta nu se vădu la mijlocii; pentru aceea, de la judecatii se giăsesce cu cale, să
fic luminată porunca Măriei tale, cu mumbașirii către Dumnţlorii Ispravnicii
Judeţului, cu să facă cercetare cu Boerinași orânduiţi. la faţa locului, atâtii
pentru obiceiu .clăcei celii arâtă şi o parte și alta că Laii avutii din vechime,
carele să-lii adoverezo de la ceilalți părtași de moșie, și de la ceilalţi săteni,
care dice pîritulii că-lii urmâză, câtii şi pentru pirituli Postelnic, de ai rădicatii
și ei mâna

asupra

de

Boeriii

și de

tâte

să însciințeze

Miriei tale în scrisii

și

cu bună pliroforie, cu mumbașirulii ce morge de aici, ca să li.se facă cea de
sovirşitii izbrănio. do. către Inălţimea ta. 1793. Aug. 4.
Constantintă, Bavatovii Clucevii. Ștefanii Clucerii. Ştefanii Medelniceriii.
Cond. XXIV. Fila 398.
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o

Dunărei,

VA,

fiindă-că

fuseseră

URECIITĂ

siliţi la acesta proprietarii, căci țăranii gă-

sindu-se mai puţinii asupriţi de Turci, fugeaii peste Dunăre, şi deci
ca să “i ţină pe moşiile lor, le reduceait «lilele de clacă. Dămii în notă
acte relative la sătenii de la Grojdibod, din Augustii 11793. Locuitorii
din acestii satii și din alte asemenea sate de margine nu dutt ile de
muncă, ci zloți de case in locii de clacă. A Moruzi incuviinţeză a se
continua asemenea dare către proprietate, în loci de clacă.1
1. Iată acte:e relative la Grojdibodeni :

inaforaoa

Sătenilori

urineze.

de

:

Dumnâvbstră

la

Grojdibodii

pentru

clara

:

moşiei,

cum

să

i

Io Alecsandru

Costun.

Moruzi

Isprarnicilorii

al judeţului,

Voeroa.

sii

faceţi

cercetare

numitelorii

sate din înprejurii, alii Dumnâlui vel Vist. Brancovânii, care coste din susulii
acoștii moșii, și alii Dumnâlui vel Vor. Brancovânulii, care coste din josulii
acestei

moșii,

și alii

Cojocâncăi, care

este

asemenea

satii de

margine,

și când

acelea sate din împrejurii vorii fi dândii zlotulii de casă, iară nu clacă în lucru, poruncimii Domnia mea, ca și acestii sati Grojdibod asemenea să urmeze,
spre

a da Z/lotalii de

casa, iară să

nu

so

supere

în

lucru ;

sate do împrejurii vorii fi clăcuindiiţin lucru și că să elăcudscă.
Prea

Inălţate

iară când

acelea

1793. Aug. 20.

Domne,

Sătonii din satulii Grojdibodulii sud. Romanați, aii jăluitii Mărioi Tale,
dicândii că oi aflându-se lăcuitori în marginea Dunărei pe moşia Clucerului
Grigori Jianulii, din vechime ati avutii obicoiii de da zlotii do casă pentru
clacă, iară nu da acea clacă în ile, iarii în cea dintâiii Domnio a Măriei Sale
Mihaiii Vodă Saţulii, ispitindu-se' stăpânuli, moşiei a-i supuno să facă clacă

dile 12, aii venitii

de aii datii jalbă

MLărici

Sale,

și dicii

să

li s'aii fiăcutii

poruncă Domnsscă către D-lui Clucerulii Costandin Baratof, aflându so atunci
Ispravnicii judeţului, ca să dea zloti de vatră, iarii nu clacă în dile
; după
care poruncă aii și urmatii cluceriul, și aii fostii odihniți pînă în
anulii trecutii,

când iarăși apucându-i

de

clacă,

şi

trăgondu-i

la judecata

Divanului

Craiovoi, din Puşcărie dicii că le-ati luatii zapisii pentru 12 dile
pe anii, și corii
dreptate a li so urma obiceiulii ce Vaii avutii din vechime,
adecă Ziotulii de
casă, precum daii tote satele care sunt pre marginca Dunărei
; întru a cărora jalbă mi se poruncosce de Măria 'Ta, să teorisescii
pricina, întrebândii și
pro Clucerulii Baratof,co sciinţi aro asupra pricinoi aceștia
? și să facii Mărioi
Talo Anafora; asomenea şi Cluceriul Grigorie Jianulii dândii
jalbă Măriei 'Palo

“împotriva

numiţilorii

săteni, se orânduesce iarăși la mine
tru care, după luminată poruncă înfățișândă pe amândouă spre cercetare; penpărţile înaintea mea
respundo Clucerulii: Jianulii, că încă de la tatălii săi Slugerulii
Amza Jianulă aii pomeniti acestii saţii făcându-și dilele elăcii
până în vreme. când era
ispravnicii Dumn6lui Clucerulii Baratov, iarii de atunci
încsce
cina Dumnlui aii începatii sătenii a nu se supune să-şi facă disă că din priclaca, cu cari!
din porunca Divanului Craiovei judecându-se în două
rânduri la D-loriă
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Ispravnicii judeţului, i-aii dat și două zapise de învoială şi de așeqământii a-i
„face obicinuita clacă în 12 ile de pe anii, iarăinu zlotii de vatră, și acum nici
după zapisole lorii nu sunt următori; pentru care arstă Clucerulii Jianulii
de văduiii și însciințarea ce aii făcutii Ispravnicii în anulii trecuti către Divanulii

Craiovei,

prin

care

hotăresce

Divanulii, ca să facă

numiții

săteni

clacă

dilo 12 po anii, după hotărîrea pravilnicescii Condice, de vreme ce nu aii la,
mâna lorii vre-o doosebită simfonieîn scrisii de la: mâna stăpânului moșioi,
icândii Jianulii că aro și două zapise, ce lo-aii datii numiții sătoniă, prin care
se îndatorâză a-și face claca în dile, iar nu zlotii de vatră; dară în potriva,
acestei hotăriră a Divanului Craiovei şi a zapiselorii lorii, diseră sătenii, că celii
diintâiii zapisii Vaii datii siliți fiindii la închis6re, de nevoie, iarii colii de alii doiloa, care Laii datii acum înaintea ispravnicilorii, diseră că Paii datii de frică,
să nu cum-vași să-i mai pue iarăși la închis6re, do care și îndată aii venitii,
şi cerii dreptate do la Măria Ta. Deci amii chiiimatii după poruncă şi po Dumnclui Clucerulii Baratovii de Lamii întrebatii, şi arctă ci în coa dăntâiii domnie
a Maărici Salo Mihaiii Vodă Suţulii aflându-se Dumnâlui Ispravnicii la Județalii Romanați, după jalba ce aii dată către Măria Sa numiții sătoni, i-aii ve“nitti poruncă gospodii, ca să nu se supere la clacă în dile peste obiceiulii co
aii avută, ci să dea zlotii de vatră, pentru care dise, că acostii satii fiindii în
maluliii Danărei, unde acolo în partea locului mai sunt și alte sate MOniăstirescă, și mai vârtosii şi boerescă, adecă unii satii alii Dumnâlui vel Vist. Brâncovânulii, care este din susii de acestă moșie a Jianului i altii satii alii Dumn6lui vel Vornicii Brâncovenulii, care: este din josulii acestei moșii, și altii
satii alii unci jupânese Coţotânea, la tote acele sate să i6 zlotii de vatră, iarii
nu elacă în dile și după cum să urmâză și la alte moșii de acolo booresci,
-aii judecatii și Dumnllui atunci, că asemenea să urmeze și acești săteni jăluitori ; la care împotrivă, iarăși, respunse Jianulii, că nică de cum nu aii avută -

aceşti siitoni obicoiii din vechime a da zlotii de vatră, fiindii-că însuși în vremea când trăia tatălii săi, slugorulii Amza, sătenii. aceștia claca ș'o făcea în dile,
iară nu da zlotulii de vatră, precum dice că acâsta va putea să o dovedâscă
acolo

prin bliăistemii, cu

mărturii

ce licuoscii „în alte

bătrâni,

6meni

acesta

pre împrejur ; iară jăluitoră săteni pentru

respunseră,

sate de

că pentru. căci

slugerulii Amza le făcea bine de-i imprumuta cu bani la trebuinţele lori, de
aceca şi ci îi fiicea ajuturii, de îi luera şi îi slujeu la câte o trebă, cu carulii
şi cu boii lorit, iarii nu dâră că acelii ajutorii îlii ținea cu nume deo claca moşiei;

şi la acâsta
bine,

dicândii

ci chiarii cu

stii, părerea mea

Jiaiuiii,

nume

de

câ

claca

va

facere „de

dreptii

dovedi, că nu

putea

moşiei

lucra jăluitorii acelea dile

la tatălii -

este, ca la acâsta, cu luminată, porunca Mărici Tale Dumn6-

lori Ispravnicit Judeţului să facă cu amânuntulit
lorii, sâii disa Jianului de se va dovedi adevărată,
ca după cum se va îi urmată claca în 'vreme când
sii “urmeze și acum, cu tote că în cea de pe urmă

cercetare, şi ori
să însciinţeze
trăia slugerulii
Jianulii disă, că

disa săteniMărici Tale,
Amza, așa
nu aii datii

„lotii de vatră, și nu primesce a mai ședea numiții săteni pe moşia sa, cum și
sătenii diseră, că şi ci sunt bucuroși să se mute pe altă moșie, iară clacă în
dile nu. primescii să facă, ci la acâsta nu putui face nici o hotărire, pentru
a se

strămuta

unt

satii ca

acesta

vechiii,

hotărire a Miăriei Tale. 1793. Augustii 18.

de

atâția

ani, ci: rămâne
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locuitori, după moşiile monăstiresci; dar amii allatii şi reclamaliuni,
lie de la locuitori, fie de la monăsliri, în contra acelori aşedăminte. 1
1. Iatâ o serie de acte de asemenea

Anaforaoa
pe moşia -M-rei

Avehimandritului
Mărculei.
Io

natură:

Măreuţenu,

Ales.

Const.

de spargerea

Moruzi

unui

salii

ce oste

Ved.

Intărimii Domnia mea Anaforaoa D-lui vel Vist, și orânduimii pe sluga
Domnici mele, ca de primă-vâră să urmeze în faptă porunca acâsta,
spre a-i
rădica şi a-i duce la urma lorii, îndatorîndiă și pe Egumenii,
ca să facă biserică şi puțuri de apă, ca în vreme ce se Vorii aduna sătenii
toţi la urma lorii,
să le găsâscă, acestea gata, ca să nu mai pricinuiască nimicii,
urmândii şi Dvâstră Ispravnicilorii cum se coprinde mai josii. 1794,
Ianuarie 4.
E
Vel Logof.
Prea

Inălţate

Domne.

|
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„După jalba ce ati datii Măriei tale cuviosulii
Arhimandrit și Egumenii al
sfintei M-ri Măreuţiă, cumeă din satul Catine
le (2) sud. Ilfovii, ce este po moşia
M-rii, din pricina a doi săteni răsvrătitori
, anume Dobrini și Lupulii, arii fi
fugiti optii Gmeni, și s'arii fi mutatii în
satult Spanţovii, pe moşia sfintei M-ri
Mihaiii- Vodă, care este diastimă de unii
sfertii de câsii, și acestă mutare a lorii
nu 0 îacii „din alta, ci ca, loculii siliștii
Catinele să se strico şi să r&mâe po
Jumotate vitelorii, cerândii de a fi aduși
la urmă-le, ca să nu so sparsă satulii;
acestă pricină cercetându-se de către Dumn
elorii Ispravnicii judeţnlui, înseiin- dez că aducândii de față atâtii pe
Dobrinii i Lupul, câtii și po doi
din cei
strămutați, și întrebândii de le face
Egumenu vre-o altă supărare la celea
„mai multii preste obiceiu pământul
drepte,
ui, și pentru aceea s'aii mutatii ?
ai r&spunsii
Că nici o năpăstuire nu face.
Sai întrobatii: de vreme
A
ce nu sunt necăjiţi de.
A gumenu pentru, co prictite
|
ină spargii O siliș
te veche ca acesta? și aii rEspunsi
i, că
sI Diserică nu aii în satii
pentru dobitâce, fiindii loci strim, nici apă pentru adăparea vitelorii, și păşiune
tii, şi ducândii vitele de le adap
po moșia Spanţovului, totdcuna
ă Şi le pascii
ati gâlcâvă cu locuitorii de acol
o. Impotriva cărora aii respunsii Egumenu, că pent
potii isi pricină, în vreme co moși ru adăparea vitelorii şi pentru pășiune, nu
a 'Tatinele (?) este de 1000 stânjeni
: goal cutii de el
și are locii
câtă Și pentru pășiunea vitelori
i i loci de puțuri
:

$

.

a

a

>

N

.

silişte sămă

niturile "ca să găsea
ri i de it
A bi
satu este
fiindii
sort i
că
nici
fel vechităpot
i
Lorăi veui
e cotA dina
e tori
„Str,imut
anirit
a oaa Lor
agilgăsitini
niciare,ci n'aii
biserica ct Spanbovii Dă ou
ii costi
până acest
acuii
m

suși

curioșia
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N.
a

ntru seriei
pomeni i nici

cu tote că sunt aprâpe de
odată pentru acâsta, că în-

so I6găVă că le va faco cuv acUutu biserică ; iar de vreme co pricinuescii de acesta,
loșia sa biserică, puțuri și
și , aa vitel
fântâni, pentru adăparea caro cior nici
te orii:
laloriinumit
miar după 'ac6
3 Caro
silişt
e. La
acte
e
păPI a ste înles
niri nu se învoi
în voies
osnui
cii a se muta
escii
însuşi ci aii mărturisităi, că
3 când
Egumenu nu
.
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moşiile mănăstiresci nu a fost

le face mai multă supărare, scii năpăstuire, peste celea obicinuite ale pământului
şi când li se implinesco dorința şi odihna cu facerea bisericei în satulii lori,
de către Egumenii, care nu aii fostii până acumii i puţură și fontâni pentru
adăparea vitelorii, și de vreme ce moşia este mare de 1000 de stânjeni, unde-si
potii face arăturile și . semănăturile cu îndestulare, şi unde cei dinaintea lorii
locuitori şi ci până acum și-aii făcutii arăturile, se cunâsce că acestă mutare și r&svrătire a lorii nu o facii din alta, fără de numai din r&utate,:
find Gmeni de cei răii obicinuiți, cari cu neastâmpărare âmblândii din locii
în locii, pricinuescii striimutarea și spargerea satelorii, şi când acestora nu li
se va face zaptii şi nu se vorii popri a nu se'strămutu din siliştea “lorii cea
veche, v&dendu-i pe ci și alții din cei râii obicănuiți, asemenea ca ci vorii
îndrăzni a urma și se vorii strămuta din satele lorii și cu acâsta se va da pricină la spargerea satelorii, stricarea bunei întocmită a Nizamului,ce esto datii
prin Polcovnicii, ca pe fieș-eare locuitoriu, unde Paii întâmplatii aședământulii,
acolo să se afle în locuinţă și în cea de pe urmă și pagubă Visteriei Mărici
tâle; deci pentru ca să nu se urmeze şi la alte sate, să fio luminată porunca
Mărici tele cu mumbaşirii, cărui mai ăntâiii dândii Egumenu foie de numele
celorii strămutați din satulii Tatinele și Gmeni cari să'i cunsscă și D-lorii Is-.
pravniciă slujitori pentru pază, să morgă mumbașirulii, și do veri-unde va găsi
să i ice pe toţi cu tote ale lorii să-i ducă și să-i facă teslim în mâna D-lorii
Ispravnicilorii Ilfovului, ca să-i aşede în satulii Tatinele, în siliştea lori cea
veche, însă la primăvâră iar nu acum; iar cei doi săteni anume Dobrinii. şi
Lupulii, zurbagii ce Y-aii pusti la cale să fugă, dovedindu-se că că cu adeveratii
i-aii îndomnatii și aii fostii pricina strămutării acelorii optii 6meni, să li se
facă, certare, pontru

ai

căci

cutezatii

Egumenulii

și

rele urmiuă,

aceste

a faco

să fie datoriu de a face biserică i puțuri și fontâniîn satii po moşie, după cum
S'aii legatii, ca să nu mai găsâscă sătenii, pricină; iar cea desăvârșitii hotăriro
rămâne a să face de către Înălţimea
ta, — 1793, Decem. 12.
Vel

ce se numesce
[o

'sud.

Acsintea 'din

Alex.

Constan.

Movuzi

şelători

pe moşia

cu să v&spanulă

Ialomiţa

claca.

YVud.

ot. sad. Ialomiţa, amii vădutii Domnia

ispravnicilorii

Dumnâvâstră

ce sunt

pentru, -locuitovii

Anaforaoa . Mitropolitului,
Mitropoliei,

Vistierii,

mea

şi. Anaforaoa D-vâstră do cercetarea şi alegerea co aţi făcutii, și do Yreme ce
locuitorii nici unii aședământ în serisii n'aii de la stăpânii moşiilorii, do vro

ună

altii

datori

obiceiit,

nici unii cuvântii

de

apelaţie;

voia lori să-i supuneţi

_1'193, lunic
„2

deci

a

urma

condicei

Divanului,

acelea orânduito

12 dile, negreșitii.
Vel. Logf.

Inclţute.

Cu smorită Anafora
la sud.

şi nu ai

vă poruncimit ispravnicilorii, ca și fără de

a clăcui în lucru

98,
Prea

o moşie

de

sunt

Ialomiţa,

Domne,

-

însciințămii Mirici tale, că arendă
ce să numesco” Acsintea,

„a

,

sfânta Mitropolio

şi locuitorii

ce se află cu

-
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nizamulit

lui Mavrocordatii

şi

nici

după

șederea pe dânsa ne-urmândii după obiceiulii pământului, ca să clicuiască dilele
datoriei lorii, pentru căci ședii și se hrinescii pe acestă moșie, amuii fostii făcutii
înseiinţare Măriei t6lo, cu altă smorită Anafora, desupra căreia s'a datii întărirea AMLărică tâle, sub pecete, cu poruncă către D-lorii boorik ispravnici ai
judeţului, ca să-i supue a clăcui dile 12 -pe anii, după coprinderea condicelorii
Divanului. Aşișderea dândii jalbă Mărici tâle, şi D-lui Potrache Clucorii de
arie, ce are și D-lui parte întracâsti moșie, Suii făcutii asemenea luminata
poruncii arâtându-se locuitorilorii, că ait făcutii vechilii po preotulii satului și
pe alţi trei săteni, și viindii aci la noi, aii căqutii cu rugiiciune ca să-i lăisămii
mai pe ușorii, dicândii că sunt unii dintrînșii slujitori -de judeţii, și nu potii
să stee de lucru, şi aşia ai fostii datii zapisii de așerământii, numai po G jile
întruni anii, și două în lucra patru în bani, cu muliii mai josii decâtii
plătimii acoi ce ne lucrâză cu bani, iar în urmă corsndu-li-sc la o vreme
acestea co se aședascră, sii osebitii dintrinșii câţi-va, și aii datii jalbă Măriei
tole, dicendii că ci până acum ca cei ce ș'ati datii zlotii de casă, să dee și de

acum

înainte,

iar dile

nu

potii

lucra,

şi cum

că acci

vechili

n'aii

fostii

vol-

nici de dânșii, ca sii făgăduiască atâta, ci mai puținii ; după a cărora
jalbă
făcându-se luminată porunca Miărici. tele, iarăși către D-lorii boerii
ispravnică,
ca să urmeze Dumndlorii după poruncile ce aii datii asupra acestorii
felii do
pricini și să îndrepteze, aii cercetati D-lori tâtă curgerea pricinei,
și nc-avendă
acei săteni nici unii sinctii și tomoiii la disele lorii, îi daii datori
prin Anafora către Măria ta, ca să clăcuiasciă dile 12 pe anii. Luminate
Dâmne, obiceiulii
moșiilorii la rândalii clăcei este întwacestaşi chip, adică:
cândii stăpânulii
moşiei nu are trebuințiă de lucru și va ca să ice bani,
atunci i de casă câte
unii ziotii, iar cândii aro trebuință de lucru datori
sunt locaitorii a lucra
dile 12 pe anii, şi pentru căci aii luati întralți ani
bani nu-și perde dreptatea cererei de lucru, fiindi acâsta lăsată şi slobodă
in voia şi primirea stăPânului moşiei, ca din două să fie volnicii oricare
îi va da mâna a cere și
a lua de la locuitori, sâit bani sâă lucru, fără numai
do so vorii aședa locuitorii cu stiipânulii moșici pe mai puţine dile,
și va fi acesta dovedită în serisii,
atunci nu-i pote sili cu cererea de 12 qile,
ci și Mitropolia cum și Cluceriu
vro-unii aședăimântii cu dânșii de cândiă şedii
acolea n'aii avutiă altulii, decâtii
alii obiceiului, şi în' câtă vreme trebuință de
lucru
n'ati avutii, nici Lorii clacă
nu le-aii cerută, 'iar acum fiindi-că avemii
trebuință, ceremii dreptulii obicinuitii de lucru, după vechiulii obiceiii
alii pământului, care este întăritii de
toți luminaţiă Domni prin 'Testamentuă
şi Condici și care să urm3ză în tâtă
ţâra, Şi fiindii-că sunt noîn clegători
poruncilorii și facii prelungire numai
ca
să trecă vremea a nu lucra, după cum
se și vede că sati pusii înaintea, Ispravnicilorii sorocii pînă la 20 ale acestei
lună, ca să vie.aici și nu sati arătatii,
"uoămii
iă po
iria
7Ta, saA
rugăm
.
Măria
sea facă> lumininată
ată poruncă x la D-loriii Booriii Ispravnici :
cu Mumbaşir de aici, ca să-i supue

după

obiceiii,

în

patru
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va

voie a lucra
e
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Alexandru

Metropolitului,
ași face claca.
Io

Ipsilantu

pentru

Alecs.

Cost.

locuitorii

Moruzi

AA
şi alit urmaşilorii lui. Ami
de lu

Pelroia

i de la Băsesci,

Ved.

Poruneimit Domnia mea D-vostră, ispravniciloriiot Sud. Vlașca, i ot
Sud. Dâmboviţa,-ca după condica Divanului de obiceiurile moșiilorii, să supuneţi pe locuitori a fi nrmători a-și face claca în lucru ; aşișderea și pentru
dijmă să urmaţi, după coprinderea condicei, do a-i face ca să și-o dea, să nu
se păgiihâscă stăpânii moșiilorii, de dreptarile sâle. 1793 Aprilie 9.
Prea

[nălţate

Done,

Cu smerită anatora înseiințiimii Miirici tele, că purtătorulii de grijă ce-l
avemii orânduitii la moşia Pătria i Băsesci ale sfiintoi Metropolii, ne arctă
că locuitorii co se afla ședători po aceste moșii, nu volescii să-şi facă obicinuita claci în l-cru, ci corii să o plătâscă în bani 90 pe anii de casă; asemenca şi pentru. obicinuita dijmă, nu so supunii a o da din tits deplinii, după
obiceiulii pământului: din bucate, din legume, din pome și altele căte se mai
află, ci stă cu împotrivire ; pentru care fiindii-că aceste moșii calcă cu hotavelo lori, atâtii în judoţulii Vlașca, cât și în judeţulii Dâmboviţa, rugămii po
Măria ta să fic luminată porunca Inăltţimei tâle câtre D-lorii boerii ispravnici
din amândoue aceste judeţe, ca să-i facă pe locuitori să-și facă claca, după
obicoiulii pământului, pe anii ile două-spre-dece, iar să nu o dea în bani
precumii

o cerii că, fiindii-că

avemii

trebuință

de

lucru

acolo ; așișdorea

și

pontra dijmă, să-i aducă la cunoscință a şi o xăspunde fieș-caro din tste deplinii dupii obiceialii vechiii ; de acesta rugămii pe Măria ta şi anii Mirioi
t6le de la Domnulii Dumnedoii rugămii se fie mulți și norociţi. 1893 Aprilie
" $. (subscricrea grecosce).
To

Alecsandru

Constandinii

Moruzi

Verd.

Ne odihnindu-se Căsciorenii, aii oșitii la Divanii înaintea, Domniei mele,
faţă cu Stanii epitropa Mănistirei Căseisrele, unde ami făcutii Domnia mea
de osebită cercetare ca amănintulii, în câtii petru madoua fânului, fiindu-că
după cercetarâa din fața locului, sati doveditii, că aii cositii în livedile M&-.
năstireă, dr no avândii Stanii Postelniculii desluşită dovadă, că 90 de care aii
fostii, iar nu mal puţinii și locuitorii ici, că numai dece aii cositii, de aceca
hotărimii Domnin-mea, ca să-i, plătiscă Căseioronii numai cinci-spre-ece care
tal. 2, iară pentra două sute cinci-deci baniţe porumbii dijmă de anţărtii,
acesta

fiindă

din

pricină

din egumenia

lui Macarie,

care le-ai

și iertat-o, rs-

miinii Căseihrenii apăraţi și nesupăraţi de către Stanii, și Stanii să "Si caute
cu Macarie prin judecată, fără numai dijma porumbulului de anii și estimpii
de vreme ce Căseiorenii diseră, ei s'aii plătitii. rânduri și Stanii tăgăduesce,
așișderea

și pentru

elacă

i dijmă

din grădini

şi luarea dijmei,

pentru

acâsta .

orândui
poruneimii Domnia mea D-vâstre ispravuicilorii aă judeţului, să aveţia
să
blăstemii
de
carte
prin
carele
locului,
faţa
la
unit bocrinași cu pracsisii

119-

|

VA,

UNECIINĂ

-ve&dută,
mai aleși ! sub Mavrogheni,
(
muri, în favârea ţăranului.

mari

abateri
de
x

la vechile

niza-

facă cercetare și după cartea Domnici mele, ce deosebitii sait făcutii, după
condica Divanului urmândii, câtă dijmi se va dovedi ci nu Şaii dat-o după
condică la Mănăstire, să” se implinâscă de orânduitulti” mumbașiri, sluga Domnică mele aprodii vătășescii, iară cu mai multi să nu ic supăraţi ; asemenea
porancimii Domnia moa D-vâstră ispravnicilorii ai judeţului: chorestea
ua ce
taie locuitorii din pădurea Ciăscidrelorii ce nu so pote deciui, ad : luntue,
tâscuri, ca dup cum so va fi urmândii obicciulii la alte asemenea
păduri prin
projurii, din care facii locuitorii acostii folii de cherestele, si lo
facă și lorii
invoiali cu cpitropulit Monistirei, care să o dea în seristi spre
a se sei Nizamulii ce ai dată, a urma și de acumii înainte, și în urmă
orânduitulii
D-vostră boerinaşi ce-lii voţi trămite la fața locului, să aibă
a ămbla cu opitropulii Mănăstirei, pe moșie, să le arâto Locuitorilorii
cari sunt livegile Mănăstirei de a so feri de colo şi să le dea însăși lori
fies-cărnia şi lură loci
de fânețe a-și face și că obicinuitulii nutroții, care să
le facă -sciuto de a nu
se întâmpla pricini mai multii şi ca să nu riimâe nici
cf lipsiţi ; iară pentru
unii puţit co diseră Căsciorenii, că Paii făcutii ci
cu cheltuiala lorii şi Stanii
Par fi dărâmatii, de vrome co spre a so îndrepta dise
Stanii că Parii fi dărămatii
eu scirea judeciițoi isprăvnicesci, fiindii-că Par Hi făcutii
Căsciorenii în erădina
Mănăstirei, stricândii gardulii grădinci și do accea.
n'ati pututii suferi una ca
acesta, să se faci corcetare la fața locului, și de
se vu dovedi că n'aii fostii

pațulii în grădina Mănăstirei ficutii, atunci să se
îndatoreze
face

Postolniculii alii
puțulii la locii precum aii fostii, și aşia se
pote,
îndreptân
dă, după
cum porancimii Domnia mea, să no aducă orânduitul
ii mumbașirii răspunsulii
de totă urmarea și Nizamulii co Sai datii do
către D-vâstră Ispravnicilori,

dândii

D-vostre

și la mânele

mulii ce ați datii pontru
Prea

Dobre

Inălţate

amândorora

pirţilorii în

fieș-care madea.

1793

Noem.

seristi alogorea

10.

şi Niza-

|

Doâmne.

Po acâstă alegere a judecății Depertamentu
lui ne rămiindii odihniţi Voicu
şi Constantin Vechili și

celor l-alţi locuitori de la Căscidre
sud. Vlasca
zapeiulii colii orânduitii din luminată i poru
nca Mărici tale i-ati adusă și înaintea
nostră, fați cu Stanii Postelniculii

Epitropulii Mănăstirii Căscidrele, unde
după
ce făcurămii şi noi, măcării că numiții
locuitori tăgăduia, dicândii că
caro fânii nu lo-aii cositii ci din lived
ile Monăstirei, ci dintr'ale Lorii
dară în- potrivă vădumii la mâna Epit
ropului cercetarea ce S'a făcută
Plășii în fața locului, din porunca
Ispravnicilorii, în care se arâtă, că
cu menii bătrâni la fața locului
saii doveditii, că livodoa care aii
fostii cosit-o
sătenii este buni al Mânăstirei,
şi doosobitii vădumii și însciinţar
ea ce face
cătro Măria ta Dumnâlui Model. Grigo
Augustii, fiind Ispravnicii J udețului, rasco Greceanu, încă de la 18 ale trecutului
prin care arGtă, că numiții săteni.
acelea 20 care fânii altă nimica
pentru
înpotrivire la cererea Epitropului
decâtii aii cerutii să facă sulgii
nasi făcutii
i, din care
cercetarea
acolea 20
curături,
de zapciul

ea rămâne doved
30, care fânii le-ati cositii din chiar livegilo acest
că acelea
Mânistirer, și find itii
cip
și fără dreptate, rămânii datori,
cositii
ca, oră să-lii pună

răi

la MOnăstire,

însă

carulti po.

tal. doi, precum
N

la locii, sâii să-lii plătescă

aiă găsitii Depertamentulii
cu calo,
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pr
Drepturile proprietăţei
faţă cu țăranuli
se menţini
i' energicii sub
3
A. Moruzi. Aşia ţăranii sunt opriţi de a se strămuta de pe moşii.

iară „nu po. tal. trei, precum s'aii fostii hotăritii la faţa locului ; iară pentru dijma
porumbului de: anţărţii r&ii o cere ziumitulii Epitropii,
. nefiindii din vremea
Epitropiei: s6le, ci din vremea Egumenici lui Macarie, şi însuşi Macarie inaintea
judecăţei se vede că i-aii ertatii a nu o mai cere, iară pentru r&mășiţa de. dijma
porumbului de anii şi de estii timpii, care numitulii Epitropii o cere cu curântii
că nu i-aii dati dijma deplină, iară locuitorii so apărară dicândii, că dijma ati
dat'o : deplinii și anii şi estimpii, și n'aii să mai dâo -nimicii,; .cuni: și pentru
„asuprâla ce gicii că li Sarii fi ficândi de niunitulii Epitropiila clacă, i la luarea
dijmei, i la legumele și pâmele de prin grădini, găsimii.cu cale. să fie luminată
porunca Măriei Tele către D-lorii Ispravnicii Judeţului, ca puindii înainte-le luminata poruncă Mărioi Tele, care este după cond. Divanului cuprind&tore anume de
tote celea ce sunt drepte, şi obicinuite ale' stăpânului moșiei, să facă apoi la faţa, locului cercetare prin carte de blăstemii,și pentru câte -drepturi.
ale -moșiei so.
a dovedi că sunt obicinuite și chiar după cond. Divanului,și locuitorii cu
răutate
nu se supunii a- le împlini, să-i apuc
să împlinâseă
e.
fără. de voia lorii,
cum şi de-i 'va fi asuprindi numitului Epitropii cu.cereri mai. multii peste,cond.
să-i apere a nu-i supăra” mai -multii .peste „celea ce este dreptulii să “dee, iară
pentru lemnele ce taie numiții săteni din pădurea Mănăstiroi, și se jăluosciică
numitulii Epitropii pentru qeciuiala lemnelorii le-ar fi cerândii. bani, iar nu primesce lemne; împotriva cărora răspunsă și. Epitropii dicândii, că şi acelea, lemne
nu le taio pentru a lorii trebuință, ci pentru neguţitorie de facii luntri și le vândii
şi pentru facerea unei luntre, trebuinţa 6ste să taie din pădurea M-rei cinci
copaci, deci cândii facii dece luntre este cu lesnire, că daii o luntre Qeciuială,
„dar când facii mai puţine de dece, cantă să i se plătâscă dreptul M-rei cu bani;
pentru acâstă pricină a tăiatului lemnelor de către săteni din pădurea Mănăstirei oste şi la Căscidre, fiindii una din pădurile cară sunt slobode, iară nu din
celea poprite, aii volnicia să taie lomne, pentru veri ce felii de cherestelo cari
facii pentru vindare, dândii însă deciuiala din tâte acelea cherestele, care este
dreptulii Mănăstirei ; dară fiind că după arătarea Epitropului, câre fu. netăgiiduitii
şi de săteni, că facii lucruri de lemnii care nu este cu putință a; se geciui, adecă
tescură sâii şi alte ca acestea, pentru acestea cherestele ce.nu se potii deciui;
găsimii cu cale, ca D-lorii Ispravnicii județului să-i invoiască, ca să-i plătoscă
dreptulii Monăstiroi cu bani, iară din cherestelele câte. se potii deciui, ad. nuele,
scândură, pari şi alte ca acestea, să d6e deciuială din dece una, după obiceiii ; iară
“ hotărtrea cea de săvârşitii rămâne la Măria Ta. 1793. Noem. 3. !
:
Vel Banii Racoviţă, Vel Vornicii Moruzi, Vel logf. Ghiea,
1. Iacă ună

Na

|

- Cond, XXV. Fila 100.
actă relativă

i

la nestrămutarea locuitorilorii Co

Anafora în dosul jălbei sătenilorii de la Slănici, ca să cerceleze Ispravșticii pentru loculă ce sunt şegdători, de este după cum se jăhiesci.:-

Prea Inălţate. Domne, După acâstă jalbă ce amii dati Mărioi Tele în postulii Pascolui cărândii
a fi sloboţi

ca să ne

așeqămii

Jstoria Româniloră de V, A. Urechiă,

cu locuinţa

la sud Dâmboviţa,
|

fiindii-că
Tou, V.—8

unde

4414

VA,

'URECIIIĂ

Aşia vândarea, de vinii şi de rachiii r&mâne în privilegiuliu proprietăței. 1 Aşa vendarea de carne la. scaune este iarăşi unit privileşedemii până acum, la Sud Muscolii, Dummnedeii scio cu câtii nocazii ne petrecemii viața, ne avândii locii do hrană, fiind munte şi pOtră, caro trei. ani
sunt de când suntemii muritori do î6me, cumpirândii bucate do la altă parte,
mai alesii că astă-veră aii venitii potopii de apă mare din munte și aii inecatii totii loculii, cu care albă. fiindii orânduiţi la Dumnslui vol Vist. ni Sail
făcutii luminată poruncă citro D-lorii Ispravnicii acelui județii ca să cerceteze
şi să însciințeze, şi morgândii după însciinţarea co aii făcutii, vedomii că nu
suntemii slobodi, ci fiind-că luminate Dâmne, a mai trăi în acea parte de locit
nu putemii, că suntomii muritori de f6me împreună cu copiii, ne rugămii
Măriei 'T6le, să avemii voie, ca să ne mutămii la sud. Dâmboviţa, unde să fimii

și dajdia, visterici Mă-

și îndestulaţi de hrana n6stră, și să putemii răspunde
rieă T6le și mare pomană va fi Măriei 'T6le.
Robii

JMăriei

Tele, noi satul Slănicu

Ungurenii

străini,

Sud

Muscelii.

„Data vel Vist. toorisindii jalba acâsta, să cercotezi cererea lorii de este
împotriva ponturilorii visteriei, sâii de este după orânduiala visterie şi să
ar&ţi Domniei mele. 1793 Maiă 11.
,
Biv

10 Alesandru

Dumnevâstră

Cost

Moruzi

vel

Stolnici.

Vod.

Ispravnicilorii ai judeţului veţi vedea

cerorea acâsta co faci

jăluitorii cum și ac6stă anafora a Dumndlui cinstitului și credinciosii boerului

Domnici mele vel Vist. pentru care vă poruncimii, să avoţi a face cercetare
cu mare scumpătate, câți 6meni ungureni sunt ședători po acâstă moşie Slănicit
și de este loculii moșiei aceștia acestii fel do munte și petrosii, încât să
nu se

p6tă hrăni

Gmenii

pe

dânsa și pentru

care pricină mai multii

se stonahoris

escii,
de nu se pot suferi a mai fi cu locuinţa, acolo într'acea moșio? și do
mai
sunt
pe acstă

moșie locuitori și alţi Gmeni pământeni și cum acei pot locui
po
dânsa, iară ungurenii să nu so sufere ? do tâto, pe largii să însciinţaţ
i Domnici
mole. 1793 Maiii 15.
“Prea

Inălale

Vel Logof.

Domne

După luminată porunca Mărici 'T6le am corcotatii jalba,
Şi coreroa lor şi
coi

„aceștia sunt

co caută

a so aședa

po

moșia

lui

Hagi

Dimitr

acho Papazolu
ot. Sud. Dâmboviţa; cererea lorii oste. împotriva ponturi
lorii co sunt auto la
așeământii, de vreme co așodământulii i-ati apucatii
în Sud Muscelii ei rii
mâne la milosti
virea

și hotărîrea

Cona. XX, Ti. 144,

1. Tată.unt

Mărici

'Tâle. 1793

Maiii

.

44.

i

!

Vel.

-

Vist.

actti constatători :
“Io

Alexandru

Costan.

Mosuzi

Vvd,

Cinstitii şi credinciosii Bocrulii Domnici mele Hatma
ne Carasea. Cai
camii Craiovei, > voi
Vo
vedâ o „iAnator
natoraua 1ubito
inbitorului
rului dod D-qoiii Episco
Episcon
ii Romni
Ro cului
ae
pii
X
_

-
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giu..! Aşia locuitorii sunt opriți dea

,

415.

culege pațachină din pădure, avend

pentru care poruncimii Dumitale, să cercetezi şi pliroforisindu-to, că: locuitorii
facii urmări cu vendare de vinii și rachiii po “moşiile Episcopiei, fără do voie
de la ori ânduiţii Episcopiei, împotriva; obiceiului şi a privileghiului ce. ati. stăpâniisdo moșii după condica Divanului, să dai poruncile I-talo la toți unde
se cuvine, pentru tâte

moșiile

episcopescă, do a fi locuitorii opriți, ne-îngiiduin-

du-i a tace urmări împotriva condicei Divanului, spre
dreptăţile” şi folosurilo moșşiilorii s6le. 1793, Mart. 30..
Prea

Iălţate

a-și avea. Episcopia

Dome,

Cu smorită și plecată Anafora supări i audulii "Măriei tale, căi Sfinta Epispie a „Rămnicaului, aro moșii la câte cinci judeţe ot. preste Olt și locuitorii
de prin sate cari sunt po acelea „moşii, numai din îndrăznâla lor. fără de.soirea şi voia Episcopici, punii vinii și rachiii do vîndii prin câreiume, nevrândii
să socotescă pe Episcopie ca o stăpână co este întru nimic; ci pentru acâsta, ca
uniă co se ar6tă cu atâta împotrivire și peste obiceiulii pământului şi mai v6rtosii ca să nu caro

cumva

din nebăgarea

lorii de

s6mă, să se întâmple

și

alte

împresurări mai mari asupra acestorii moşii, fiindii depărtato una de alta, cu
smerenie rogii buna, mila Măriei tale, spre a nu rămânea sfânta casă isterisită |
de dreptul săi, ci să fie luniinată porunca Mărici tale, către Dumnţlorii
Boorii Ispravnică ai judeţelorii, de a nu mai îngădui po unii ca acoia, să so
az6te cu acestii felii de împotriviră și obriăznicie, ci să oprescă şi să i supuie,
ca să vângă numai vinurile și rachiulii sfintei Episcopii pe la tâto numitele
moşii, precum dintru încoputii s'aii urmatit;, şi anii Mărici talo rogii de la
“Domnulii D-qoii, să fie malţt şi norociţi, —.1793, Mart. 96.
Alti Mici tale către -D -eii apururea forbinte rugăitori, și prea . plecată
smorită slugă ot. Romnicii.
.
« Nectarie,
Cond.

XXIV,

Fila 51,
.

1. Iată unt

Anaforaoa

actit de asemenea

Schitului

natură:

Boboci

sud.

Saae

pentru unii

o cârciumă, ce aii fiăcutii nesce locuitori spre paguba
10 . Alexandru

Costantinii

Moruzi

seaunii

de carne,

î

schitului.
Verd. |.

“De vreme ce nu este nică pe moșia lori, nici în satulit ! lorii, ci sunt
“pe moşia Schitului, bino aii judecatii Ispravnicii, şi întărimii Domnia mea, ca
dupe acâstii anafora să so urmeze. 1193. „Sep. 23...
Vel

Logof.

Prea Tnălţate Dimne,
După jalba co aii datii la Iniilţimea ta protosinghelulă sfintei Episcopii
Buzău chirii. Dionisie, arătândii pontru schitulii ce se numesco Bobocii dintr'a- „cestii judeţii,. po caro moşie sun vii de otaştină, unde, areo-schițu şi scaunii
s
do
«

.

.

-

AB.

m

Ve A, URECHIĂ -

„sătenii dreptulă numai de a lua din pădure
buinţă caseloră, fără plată. 1
|

lemnulii ce este de tre-

carne, care până în vremea numiţilorii "li stiipânea, iară de atunci încâce sculându-se unii Banii cu frate-săii Popa Stanii, Mateiii i eu”alţi moșneni, și unii
Petco neguţitoriu, aii făcutii scaune pe popdrele schitului şi taie carne la vromea
culesului, din caro pricină s'aii părăsitii scaunulii schitului; deosebi de acâsta
ai făcutii numiții moșneni călugăreni aii ficutii şi o cârciumă

pe hotaru

moşiei

Schitului din care pricină stă cârciuma Schitului închisă şi până acum; pentru: care prin luminată pecetea Inălţimoi 'T6lo ni se poruncesce, ca la tâto
acestea să cercetimii, și pentru fieş-caro madea să dămii în scrisă celoa cu cale,
dreptatea: Episcopiei să-și afle îndestularea. După Inalta porunca Inălţimoi.
T6le amii orânduitii unii boerinașii din partea locului, și după cercetarea
co
aii făcută, faţă fiind atât numiții moșneni călugăreni, cât şi protosinghe
lulii
sfintei Episcopii, ne arâtă in serisii, că aducândi patru mărturii,
anumo Popa
Petculi, i Popa Nâgulii, i Oprea Mămăligă și Pârvulii Voiciloiu,
Omeni bătrâni ca de ani cinci-geci şi șese-deci, aii ar&tatii, cu frica lui Dumnedeii,
cum
„că nică de cum n'aii pomenit-po
i acești moșneni călugăreni
şi scaunii de carno într'acelii locii unde aii făcutii, ci că în silniciesă aibă cârciumă
de vro câţi-va
ani în care s'aii îndomnatii do aii fiicutii, caro după mărturia
co daii mai susii
numitele mărturii, găsimii şi noi cu cale, că numitulii
schitii ali sfintei Episcopii Buzăii, să aibă a ţinea cârciumă și scaunii de
carne în loculii caro aii
avutii din vechime, şi numiții moșneni călugăreni
cu totuli să lipsâscă a nu
mai ţinea scaune de carne sii cârciume, ca unii
ce răi și fără do calo aii
făcutii acesti urmare, ne fiindă. pe moșia lorii, nică
în satulii lori; iară hoHirâroa, cca dosăvârşitii remâne.a se face de cătro
Inălţimea ta..— 1793, Augusti 22,
:
Cond. XXIV,

.

Costandinii

Fila 398,

Movilă.

Gheorghe

Armaşii.

1. Iată documentul relativă la paţachină și
păduri :
_ „Anaforaoa Dumnehiă vel Logf. pentr
u Paţachina de pe moşia Dummnehu
Frăsinetulii, din sud Tifovi, ce o culeg
locuitorii de acolo în silă,

Io Alexandru

Fiindii-că

şi din

condica

Costan. - Moruzi

Divanului

Vud.

pentr

u obiceiurile moşiilorii scrie
că locuitorii co sunt şedătoră însiş
i pe acea moşie, cari clăcuescii
dijmă, ati _Yoie numai pentru celea
şi daii
cum

nuole, pari Și alto mănunţişuri, fără ce sunt de trebuință caselorii lori. cum
şi pentru vângare po bani, nu sunt plată, iară celea ce sunt pentru alişverişii
volnică fără de voie de la stăpânii
de plată, cum și do copacii cei
și fără
ce facii râdă sunt opriţi, iar alți
locuitori do o
alto moşii, „cari clăcuescii și-și daii
dijma undo şedii, n'aii voie; fără
şi slobodenia stăpânului, nu poti
de vaio
dar, după acestă orânduială a
locuitorii improjurași, cum
condi
cei
nici
nici însişi

coi şegători po acestă moșie
'a culego
acolui crângii, ca lucru co
esto do alișverișii, care se
pânului moşici, precum nică
cuvine a stă
altulii ca unulii co face râdă
de
tru aceca dară poruncimii D-vos
tră Ispravniciloriă, să înfăţişaţi alişverişti ; Don.
pe acoi locuitori
paţachina

ISTORIA

'ăşunatulă

viteloră

ROMÂNILOND

ţeraniloră

incă

417

au dati aduse ocasiune de

cu vechilulii D-lui vel Logt. să cercetaţi și după acestă orânduială urmând,
să faceţi şi implinirea dreptului acestui folosii, ce este alii stipânului moşiei,
şi si însciințaţi

Domniet

mole

pricina,

ca să dănuii

mulii prin oscbită cartea Domnint mele. — 1793,

şi de acum

Aug

9.

înainte
Vel.

Prea

Inălțate

Nizao

Loyf,

Dune,

Cu prea plecati anafora aritimit Mărior tale, că pe moşia mea Prisinotă
din sud Ilfovii, findă unit erânguleții co so numeseo Ciorulesa, roditoriu de pae
țachină, nu numat sătenii co locueseii pe acesti moșie, ci și alto sato de prin
prejurii, apururea, cu silnicie, iarna "li tao pentru lemne, iară vara "lit culege
do acea paţachini, firii a avea vro-o volnicio AR la mine, ca sălii tale, sei să-l
culeză;

pentru

care,

atât

în ani

trecuți, cum și estimpii vrendii si-i poprescii

a nu mo mai păzubi de acastii venită,co esto drepti ali moşiei male, ef mai
însciințatii că do voteseii sii le răspundii plata, culesului po suta do oca po
tal. 30, precum le-amii şi respunsii estimpi cu numiti prețul, pentru caro
fiidii-că ci nu contenescu a faze acesti silnicie cu urmare, mi rogi Mirioi
tale, ca pentru silnicia lorii, şi pontra pasuba co pururea mi se pricinuosice
do către

mal

susii

numiții,

să fo

luminată

porunca

Mării

talo către

I-lorii

Ispravnicit judeţului, ca să-l înfiițişeza cu vechilulii moii și prin drepti ju
decată să mi so facă implinire de pazuaba cc-mi pricinuescii şi si-i supue prin
deosebiti cartea

Miiriot

tale, ca de acunui înainte

a nu mat cuteza

n îmat tiia

acestit crânzii și a culege în silnicio pațachina, cuno cutu find ințelepeiuneă
Miăriei tale, că ca unii rodi co eso din moşia mea, est» şi dreptu met arte
sta mă rogi Mărici tale, iară anii Mărivi tale da la Damnedeu să fie mulţi
şi fericiţi,— 1793, dug. ă%
Plecati slugă, Scarlată Ghica vel Logof.
d

Zem

Vlaseoi» 2 Dummnrvostră

ot sud.

Iilovi

sănetata, ve facnmii fa cire,

că după aritarea ce aii ficutui Domniei mole prin anafora de la trecuta luna
lui August, D-lui cinstite şi ceredineiosii beeruabi Domnici mele Searlatiă
Ghica vel log. cum ci
unii crângulei, co se

pe moșia D-lui [racinetulu dintr'acoli judeţii, fBinlui
numesce Ciurultsa, rodituru de paachini, nu numal

sitenii ce lucueseui pe acesti moșie, ci Şi alte sate de prin
cu

silnicie

fii taie pentru

lemne,

iară vara flii culeg

prrjuru apururea

de acea

paţachună, fciră

a avea vre-o volnicie do la D-lui, vi Sau dati porunca Domnini mile, ca să
infățişaţi pe acei locuitori cu vechilulu D-lui vel lecat. să cereti pricina
şi să însciințaţi Domniei
pile, după care nreati veniti anafera de la Dume
n&vostră, de la Noembrie trecuti, Întru care vezicii si arta Dozaniei
cam că înfățizândui pe locuitori cu vechilului D-lui vel Î, x, nu ai tiză
de culegerea ai paachine de cstimpi, cut cai ei În si canictr hi
urmati firii de cala, în vreme o acratu foton de aliştezişiă trebue să
nsoiti de a întizer preșalui zi [eartiri p*
stăpânului moşiei, sai
tate, dândii şi zapisu la canestaria jurtegualui ele a se feri ca bară de wie

D-lui

„deci

vel Igt. să nu se mai

pentru

pâsania de

eotimmpi

îndrăsntcă a iat
ar

a se uria

cula

după

tele,
luitii
c-i ati
ton
june
ae la

alti dată puț hit,

î ranirea

Şi Învuitra ce

1418

a

procese s6u

XA.

macar de jalobe

aci în note... -

URECIITĂ

de 'la

locuitori.

Aşia

sunt actele ce dămii

aţi făcutii D-lui, și după zapisulii locuitorilorii co ai dată, spre
a plăti preţulii
po jumătate, forindu-se de acum înainte, ca fără voia și tocm6la
de la Dumn6lui
vel

Logf.

stipânulii

moşiei

să

nu

îndrăsnsscă

a mai

cul
altă dată,
iară pentru arătarea co face D-lui, cum că locuitorii
cu pricina do lomno
pontru focii, taie și strică acostii crângii care arătaţi
că este roditorii de pațachină, poruncimii D-vâstră ca si, dați nizamulii colii
cuviinciosii, făcondu-le
Zaptii de-a nu mai tăia, fără a nu fi însă nici ci
popriți, adică coi ce locuescii
pe acâstii moșie, de lomno pentru focii, spro trebuin
ţa însăși a caselorii din
lemnele celea neroditore, după coprinderea condicoi
Divanului, ci să so păzescă
şi dreptulii folosii a stăpânului MOȘICI, și nică
locuitorii să nu fie isterisiţi
de trebuința caselorii' lorii din lomncle nero
ditâ
— re.
1793, Decom. 7.
Cond,

XXIII,

Fil.

184.

1. Anaforâoa ce Sati [ăcutii în dosuli
jălbei sătenilovii Cerăşani sud. T'oleormanti cu egumenul, nionastivei
Comana, că li se cere de monastire
havuet
nesuferilii pentru păşunea vitelovii lovi.

Prea

Indilţate

Domne,

Jăluimii Mărici tale, că în vara acâsta nefă
cândii nutreţe de vite, ne am dus
cu căi, cu boi, cu vaci, cu capre şi oră-c
o
vito
amii avatii la baltă po moșia
mănastirei Comansi, şi ni se corg

de. vită unii nesuferitii havaetii ; N0
să avemii dreptate a ni so da unii
rugămii
hotăritii preoţii ce havaetii să dămii
sărăcia nstră, și ce va fi mila
după
Măriei tale.
A
e
Robii Mărioi tale: Badea, i
conul, î Pătraşcu, î Alecsandru, Riţea, î Stanii Diaconuli, î Marini DiaIină şi Stanti de Cereșani sud.
'Teleormanii.
„D-ta vel Vist. D-ta vel. Logf
. do ţâra do josii, să cercetaţ
veţi găsi să no arătaţi în seris
i și în co chipii
ii cu anafora, prin zapeiuliă
vătăşescii de Visterio.
1794, Docem. 19.
:
|
Io: Alecsandru

„+

Asa

Să

Moruzi

Ved.

i gpd.

Zem.

urmaţi, pentru

Vlahscoie,

care poruncimii Dumnâvâst
judeţului, să aretaţă porunc
a acesta egumenului Comin6 ră ispravnicilorii ai
nu
supere pe jăluitori și D-yost
ră
Prea

Inălţate

Domne!

să apăraţi. 1794,

nulii, ca împotrivă si
Decem. 99. *
Vel

Logf.

_ Dupii Iluminatii porune
Inălţimei tale.o sâmă do a Mitrioy tale amii toorisitiă jalba acesta ce
aii
Teleormanii, ȘI întrebând locuitori ce aii vito do la satuli “Cereșani
din
u-i cu ce. sar mulțămi
Storii „vito? și disoră că
ei a plăti pentru hra
sunt mulţămiţi, ca de vită
na
n are, adică vacă, boii
;

|

datii
sud.
ace=
calii,

419

-
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Ba une-ori, după ce (ăranii işi făcei finulii pentru iernateculi
vitelori lorii, se treziati că li se ic finulă nu numai pentru grajdurile
locuitorii din satulă

domnesci. Cutezară

asemenea requisiţiuni, în. N-bre 1794,

Gruiu

să reclame contra unci

dar dreptate nu li se făcu. Se

|

pâte vedă acâsta din actele ce dămii în note.1

„să dâe parale patra, iară dotvită mică, adică capră, 6io, să d6e parale două,
afară do mânzi și viței; a cărora cerere fiind-că se as6muosce și cu condica
Divanului, unde dice pentru păşunea vitelorii, însă în vreme de vară ; de. aceea
găsimit cu cale, ca nică stipânulii acoi moşii să nu le pretendirisâscă peste
orânduială, ci numai estimpii să plătoscă precum mai susii se ardtă, fiind:
vrome de lipsă; părerea n6stră întracestaşi chipii este, iar hotărîrea cea de
săvârşitii rămiăno a so face de către Măria ta. 1794, Decem. 21. E
Vel
(Cod,

4,

XXVIII.

pag.

10

vel Logf,

Moruzi.

i

Pricina unorii săteni din

cositii, pentru

Vist.

63).

grajdiulii

Alecsandru

gospod.

Const.

satulii Gruiu;

că li s'aii luati, finulii celui

de zapciulii plăşei.

Moruzi

Stirbeiti.

-

.

-

Vud. i gpod: Zen.

Vlahscoie.

Dumnâvâstră ispravnicilorii ot sud. Ilfovii, anii văqutii. Domnia moa
anaforaoa ac6sta a D-vâstră, prin care fiind-că no pliroforisiți, cum că urmaroa și coreroa jiluitorilorii do la Gruiu, aii fostii fără de cuvântii, şi cum că
îşi Xaii mai vârtosii finulii celii trebuinciosii do a-şi răspunde datotia lorii, şi
de a-și hriini și vitele lorii, și acesta îlii aii pentru alișverișii,. poruncimii ca
"de la Olugerâsa să li se plătâscă cositulii, şi îînulii să-lii deo. Cluceresci. —
1794, Noem. 93.
Vel Logf.

Prea Inălţale Dommne,
La trecuta luna lui Septembre, unii din locuitorii ot satulii Gruiu ai
Gruiu
dati. jalbă AMiirioi talo cum- că cosindii nisco fînii po moşia mănastirei
pliișei
zapeiulii
luatii
le-ati
gospod.
grajdiulii
pentru
lorii
si-lii de în datoria
Tnălţimea
către
de
cinci care finit firă nici unii cuvânti, și ni se.poruncesce
adusii pre
“ta ca să-lii împlinimii. Următori fiindii luminatoi porunci, amii
arbtatii
ne-aii
înapoi,
i
jăluitorilori
îinulii
dâo
să
dicându-i
şi
zapeiulii plişei,
CluDumnslui
decât
fără
este,
că nici Paii luatii elti, nică alit locuitorilorii
„Gruianii
egumenulii
la
do
corutii
aii
coriu Calfoglu aflându-se! ispravnicii,
şi orânduindu-lii pe
ca să-i d6e locii a-și face câte-va care în livedile M-roi,
locii pocindu-lii
datii
şi
i-ail
și
dânsulii, fiindii M-rea întacea, plasă, aii morsii
cosâscă asusă-Lil
6meni
puindii
şi
care
M-rei,
cu semne, după obiceiii, omulii
napristanii
şeă
să
pututii
„pra tâmnei, când s'aii făcutii finulii din plaiii, n'ait
omit a cosi
altii
cu
cositori
pe
lăsatii
acolo avândii alte trebi-alo plăşeă, ci aii
gonitii
_ail
sculându-so
sinoși
de.
jăluitorii
iară
potcele,
până unde eraii puse
aii
sciro,
zapciulii
luândă
pe cositori și aii cositii ei loculii acela. În urmă
lori.
casele
la
datii
l-aii
și
laatii
morsii a-lii ridica, și neîngăduindu-lii.l-aii
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Mai reproducemi în note două acte proprii
hotarele drepturilorii proprietăţei şi ale ț&raniloriă.

a

arăta -lămuritii
|

Primulii actii este anaforaoa sătenilorii Novaci, în procesului loră
eu Petrea Sofragiu, pentru clacă şi alte obiceiuri, din Decembre 1793.
Unii grecii, Caliarhu, judecă pre bieţii săteni şi le respinge tote
cererile,

găsindu-le

nedrepte,

nelegale !

.

Ali doilea documenti este 'relativiila procesulii dintre locuitorii
după Valea-Călugărâscă,
Cernătesci. 1

cu nisce
MI

arnăuţi,

cari ţini

în arendă

moşia

După acesta vrândii iarăşi să-lii ridice do la casele lorii, după porunca ce ar
de la Dumnâlui: Cluceriu, asemenea nu l-aii îngăduitii, și aii veniti de aii
jăluitii Măriei tale; pentru care neîncredinţându-ne numai de la zapciii;, ami

corcetatii

şi: la: casa D-lui Clucerului, şi ne adeverirăm atât do la Damnâei

Clucorsa, cum şi de la egumenulii Gruianii, printr'acâstă adeverinţă ce ne-aii
datii, cum că este datii Dumnâlui și are trebuinţă de finii avândii caii aici ;
amii cercetati şi pro săteni do aii. fînii a-și răspunde datoria lori la grajdulii
gospod. şi dovedirămii că ai, atât pentru a-și răspunde datoria, cum şi pentru vitele lorii, iară acesta le este de prisosii pentru alișverişii ; deci nu lipsimii cu plecăciune a. însciința Miărici. tale, iară anii nălţimei tale, să fie mulţi
„şi fericiţi. 1794, Noem. 19. .
|
|
i
Vintilă Priojbenu, ispravnicii.
Cond, XXVIII,
pag. 4, I-a parte,

.

-1. Iată aceste două documente:
Anaforaoa

sătenilorii

Novaci

EI

_
cu

Petre

Sofragiu pentru

ceiuri ce le face la moşie, ce sunt şedători pre moşia

Novaci

clacă

şi alte obi-

din sud.

Vlaşca..
Dumnâvâstră Ispravnicilorii judeţului, staii cetitii înaintea Domniei
mele,
anaforaoa, acâsta și vă poruncimii, ca numai celea ce sunt orînduit
e după condica Divanului, acelea să se implin6scă ; pentru care orândui
mii Domnia mea
mumbașirii pe sluga Domnici mele . . . . . “ară celoa-l-alto
fiindii împotrivă
şi presto rânduiala condicoi, aii să fio nesupărați locuitorii,
și așia să dați
totii-d6-una mână do. ajutoriu ca să-și io celea drepte ale
moșici, spre a nu
so pigubi.— 1793, Decomb. 5.
Pie

ălţate

Domne,

După jalba co aii datii Inilţimei talo sătenii de la satulii
Novaci, ? dintr'acestii judeţii Vlaşca, pentru Petrache Sofragi
u, arendașu moșiei N ovaci, că.
atât moşii și părinţii, cum și că ati locuitii po numita
moşie,
cumperatii venitulii moșici do piritulii, nu urmâză dreptăţei şi şi do când s'aă
ponturilorii con-

dicci Divanului la obicoiulii pământului, ci caută să-i isgonscă
din căminurile
pirintesci unde s'aii pomeniti, și claca i-ai apucatii do aii
făcut-o
totii în
dilelo de vară, Sari nu rânduri, după obiceiii, și nu 12
dile după poruncă
ci câte 13. Asemen
şi unde

ea

se sci6

datori

lo-aii luatii şi carelo de i-aii cărată finulii la Bucuresci.
a face

numai o Qi.cu

caru,

s'aii

năpăstuitii

încă

cu

ISTORLA

Reduceri

din

clacă

pe

ROMÂNILORU

moşiile
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monastiresci'la
, cari săteni se

câte o di mat multă; dijma din vechime aii dată cu banița de 25 oca, Tari
acum le Ya cu baniţa do oca 45; finulii lo core să i6 din 5 clăt una, și din
pricina lui vorii să lo moră vitele do fâmo ; de la stupini lo core do matcii câte
paralo două; asemenea și do râmiitori, de vită mare, do bititură Yarăși câto
două paralo; li se cero lucru co n'aii avutii obiceiii ; livedi do finii co aii avutii
din vechimo, fenii de iarbă li S'aii luatii, corândii a avea dreptate la tâto acestoa, sâii să li să deo voie a so muta po altă moșie; într'a cărora jalbă ni so
poruncosco do ciitro Iniilţimea ta, să cercetămii pricina acâsta, şi când acelii
cumpăritoriii do venitulii moșiei lo va fi luată mat multi pesto condica Divanului şi obicoiul piimentului, negreșitii sălii punemiă a lo întârco locuitorilorii
înapoi, şi mai multii si nu fio supăraţi pesto obicerul piimântului şi condica
Divanului. Sciutii să fio Inălţimoi tale, că aicea la faţa locului, în satulii Novaci aflându-mă, luminatoi porunci urmiătoriu fiindii, amii înfățişatii po piritulii
cumpărătoriu cu jăluitorii, şi mai întâiii amii coruti zapisii do cumpăritsro
cu caro stăpinește vonitulii moșioi, și no artă unii zapisii ot. l0t 1792 Mart.
23, iscălitii de Nicolae Noviicenu stipânu. moșioi, în caro so coprindo a stăpâni și a-şi lua totii vonitulii după obicoiii din orl-ce somtnături, i din fencţo
din 5 una, nefiind curături alo lorii, i 12 gilo de clacă, i unii carii do lemno
şi o găină la crăciunii; vinu şi rachiulii stii să se vondă; din gropile do căsăbuni, să aibă a lua havaotii, după cum va fi grâpa și după obiccii; primăvera
când se pun plugurilo să are, ori din sătenii co ședii po moșie, oră din străini,
să aibă a clăcui cu pluga până namedi stăpânului moșiei, din zavao ori-cino
va tăia, din 5 una; în potriva căruia zapis rispunseră jăluitoriă, că of ni'aii
avutii obicoiii a clăcui 12 dile, ci numa! 4, i unii cară do lemne la Crăciună
şi o găină, şi dijmă li se lua cu baniţa oca 95, iară acumi li siia cu baniţa
mai mare, și din fânețe ati avutii obicoiii do da din deco una, iari acumii lo
„ia din 5 una; la acesto aritări i-amii întrebatii do aii vro-unii deosebiti așoQiimontii înscrisă do la stiipânulii moşioi și răspunseră, că așejiimântii în serisii
nai, darii mai nainte, în vremea moșilorii și striimoșilorii, i părințilorii așta li
so urma, atâtă cu claca cât și cu dijma; la a cărora arătaro judecata nu so
putu indestula, în vreme co nu avut apodiesis in scrisii, şi nu rămâne arendașu învinovăţitii la nimioii din colea ce aii jăluitii piriţii, în vreme ce clii
urmeză după simfonia zapisului, şi dijmă le-aii luati do pogonii 4 baniţe, cu
baniţa înferată, care i S'aii datii de stăpânu moșiei; coremii mat vârtosii a i
se face împlinire de lipsa dilelorii de clasii, în vreme ce piriţii nu S'uii supusiira-i faco câto 12 dilo do claci, ci numai câte 4 și i-nii dusii câto dou
caro do fânii în Bucuresci, din care unulii se socotesce dreptii unii carii do
lemne

co sunt

datori

aX

duce

la Crăciunii,

și unii carii

li se socotesce

iar

în qilo de clacă la a cărora cercetare faţă fiindii și Nicolao Novăcenu stăpânu
moşică, mal ântăt no arctă luminată carte deschisă ot. I6t 1773 a Miirici salo
Alexandru Vodă Ipsilanti, în care se poruncesce a se apuca toți sătenii co
vorii fi pe acâstii moşie Novaci, ca sii-și facă claca după obiceiii, câte 12 ile
po ani, cum şi dijmă din toto semâniiturile ce vor fi pe moșie să aibă a da
din 10 una; vinii şi rachiii să nu fie volnici a vinde sătenii, ci numai stăpânulii moşiei; poruncindu-se și cătro Ispravnicii judeţului, ca ori-care din săteni
nu vorii fi supuşi acestorii ponturi, fără de vore să'i supue. Mar artă o anafora a velițitorii boeri ot. Ictii 1782, Iulio 7, intăritii și de răposatul întru
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deprinseseră
foricire Nicolao

cu Mihaiii

-

încă de

sub

VA. URECIIIĂ
Domnia

lui Mavrogheni,

nu

conveneaii

md-

Vodă Caragea, avândii judecată înaintea D-lorii veliţiloriă boeri

Merulea.

și Toma

ivică, -vechili și celor-l-alţi

sătoni

din satulii

Novaci, pentru nosupunerea respunderoi clăcei, i dijmei din bucato și vindarea
de vinii i rachiii, și se poruncesce cu orânduitii mumbașirii, prin maratetuli
boorilorii Ispravnică de judoţ,.ca la cercotarea
ce va face în fața locului, pro
care va dovedi din săteni, că nu s'aii supusii ași faco claca și a'şi da dijma
pe deplinii
cu voie, fără voie să-i supuo, cum și câștigu co se va dovedi din
vinii i rachiii, să-l împlinâscă stăpânului moșiei, no mai arâtă şi altă anafora
ot. l6t 1785, Oetom. 19, a D-lori boorilorii dela dopertamenturi unde aii avutii
judecată,. Xariiși cu unii Călinii omii vechilii și celorit-l-alţi săteni pentru vân- darea de vinii,. care anafora coste întârită și de Măria sa Mihaiii Vodă Şuţulii
poruncindu-so ca iarăși prin marifetu D-lorii Ispravnicii judeţului, să-și alle
împlinire de câștigulii vinului. Deosebitii de tâte acestea anaforale şi judecăți
co ait avutii, unde la tote ş'aii aflatii dreptatea, arstândit numitulii Nicola
Novăeânu și prin graiii, că do răulii acestorii zurbagii şi răsvrătitori, satu nu
esto cu putinţă a-lii mai strînge și-a-lii face precum aii fostii, -şi fără do a-l
mai întroba, în silnicio s'aii pusii de ş'aii făcutii caso tocmai în tomoiu livodilorii de fânii și de pomi, dintra cărora pricină nu so folosesce cu nimicii,
că după ce nu vorii:să so supuo poruncilorii şi obiceiurilorii pământului, nici
garduri nu-şi facii, nică păzitori la vii nu-și pună, și câte semănături facii
cu
grâii, porumb, îlii. mănâncă iară vitele lori, și românii atât că lipsiţi do
hrană,
câtși stăpânu moșici nofolositii do dijma ce ar putea sii deo și mai vârtosii
și câto unii omii străinii de vino să aro po mașie, nu sc aleg
cu nimicii,
o
din
pricina vitolorii lorii, părăsindu-so do a mai veni altă dati să aro
pe actstă
moșio Novaci, o pascii cu vitele lorii: fără nici unii folosii altă stăpânului,
asemenca și de fuge.s6ii mâre vre-unii omii din Satii, și ori
de-i rămâne casă
s6ii livedi do fânii și do pomi, ci din sino so facii stăpânitori
po acolo rămasuri
protondorisindu-le ca însăși a lori moşie. Intrebândii po
pîriţi
co aii a răspunde. impotriva acostora ? cât pentru axtături și semiăn
ături po altă moşie nu
putură tăsădui, cât şi pontru vito că facii stricăciune,
iar pontru case că sunt |
în temeiu livedilorii, qisoră ca acolea aii pomeniti satuli
i
; a cărora răspunsii nu
„are nici un tomeiii, în vreme ce piîritu Novăcânu,
ne artă, căi este locii do
safii mai în susii, pe valea Chividonului, și nu
voieseii a face case, și înșine
amit vâdutii, că tote casele sunt în marginoa
livedilorii de tânii, și do pomi,
pricinuindii mare. stricăciuno, cum şi uni Mihai,
fără do a-l înticba şi fără
de a se aședa cu stăpânu. moșiei se pusese
acumii să-și facă casă "tocmai în
maidânii lângă livedi, unde altă dată nai
mai fostii casă, și căci aii ămblatii
piritulii sălii ombodisescă, ati săritii sili bată.
Deci după cercetarea co cu amănuntulii făcumii în fața locului, se cunos
eu lucru în faptă, că numiții săteni
co se află ședători po moșia Novaci, se
o reutato este între dânșii, că după atâteapârtă cu mare nesupunere, şi numak
supuși, pricinuindii mare pagubă stăpânuluihotăriri Domnesci sati arătatii nomoşiei, cari chiar în jalba . lori
de acumii dicii și se l6gii, că nu urmez
ă a lo lua claca câte 119 dile, ci lo
i
câto 13, unde ci nu sunt următori nici
obiceiului, ci numai turbură luminata
„ Divanii cu jălbi notomeinice, și deose
biti jăluescii că âmblă Să-i gonâscă
din
căminurile: părintoscă, unde s'aii pomeni
tii, panândii temeiii la, jalbă ca
când
ar fi că stăpâni, și găsoscii cu calo

de so va socoti de

către

Inalta

înţelep-

|
nastiriloră.
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Egumenii, episconii şi mitropoliţii încereară să reslabilescă

ciunca Mărici tale, ca să so orânduiască unii mumbașirii cu luminată volnicie
să vie la faţa locului și să lo .stto mumbașirii asupra, ca fără vota, lorii să-i
supue a-și împlini qilele de claci, cum și dijma din tote, după obiceiu pimontului.şi condica Divanului, și pentru a lorii.nesupunere și supărare ce facii
luminatului Divanii cu jălbi notomcinice să-i aducă aici la Bucuresci, să-şi
i6o căuta pedepsi, de către Inălţimea ta, spro a se păzi altă dată ca acesti .

feliii de jălbi și a so supune cu a-și face claca și ă răspunde dijma stăpânului

moşici, să nu so pricinuiască pagubii; după cercetarea ce ficui, părerea într'acostași chipii esto, iară hotiărirea cea dosovârşitii rămâne a so faco do cătro
Inălţimea ta.— 1793, Noombre 20.
|
Coud,

XXV,

pag.

Costache

Caliavhu,

:

o

163.

Mateiii, i Radu şi Greyorie vechili şi celuvu-l-alţă locuitoii dupi VuleuCălugivescă sud. Saae cu nisce arnăuli ce ținii în arendă moşia Cerniitesei

pentru

vendarea vinului.
Io

Alexandru

Costan,

Movuzi

Verd.

Dândii jalbii Domnici molo Anastasie şi I6nii arendari, cerendii întătirea
la alegerea judecăţoi ce li: s'aii făcutii, amii întrebatii Domnia mea po zapeiulii
celii orânduifii, de ati piriţii locuitori vre-o apelaţio, și arti Domniei molo,
că, piriţii locuitori de cum ati făcutii judecata hotărirea acâsta, S'aii sculatii
de staii dusi fără de a nu se arăta, cu nici o apelațio;-deci amii întăritii
Domnia mea anaforaoa departamentului, și poruncimi dumnovâstră ispravai„cilorii, ca dupii cum se coprinde mai în josii, să urmaţi întru tote, 1793, unio 20.
Vel Logf..

Preu

Inălţale Domnie,

Din luminată: porunca Iuălţimoi. tale prin zapcialiculii D-lui ciaușului
de aproţi, sati înfăţisatii la judecată Mateiii, i Radu,i Gregorio vechili și coial-alți locuitori de pe Valea-Călugiărâscă sud. Saac, cu jalba ce aii datii ALărici
tale, arătândii. că atâtii oi, cât și piriţii moşiilorii S'aii aflatii şi se afli locuiaii
tori po moşia Cernătesci sud. saac a. M-roi Glavacioculii, şi din vochime
caalo
uri
'alișveriș
alto
i
vinului,
vândarea
do
ie
avutii obiceiii, cu 'slobogen
şi cu
selorii lorii, fără do paguba stăpânului moşisă, cu havaetulii celii dreptii
îngănu-i
arnăuţi,
nisce
moşii
acestei
cale, iară acum campărândii venitulii
ce ait avutii-a se neguţitori, şi corii- droptate, și arătară
duesce după obiceiulii
i unii Misailii Monahii, isprăvnicelulii moșici
jiluitorii unii zapisii iscălitde
Glavaciocii cu 8 martori cu I&tii 1778, Maiii 15 co-lii dă la mâna.lui Gregorie
cârPloesc6nu, în care serie că aii cerutii, ca să-i dâo unii locii de o casă de

ciumă

la Rachiori, sub

cdstă

din susulii drumului Plooscilorii, și i-ati dati

voio ca să-și facă casă de cârciumă, cu toemâlă ca si se dâe pe anii câte tal.
M-reă
10. Ne-aii mai arătatii jăluitorii și o adeverinţă a lui Iosefii Dichiulii
scrie
care
în
Radului,
mâna
Glavacioculii, eu l6tit 1785, Noem. 14 co 0 dă la
vinii,
elii
vinde
unde
de
-Popei,
Valea
la
do
că-i vinde ună: vadii de cârciumă
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claca cu drepturile proprietăţei, după pontuli lui Alexandru Ipsilante. și tocmâla-i este, ca; să-i dâo

pe anii tal. 10 şi să aibă a vinde

vinii până la

împlinirea anului nesupăratii do nimeni;. ne-aii mai arătatii și altă adoverinţă

a lui Chiriţă isprăvnicelu, i Ghoorgho Logf. și Costandinii Caragică, cumpărătorii venitului moşiei, cu 'IGtii 1791 Aprilă 5, ce scrie așia, adică : e noi cei co
ami cumpăratii venitulii moșiei Glavacioeii întruni anii, cu zapisăi după obicei, cum și zâpisulii ne serie totii după obiceiulii vechii, cum și alţi frați
cumpărători moșiei aceştia, ne-amii învoitiă și amii datii adeverinţă la mâna .
Radului cârciumaralii, ca să vândă vină şi rachiii, cum aii avutii şi mai nainte
voie do la alți frați cumpărători; asemenea amii datii voie, ca să nu
râmâe
loculii fără venită,» faţă. fiindii şi Anastasie, i Panaitii cumpărătorii
venitului
moșici, ne arătară unii zapisii, caro-lii. vădumii iscălitii de Neofitii
Archimandritulit, co este acum Egumenii Mănastirei Glavaciocii, cu I6tii
1793, Mart. 25
ce-lii dă la mâna lui chir Atanasie, i Arghirie, i I6nii și
Panaitiă, în care
serie, că aii vândutii venitulii moșiei Cernătesci,co esto a M-rei,
pe doui ani,
pe anii câte tal. 1165 și pe unii anii aii primiti banii toţi,
adică pa I6tă 1793,
iar pe I&tii 1794 să aibă a-i da la Ianuară 20, iară cei-l-alţi
tal. 365 să-i dee
la Mantio 25 și să aibă a lua ori-ce veniti va fi
po moșie, adică otaștina,
gărdurăritalii, cârciumile, scaunile, dijma grâului,
i a orzului, i a porumbului, a finului, cum și claca cea obicinuită a locului
și din ori-ce, afară numai
din rinăriciii și din părpării, ce n'aii să stipânâscă,
şi să aibă tâtă voia, să nu
lase să-și facă cuptore şi băcănii cum și cărciumi;
și o jalbă ce ati datii Măriei tale Neofitii, egumenul ne mai arătară arendașii
ii M-rei: Glavaciocii, arătândi, că unii din locuitorii, ce loeniescii în
acele părți și po alte moșii, vinii
pe moșia sfintei M-ri do se neguţitorescii, făcând
u-și alişverișulii lori, cu vinuri, i rachiuri, i căsăpii, i cuptâre, și alte
negustorii, fără scirea mănastiroi,
ȘI se rugă Măvici tale, a so faco luminată
poruncă, ca do acum înainte cine
vorii veni pe moșie, ca să-şi facă alișvorișuli
i lorii, să aibă datoria a veni ântăiii la sfânta M-ro ași faco aşodământii “cu
M-rea, după obiceiii, ca să aibă şi
Mănăstirea 6reși-care folosii do la dânșii
, şi la IGtii 1793 Mart. 2 in dosulii
jălbei, sub pecete, s'aii făcută. luminată
porunca Mărici tale către D-loră boerii
ISpravnici ai jadeţului, ca să teorisască
jalba acâsta şi să aibă a urma după
hotărîrea Divanului şi obiceiulii pămân
tului
, . a opri pe acoi locuitori, să nu
mai facă vândare de vină, i de: rachi
ii, fără de numai bucatele M-rei
vânqă, după privileghiurile ce aii
să so
stăp
egumenulii neputândii merge în faţa ânii moșivi, şi așia să se îndrepteze; și
locului, ati făcutii vechilă pe. aceșt
pârători ai venitului moșiei, și
i cum=
din sud. Saac cu Mateiii, i Radu şijudecându-se înaintea, D-lorii isprarnicilorii
cu alţi cetași ai lorii, locuitori din
Popei, dintr'acostii Judeţii, și ne
Valea
artă o anafora a D-lorii ispravnicilo
rii iscălită
de D-lui Costandinii Movilă, i
Iânii Giină armașul, ispravnici
Barbulii judecătorulii, cu IGtii 1793
judeţului, i
Iunie 7, în care scrie, că pirişii
at arctată, cum şi scriii adov
Mănastizok
erințe, că pe totii anul Vaii
vOngarea vinului, şi avea voie
învoitii pentru:
de vindea, cum și pîriţii lorii
arâti, că ati avută
obicoiulii acosta de a vinde
vinii ; și acum Anastasie
vechilii nu îngiiduesce
nici de cum, şi neodihnindu-se
nici o parte, nici alta, de acolo
Sorocii, ca până în trei dilo
, li Sati pusii
să so afle amândouă părţile
la luminatulii Diva- nul Arici. tale, după cum
mai po largii se coprinde pen
tru
nalo
aora
ra ce ce facii
către Mărăria
tacit
'acâstă
cătr
D-lory 3
Pe tote
ia ta; ta: mai mat scriscrii
iR A întru os)
i D-lo
rii ISpravnicii
şi ac6sta, că în
KE
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D'aci conflicte, rebeliuni şi judecăţi.
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Alexandru

concede în totulii mâ&nastirilorii, episcopilorii

cârciumilo piriţilorii se găsosce vinii pusii, care se vinde, şi fiind pe drojdii
ca să nu se strico, vara fiindii, li s'aii pusti sorocii de două săptămâni,ca
întmacâstă diastimă să se vângă până-şi vorii isprăvi pricina,şi la co parto
își va căuta folosulii săii; iar pentru -că aii arătatii în jalbă,
să va da dreptatea,
că s'aii făcutii mori, după cercetarea co aii făcutii, nu s'a gisitii nici o moră;
mai arătară arondașii, că Radu a vândutii 8300 vedro vinii, i Gregorio vedro
o sută nouă-decă, şi acom are altă bute de vedre o sută, i Mateiu vedro 250
.
- şi corii câştigii, dară acestii vinii ce aii fostii. vândutii numai vodre 250i
i
100,
vedre
do.
pivniţă
în
vină
de
buto
o
are
mai
şi
250
vodre
Gregorie
Matei ati vândutii vedro: numai 190, amii întrobatii pe piriţii do mai aii
se
vro-unii sinetii alii. egamenilorii de mai nainte, s6ii alii egumenului co
alto”
că
răspunseră
și
vinii,
vândă
să
ca
voie
dâe
lo
să
care
prin
acum,
află
sinoturi de la ogumonii n'aii, fără numai acestea ce lo arătară, apoi a dona
să vândă
gi veniră de arătară, că aii o carto Domnscă prin care li se dă voie
că acâstă
ardtară,
viindii
urmă
In
aducă.
o
să
ca
sorocii,
puindu-și
vinii,
că ai şi uni
carte este la unii preotii, ce este dusii la Buzăii ; ati mai qisii
Şi în urmă
Bucurescă,
din
aică
de
u
Vichegean
....
hrisovii co este la...
să vândă
voie
dă
lo
hrisovii
veniră de iarişi arătară judecăţei, că printrocelii
de pe
coa
în
acum;
cârciume
ei
aii
unde
la D6lii în crămi, iar nu în Silisce,
actsta
cercetarea
din
Deci
moșie.
din
scâță,
să-i
ca
protimisis,
si
urmă -corură
spre folosulii lorii,
se alege că sineturile co le-aii arătatii nu sunt de nimicit
atanci, ca unii
făcutii
aii
vruti
aii
co
și
vechiii,
esto
fiind-că celt de Misaili
soroisprăvitii
saii
care
ispravnicii, iar celii de la Tosefii esto de unii anii,
ii
privileghiul
strice
să
poto
nu
că
s6mă,
culii, şi peste anii: nu se ţine în
ii
priviloghiul
strica
pâte
nu
epitropii
unii
ca
ci
săvârşitii,
nefiindii stăpânii de
fiind-că
nimicii,
de
în
.oste
nu
stăpânire“; asemenea și sinetulii arendașilorii
priviloghiulii moS'aii înşelatii, sii că așa aii vrutii, nu pste iariişi să -strico cești de acum să
arendașii
cale:
cu
găsimii
dar
ci
;
şiei, fiindii ei vremelnici
rachiii (atât pe ei cât
fo volnici a-i opri de totii de a nu mai vindo vinii îi
vinii: aii vendutii, să
cât
dovedindii
că,
isprăvnieâs
şi po alţii) şi prin judecată
co Vaii avutii
vinului
se socotâsch cu ei, şi câștigul co va eşi peste preţulii
în „pivniţa..
este
ce
buto
o
pentru
iară
ci cumpăratulii să fie alii arendașilorii,
fiind-că
protimisis,
pentra
Cât
acolo.
de
aridice
o
să
lui Gregorio de o vinde
după
fiind-că
ascultare,
dă
so
acum ântăiași dată aii făcutii pira acâsta, nu li
anaforaoa
la
ce
Suţulii,
Vodă
Mihaiii
Sale
„hotărîrea de protimisis a AMLăriei

Decom. 20, n'aii dreptate, de
D-lorii veliţilorii boori sati făcutii cu IGtii 1791 protimisis, caro sorociiaii trevreme co numai până la Maiii ântiiii aii avutii
cutii ; iar hotărirea cea: de savărşitii
1798. Junio 16. .

Dimitrie
Brezoianu

biv.

Catargiu,
Pit.

Mateiii

rămăne

Grecenu,

a se face de către Inălţimoa ta.

vătaf.

Dimitrie. Perdicarii,

Gegorie

Cond. XXIV. fil. 23

1926

Ve

şi nici chiarit
natură. 1

mitropolitului.

A. URECIITĂ..

Dămit în

notă

o

câte-va acte de acestă
-

1. Iată actele relative:

Anaforaoa

Egum:

Jovezului:

pentru

locuilovii

de la

Baia

de feri. sud.

Gorjii, cari se împotrivesci la obiceiurile pământului.
Jăluescii Măriei tale căi amii dreptate cu sătenii din Baia de ferii sud.
Gorjii că fiindii acesti moșie Baia de ferii a sfintei M-ri Horezulii, şi stăpânind-o M-rea fără de nici o pricină, numiții săteni din Bae
ostimpii prin
mijloculii D-lui Stolnici Dumitrache ispravnicii sud. Gorjii, s'aii
arătatii împotrivitoră venitului acestei moșii a M-rci, că după obiceiii fiindii.
datori ca
să r&spundi M-rei. dijma din porumbii, i din moiii, grâii
ȘI ori co felii do sem&nături vorii pune po moşie, precum și dijma do finii,
şi să lucreze și celo
12 dile de clucă după obiceiii, părtinindu-le mai sus numituli
i boeriă a fi după
cum aii vrutii că, nică unele de acestea n'aii vrutii
să le împlinâscă, și este
sfinta M-re păgubașă, atât dijma, porumbului, a moiului
și a grâului şi a altorii somenături, precum și de renitu perdelelorii de
oi,
şi do dilele cele 12
de clacă novrândă să lo Icreze, ci numai cât ati
lucratii unik câte o Qi iară
nu mai multii, nici cu plugurile n'aii vrutii să iasă
să aro câte o di de plug
după obiceiii, ci la tite și pentru tote sunt nosupuşi
şi împotrivitori, şi fiind
moșie de munte acesta Baia de ferii, obiceiulii
oste, precum și la tâte moșiile
muntelui, de daii locuitorii bani în loci de.
dijmă de fânii, şi ci de la moși
strămoșii lorii totii cu bani aii plătitii, cum
și uni munte Mirușa, Pait opritii
ci, și nică i-ai plătitit havactulii nici Vaii
sloboditii să-lii do Măniistirea la
alții, fiind-că alți muștorii dati po acostii
munte tal. 140 și mai multii, iară ei
îlit ţiniiîn silă, şi cu totulii caii şi mă rogii
la noianulii milostivirei Mărioi
tale să-l lumineze D-qeii asupra dreoptiţoi
nâstre, a se face luminata porunca
Mărici tale, cu mumbaşir asupra lorii să
co le aro sfânta M-re, precum și dilole no împlinescă. dijmurilo după foilo
de clacă să ni lo plătescă cu bani,
după cum amii plătită. și noi la.alţii.de
aii lucratii lucrurile sfintei Mănastiri,
asemenea și perdelele să ni le împlinâscă,
să ne. plătâscă; și dilele de plugii,
ce n'aii cșitii să aro M-roi câte o.
di, ci amii plătitii la alții de aii aratii
M-roi,
cum Să no plătescă și havactulii
muntelui co Lai ţinutii în silă,
și vinii și
rachiii să nu vândă, ci să se oprâscă,
ca să se vândă ali M-rei, fiind-că
tote moşiile mSnăstiresci și booresci
la
să urmâză acâsta, numai ci
se arctă împotrivitori la acâstă moșie. Luminate
Domne,
acesti nâmii de moni
Domni vinii ȘI Caimacami și ispravnic
ă, la toți daii jălbi neadovărate, la câţi
Dbură divanurile, și cu așa jălbi
do turîncurcă în toți anii veniturile
do nu vedem nimicii, ci fiind-că
moşicăi de mai
pote: şi la Măria ta vorii veni.
să nu li se dee erodământii, soii
să jăluiască,
sinotii
la mână, ci să fie opriți, și dată
la Mănastire_ca să venumii să
scire
no judecimii cu dânșii, ciici
mai susii arătate, aveomii și
osebitii
de
celoa
altă.
cu dânșii, că avândii o pădure
Sau pusii în silă do aii tăiat-o, judecată
sprită,
şi
multă
sumă do livei ai sloboditii
„lori, și este Măntistiroa păgubaşă
cu vitolo
de
acestea
tâto, mă rog ii Mărici tale
dreptate, și co va fi mila Miărici
să amii tale.
, „Ali Mărviei tale prea
plecati, şi către D-doii
de săntitatea Măviei tale
rugătoviă
Pahomie Egpun. Ilovez
ului, sud. Vâleca
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în primele

mai susii,

diserămi

dile

a

lui A. Moruzi țăranulii se vede a fi fostii in cât-va apăratii nu numai în potriva pretenţiunelorii monăstiresci, ci și în procesele cu boerimea
proprietară. Agia e casulii cu satulii Conţeşti ali pahawvnicului lonit
în coprinderea

Moscu

următore:

Anafoaoa satului Conieşti
Ioanii Moscu pentru clacă.
Io

Alex.

Dâmboviţa

Sud.

din

D-lui

cu

Păhavniculi,

”
Const.

Moruză

Voivod.

Poruncimii Domnia mea D-vâstră Ispravnicilorii să urmaţi întocmai, spre
a se faco îndestulare la dreptatea lorii întru t6te.— 1793. Decem. 2.
Vel Logof.

D-ta vel logf. de ţâra de susii, să toorisesci jalba acâsta, și colea obicinuite după condica Divanului, să arcți Domnici mele cu anaforaoa Domnici tale. — 1793, lebr. 23.
Biv. tel

Cond. XXIV,

.

Fila 9.

lo

Alexandru

Const.

Movuzi

i

Slol.-

.

Vrd.

la
Poruncimii Domnia mea D-vâstră Ispravnicilorii ot. sud. Ialomiţa,
|
faceţi
să
dijma,
și
claca
adică
ui
Divanul
condica
după
to
obicinui
celea ce sunt
dilele celea
pe locuitori a fi următoră şi fără de voia lorii, spre a-și elăcui
călca și a
nu
a
păzâscă
le
și
să
vitele
şi
lucrulii,
orânduite în condică, cu
la acestea
dându-le
ionii,
de
livegilo
şi
bucate
de
rii
arăturilo
locurile
nu strica
care este
,
D-vostră
cercetaţi
să
arături
nizamulii coli euviinciosii, iar pentru
ducii po
se
şi
i,
clăcuesci
iunde
moşie
acestă
pe
are
să
pricina do nu vorii
accsta
la
cuvântii
vre-anii
moşii străine do semănă bucatele lorii ? şi'de aii
în-.
și-să
moşică,
ui
stăpânul
paguba
spre
s6ii numai din văii năravii o facii,
12.
Mart.
1793,
sciinţați Domnioi mele.:—
Vel Logo. :
e
Pre

Inălţate

Domne.

olie aro moșie
Gu smâritii anaf ra insciințiunii Miărică tale, că sfinta Motrop
acolo, cu sălăşşedii
co
la Sud. Ialomiţa ce se numosce Acsintia, și locuitorii
şi după ce
vitele,
-cu
moșia
strică
şi
luire pe numita moşie, după-ce spargii
străine,
moşii
alto
po
arii
de
ducii
se
ci
dânsa,
pe
facii
orături şi semănături nu
nu se
tă
orândui
coa
claca,
nici
şi acâsta o aii numai sahatii de vite, apoi
câto
ului
pământ
alii
obiceiii
ii
vechiul
supunii a face în lucru, după cum este

Iluminatii poruncă la Dum19 dilo po anii; ci ne rugiimii MLărioi tale, ca să fio a-şi da colea, ce sunt datori
boerii Ispravnici al judeţului, ca să-i supuc
n6lorii

după „obicei, vitolo să şi le păpentru adetulii pământului, clacă să-şi facă
do hrană, şi a tături să facă pe ac6stă zâsci a nu strica liveqi de fânii si locuri
nică sfânta Metropolio pagubă
moșie, dâri nu întraltă parte, câ să nu aibă
eii rugiimii ca să fie mulţi
Dumneg
vulii
milosti
la
din pricina lorii ; iară anil de
se
e
"
şi fericiţi.
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Domne.

După luminată porunca

Măriei

tale,

zapoiu cel

orânduitii

ati adusii

înaintea nâstră pre vre-o câți-va din numiții Jăluitori, şi cetindii acâstă jalbă

a lorii, D-lui paharniculii I6nii Hagi Moscu s'aii apucatii de tigiiduire gicândă,
că D-lui mai multă pesto orânduiala şi poste obiceiu pământului, nică la clacă,

nici la dijmă, nici la altii nimici nu-X supără, dreptii aceea,
găsimii cu cale
să fie luminata poruncă Mărici tale către D-lorii Ispravnicii
judeţului, ca înfățişându-se înaintea D-lorii pe numiții jăluitoră cu ispravnicol
ulii D-lui Păharnicului Moscu, ce-l are la acea moșie, care scie, să cercotezo,
şi coca ce se
va dovedi că li sai luati may multii peste orânduiala şi
caidulii Divanului |
- Să li întârcă înapoi, apărându'i ca de acumii înainte
nici la clacă, nici la
„ dijmă să nu fie supăraţi mat multi peste caidulii
Divanului, ci atât dilele
clăcei să le facă în patru rânduri po anii, adică trei
gile. primăvâra, trei dilo
vâra, troi gile toamna şi trei gilo iarna, cum şi
la tâte celo-l-alte dijmuiri şi
drepturi ale moșiei să se urmeze după obiceăulii
pimântului co are întocmitii .
in condica Divanului; iară hotăriroa cea dosăvârșiti
i rămâne a so face de către
Înălţimea

ta. — 1793, Noombre
Vel Vorn.

26.

Cond. XXV. Fila 151.

o

Aa
Vel Logof.

|
“

Chiar şi inpotriva zapciiloră,: Alex
andru Moruzi ati apărată uneori satele, ordonândi să li se resti
tue locuitorilori banii cu nedreptii
impliniţi de

la ci, ba încă in sumă îndoită. -

Aşia este pitaculi Domnesci
10 Alexandru

următoriu :
Cost.

Moruzi

Vud.

Acoști taleri una sută două-dec
i şi cinci și jumătate » Poruncimii
Domnia
mea, ca să-i întârcă numiții
zapeii îndoitii, cu cari b ană să
mârgă sluga Dom„miei mele de împreună cu
jăluitoriă înaintea Ispravnicilo
ră de judeţii, ca să
se dâe po la mânile locuitor
ilorii săteni de la cari sai
luati, şi să aducă
Domnică mele adoverinţele
locnitorilorii, cum că fitoşi-c
are Ş'aii luati banii
lorii îndoiţi, şi la-slujba zapc
ilâcului altă dată să nu se
may metahiris6scă aceştia
şi lângă acâsta poruncimii
D-lui vel Vist. ca de la
numi
ții zapcii să aliverdisesci și tropădu maboigiu
lui ; așișderea și pe Nico
li
Zape
iu să-lii ducă mumbașirulii acolo, ca să facă
teslimii pe acei ludo în
mâni
le
aducă adeverinți.— 1793,
Ispravnicilorii și să
Mart. 30,
|
Cona, XXI
V,

fila şș,

EI Unul din, casurile,
destulă de numerose, de
urmăr ire prin mumbaşiri a banilorii datori
ţila locuitori ; deosebitii
de
moșii, este şi celi următo
clacă pe lucru la.
rii:

ISTORIA ROMÂNILORE
Anaforaoa

ce s "cui făcutii, în dosuli jălvei

-

|
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Stanculuă, i Dinulii, i Drago-

mivii şi Mavinii pentru tal. 49 bani G0 ce aii să ide de la Dummelui
tvache Făleoianu cluceriu, de pe lucru,
|

Io Alex.

Costan.

Moruzi

Voivod.

Dumi-

-

La, acâstă anaforaa Departamentului rămâindi jăluitoriă mulțămiți și
odihniţi, precum și zapis aii dati la canţelaria Diranului Domnici mele, întărimii Domnia mea anaforaoa acâsta și orânduimii po sluga Domnici mole ...
"aharnicelii, spre a so face urmare precum so coprinde mai jo5.—1 793 Sept. 13.
Pre Inălțale

Domne,

|

Piritulii Isprăvnicolii nu tăgidui datoria acolorii săpători, de tal. 49 bani
GO, numai isă, că fiindii elit venitii la Bucuresci pentru alte trebi, și bolnăvindu-so, de aceea nu le-ai plătitii şi că să mârgă cu mumbașirii afară la casa
lui și să lo plătâscă, a cărui cerere so primi, dară cl să aibă a plăti şi tropădulii mumbașirului și deciuiala, şi găsimii cu cale, cu luminată porunca Mărici
alo si morgă mumbașirii cu ei dimpreună să împlinescă banii și să-i de
deplinii în mâna jăluitorilori, fiind-că disoră, că morgii și ci în fata locului;
iar

hotărirea

cca dosăvârșitii

Costandin
Olopenu.

Baralovii

rămâne

la Măria

Glucerii. Şrefanii

ta.— 1793,

Medeln.

Alexandru

Costan.

Movuzi

12

Antonie Fotino. Costantinii
Cond. XXIV, Fila 433 bis:

O altă măsură este luată prin ciroularea
17 județe şi la căimăcămia Craiovei : :
10

Sept.

urmitore

adresală,

la

Voirodii.

Damnsvostră ispravnicilorii ot sud... . sănătate, fiind-că unit din lo
cuitori sunt nărăviță, fără do nici unii folosii și trobuință, de daii pârjsle
câmpurilorii, lăsândii foculii de arde fără do nică o pază, cum și alţii din
locuitorii drumeţi pe unde poposescii făcândii focuri de încălgitii, nu-lii stingii
la vidicarea lorii, şi din lenovire lasă foculii arQândii, și - întingându-so se
aprinde totii câmpulii, de rendii, din care acâstă pricină de pârjole multe pasube vaii întâmplatii la fencţe, la ariile cu paie; la dumbrăvi, ţinute, cum și
la nămostii, precum și pricini de jălbi și judecăţi amii vădutii Domnia mea
îndestule, şi fiind-că ac6sta aii fostii oprită şi mai Vînainte, iată vă poruncimii

strașnicii, ca si daţi scire la toţi de obşte, spre a se feri .veră-cino de una ca

acesta,

pontru

că de

so

va

enteza

în

vro-unulii

potriva

porunci

acostei

a .

so va
urma, binc să .scio că unulii ca acola, nu numai va plăti ori-ce pagubă
do
porunccă,
călcătorii
unii
ca
strașnicii
pedepsi
şi
întâmpla, ci încă se va ș
pe
add
i
să
şi
dovediți
să
ca
care pururea să vă fie în grijă, să cercetaţi
unulii ea acela,

spre

a-lii iuseiinţa

Domnici

mele. — 1194 , Febr.
Conu.

Românilorii de V. A. Urcchiăiă *
1
Istoria

i

E:

XXIII,

1

Vi.

206,

To. V.—9

N

+. A. URECIILĂ

i

o
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In timpulă r&sboiului din urmă mai mulţi locuitori, precum ami
vădutii, cu diferite titluri intraseră în Ostea austriacă, iar alții (devotaţi lui Mavrogheni) fuseseră robiţi din ţeră şi dusi în Ardelii. Satele
din care erait asemenea locuitori r&maseră încărcate la cislă cu numele lorii şi deci reclamară uşurarea dărci pentru cei neintorşi încă
din Ardelă. Afacerea, încă din 1791, nu este cu lotulii terminată și
Domnitorulii, în 1794, Ianuarii, cere Ispravnicilorii din judele isvodii

de toţi locuitorii rămaşi în Ardealii, ar&tândit vârsta şi chipulit lori,
|
ca să le reclame extradarea.
Este curi6să acestă afacere prin aceea, că este ca o contre-parlie
la cererile Austriei de estrădare a pretinșşilorii dezertori din armala
austriacă, ! Nu avemii nici uniti documentii ulteriori din care să putemii constate, că cererea lui Al. Moruzi a fost satisfăculă de Austria.
Decă unii români pâmenteni. intraţi în 6stea “austriacă nu puteii
cu înlesnire scăpa din ea, nu cu mai pucină greutate pulâii să-și
şi oştenii. pământeni

capete

licenciarea

vacă

formalităţile,

seimeni,

după

Anaforaoa

cu

cari

unii

v&maşi

seimenii

sub

fi

putu

ţ&roi.

drapeluliă

licenciatii

dintre

96 ani de serviciil:
ce saii făcutii în dosuli, jălbei lui lene

Seimeni

pentru a [i

«uperatii de slujbei.

Prea

Iălţate

Domne,

Bii ticălosulii m6 aflu slujindii seimenii la stegalii alti doilea spătăroseii,
din gilele Miăriei sale răposatului întru fericire Grigorio Vodă colii Bătrânii,
care aii făcutii Pandeleimonulii ; carele ajungândii la mare slăbiciune și în vrâsta
bătrânețelorii nu mai pociii sluji, mai alesii sunt boşorogii,: picidrele mi sai
luati din Ele, de sunt 3 ani și nu sunt vrednicii de a-mi câștiga măcarii
hrana gurci; taleri10 sunt datorii ca să-mi plătescii rândurile ce amii rămasii
remășiță, neputândii sluji din pricina bâleă, și nu ami ticălosuli măcară
o para; pentru care speriindu-mă, amii călutii la mila Mărioi tale, săi to
1. Iată o carte din 23 Noembre 1791, din care vedemii cum se urmări chiar de Suţu

repatriarca Românilori,

se află

cari luaseră

serviciu

în Ostea austriacă :

Carte închisă la pravnicii_Mehedinţilovii,
la veghementuri în. [era . Nemțescă.

pentru

Mihai i Pârvulii.

ce

,
Credincioşi boerii Domnici mele Aleesandre biv. vel -Sărd.
i Costache
Pantea biv. vol. Serd. Ispravnieilorii ot. sud. Mehedinţi, amii
vădqutii
Domnia
mea insciinţarea do la 15 alo lui. Noomvre, co
ne faceţi pentru Aihal i Pârvu
co sunt pământeni şi dajnici ai. visterici, cari
so uflă în țera nemţâscăi la Tohimontii Cailii şi Brincan, pentru care avonii
Domnia mea purtare do. grijii
do a veni la loculii
lori, și nu lipsimit a răspunde Dumnârâstră

şi fir stintn.

Cod: din 1791, Fila 201.

)
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milostivesci asupră-mă, de a fi ertatii de slujbă, făcân
du-mi și luminată carte de
apărare, să-potii trăi în pace cât voiii mai avea
gile, că altă putere nu amii,
și mare pomană va fi Mărioi tale, mai alesii. că
amii şi cii feciorii:do slujoseo
deosebiti totii la acostii stegii,
Robulă, Măriei tale Ene Seimânii,
nepulinciosi din ile,
Dumnâta

vel Spătarii

să coreotozi jalba acesta. 1794, Octom.

Io Alexandru

13.

Cost. Moruzi, Voivodii i gpod.

După pliroforia co dă Domnioi tale, D-lui vel Spătarii, de starea
lui,
poruncimii Domnia mea să fic apăratii de slujbă. 1795,
Febr.: 20.
Prea

Inălţate

o

|

Domne,

Vel Logof.
,

Din luminată porunca Mărici tale amit cercetati jalba acestui Soimonii

vădondu-lii şi însumi,
versta bătrâneţelorii și
so află și bolnavă, de
pe picidro, ci cu căle

și nvamii pliroforisitii, că cu adevăratii se află fârte în
neputinciosii de tâte do a mai fi vrednici de slujbii, și
slăbiciunea bătrâneţelori în. cât nu se pote purta nici
cero mila Mărioi tale a fi apărată do slujbă, şi numai

unii feciorii are, caro.și acela so află slujbaşii iară Seimeni, și rămâne la mila
Măriei tale. 1795, Pebr. 20. |
a
Vel Spătarii.
(Cod, NXVIII,

pag. 101).

!

|

|

Dorinţa săteniloră de a deveni proprictari, ca aşia să scape de
clacă şi de angarale, se manifestă prin mai multe acte din condicele
Domnesci de sub Alexandru Moruzi. Unii interesantii procesii de proprietate urmă între locuitorii de la Valea Lungă, judeţulii Dâmboviţa
cu Cantacuzinescii şi Ilrisoscoleii. 1
i
1. Iată unele

acte relative:

Locuitovii de la
soscoleii pentu

moşia

Valea

Lungă sud.

Io Alex.

unde
"vechi

Domnici,

mele

cercetândii Domnia
de

pricina

cu Cantacuzinescii, î IIi-

acestei

:

Cons.

Cu acestă anafora Dumndlorii

înaintea

Dâmboviţa

Valea- Lang.

Movuzi

Voivod.

veliţilorii boeri s'aii

înfiăiţişatii la Divanii

Cantacuzinoscii i Hrisoscoleii cu locuitorii Lungoni,
mea, ca să no pliroforisimi

moșii

po

care și o.parte

mai întăi din sinotură

şi alta o cerii ca a lorii, nici

numiții boeri nu avură să ne arâte sinoturi vechă, nică locuitorii nu avură
altele, do cât sinotulii acelorii doi r&posaţi boeri Cantacuzinescă de 62 do ani,
care este pe numele lui Mușatii, cu trei copii ai lui, că saii răscumpbratii do
la D-lorii cu pământu do împreună, în care nu scrie nică cât este par tea acoluă
Muşatii, nici pre unde și din co moșii e anunic, ŞI așa răzămându-so şi o pa i
și alta la cuvântulii stăpânirci, care esto cu cale și trebuincidsii a. so dovedi
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proprietatea era. disputată

ţăranului,

clii cerca să i se

la faţa locului prin mărturii vrednice, amii cerutii Cantacuzinoscilorii și Hrisoscoleului să ne arâto vremea când potii a se afla la numita moșie pentru cercetarea acâsta ca să fio rânduită cu hotărire, și-și: puseră înaintoa Domnici

mele sorocii la 10 alo lui Marte a sc afla unulii din Dumnblorii acolo la cor-

cetare ; deci poruncimii Domnia mea Dumnevâstră Ispravnicilorii, ca în faţa
locului mergândii, unulii din Dumnovostră, unde să fie amândouă părţile să
faceţi. cercetare cu carte de blăstemii printre locuitorii împrejurași, cari să nu
fio nici rudenii, nică împreună șegători po acestă moșie, de aii stăpânitii acoștă
Luungeni, oră totă acâstă moșie precum zicii, ori parto dinti'Onsa și câtă parte
do unde și până unde ? do când și până când? și ce feliu de stăpânire aii avutii ?
de aii luatii și dijmă cu cele-lalte droptiţi ale moșici, sGii de aii fostii numai
ci nedajnici de dijmă i clacă? cum și mărturia ce vorii avea numiții boori, ot
Gmoeni străini adicfori, asemenea să so cerceteze, și toți precum vorii şei
adevărulii mărturisindii dreptii în frica lui D-geii, să iscăl6scă în dosulii cărței
blăstemului, și fiteș-care de împreună cu anaforaoa Dumnâvostră viindii amendouă părţile aică la Divanii, se. va face hotărirea cea desăvârșit. — 1794
Ghen.

25.

o

|

o

|
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Vel Logof.

Domne,

Banulii Lung6nii cu cetașii săi Nicola sin Stanii, i Bucurii sin Bucurii,
i Bucurii sin Ene, Stanii sin Şerbanii, Crăciunii sin Vladi locuitori din ValcaLungă, sud. Dâmboviţa, aii jăluitii Măriei. tale pentru Dumnâlui serdariu Costantinii Cantacuzino, dicândii că că avândii moșie strimoșâscă a lorii ce se numesce Valea-Lungă, aii stăpânit-o totii cu paco până la răzmirita Nuşilorii,
iar de atunci începândii numitulii sărdarii de ale împrosura moșia lori, dicii

că după ce s'aii făcutii paco în dilelo Mărioi s6le Aloxandru

sară fi judecatii cu D-lui înaintea Dumnolorii

Vodă

velițilozii - boari,

diciică reposatulii vornicii Badea Știrbeiii luându-lo de la mâna

Ipsilanti

când atunci:

loră

Hris6-

vele co avea -do stăpânirea acestei moșii, și ei ne mai avândii cu co sii-şi
caute
do atunci. încâco li s'aii. împrosuratii totă moșia “până încât dicii
că estimpii

i-ai scosii

drepti moşia

D-lui

sărdariu cu totii din stăpânire, și cerii

lorii, caro aii avut-o

și aii stăpânit-o până

- după a cărora jalbă Vătava de Divanii din

luminată

dreptate a li so da

la răzmirița

porunca

Ruşilorii

Aărici tale aii

adusii inaintea nostră pe numiții jăluitori, faţă cu D-lorii
Sărdarii Costandinii
şi Iordache Cantacuzinesci, pre caro întrebându-i co aii sii
zică înpotrivă, r6spunseră că D-lorii, acâstă moșie o stăpânescii de la moșii
și părinţii D-loriă
în caro moșie fiindii avutii parte înpreună cu D-lorii, și
unchiuiii D-lor ii generalii Mihaiii Cantacuzino, acea parte a unchiului D-lorii se
stă pânosce acumii
de D-lui

Medelniceriu

Costandinii

IIrisoseoleu

și de

terina Mavrocordatii jupânâsa răposatului Răducanii Măria sa Domnița :BcaCantacuzino, iar ca să fio
stâpânitii jăluitorii până la rozmiriţa Ruşilorii,
sii până estimpii “procum dioii
ci, ac6sta
de totii o tigiiduiră, iar că Sali sculatii jăluitorii
cu acostă cerere
şi în «Domnia Măriei sale Alcesandru Vodă
Ipsilanti, acâsta nu o tieăduiră,
fără do numai disori, că după corcetărilo ce
s'aii ficutii atuncă cunoscându-sc
și joVondu-so

cererea, lorii, fără nică unii teliti de droptii Sati
isgoniti de la

Judecată, și at stăpânitii şi do atunci

până

acumii cu. bună

pace,

deci

amii

ISTORIA ROMÂNILORU
recunoscă

de Domnie

dreptulă de protimisis

cerutii D-lorii să ne ardte de
moșii,

și r&spunseră

că tâto

aii niscarova
Hrisdvele,

133
la arendarea moșiilori.

sineturi pentru stăpânirea

cărţile

și ori-ce.sincturi

acestei

aii avutii alo

cască D-lorii, acumii întwacostă răzmiriţă trocută a Nemţilorii, avându-le puso:
la păstrare înăuntru la sfinta Mănăstire Poiana din Sud. Prahova, și spărgându-se acâstă Moniistire atunci do volintiră și luându-se lăţi cu avuturi alo
multora boeri, ce le avâii puse acolea, li s'aii luatii și li s'aii r&pusii atunci
și toto scrisorile casei D-lorii, de nu aii acumii câtuși do micii sinetii pentru
stiipânirea moșiilor D-lorii ; amii întrebatii şi po numitulii Banii cu cotașii
lui, do aii ci niscare-va sinoturi cu care-să dovedescă, că acâstă moşie este a
lorii, și răspunseră, că hrisovelo și cărțile ce aii avutii pentru acâstă moșie a

lorii li Sarii fi luatii atunci de la mâna lorii de răposatu vornicii Știrbeiiă, în

Domnia Măriei sale Alexandru Vodă Ipsilanti, fără numai qisoră, că la o soră
a numitului Banii lungânii, ce se afla cu locuinţa în Sud Buzăii, aflândii ci
o carto a rposaţilorii boeri Cantacuzinesci, dată la mâna lorii de răscumptrătorea din ruminie cu pămentalii lorii, s'aii dusii de aii luat-o și o arătară .
acum de o văumii, scrisă cu lâtii 7240 Aprili, de sunt până acum 62 ani,
iscălită de râposatu Mateiii Cantacuzino vel Agă, și do reposatulii Pârvulii
Cantacuzino frați, po care o daii lui Mușatii românu Dumnâloră, şi cu trei
copii anume Stan i Bucur, Dragomirii și cu alții seminţie de copii, cari so vorii
maă trage dintru clii, cari Români arâtă că aii fostii ai Dumnâlorii de baştină,
do la răposatulii moșulit Dumnelorii Drăghici Cantacuzino vel Spătarii, ca să
fio în pace și iertați de rumânie cu totii nmulii lorii, pentru că s'aii r6scumpăratii de la Dumnlorii cu tal. 60 vechi; însă elii cu totii pământulii alii
lorii. Caro acelii Mușatii, gise Banulii, că este tatălii lui, născându-lii pe dânsulii
şi alţi doi feciori, după ce aii luatii acea carto do la boerii Cantacuzinescă,
procum după arătarea lui mai josii însemniimii genealogia lorii; iară alte scri-.
sori afară dintracostea, respunse Banu că nu mai avu; deci nici la o parte,
nică la alta fiind serisori şi sineturi pentru stăpânirea acestei moșii, și acestă
adoverinţă co arătară jăluitorii, micarii de esto și adevărată, dară fiind numai
pontra partea unuia co aii fostii atunci din românii boerilorii Cantacuzinescă ;
amii intratii în cercetarea stăpânire şi amii întrebatii pe jăluituri, câtă moșie
dicii că aii stipânitii ci până la răzmirița Rușilorii și răspunse, că aii stăpămiti tâtă moşia Valca-lungă, iară de la răzmiriţa Ruşilorii, 'diseră că aii începutii boerii Cantacuzinescă a le împresura moșia lorii, dară totii stiipânea şi ci,
luândii de la străinii 'cană se hrănoa pe moşiă, dijmură din porumbii, din f&neţo
-şi din ghinduritu pădurilorii până la acâsta de acum râzmiriţă a Nemţilorii.
După ce staii întorsii Dumnslui Serdariu Cantacuzino din lăuntra și ati veniti
aici în ţără, gicii că aiit cuprinsi cu totulii şi ac puţină stăpânire ce mai
avea, și aii rimasii numai de n'aii fostă supăraţi a da dijmă s6ii alte drepturi
alo moșiei, iară ostimpii aii începutii a le lua și lorii dijmă și a-i supune
la clacă, ca şi cum marii avea nici o moșie; caro tite acestea tăgăduindu-le
D-lorii boerii Cantacuzinescă, diseră, că nică de cum și nici odată aceștia stăpânire nu aii avutii, ci de când sait pomeniti D-lorii, acestă moşie aii găsit-o
aii sti
stipânindu-se de părinţii D-lorii, fiind strămoșască a D-lorii, po care
pânit-o fără de a avea

jăluitorii acestia, câtuşi do

puţină

împărtăzire

la sii

une au ii
pânirea acestei moșii; încă ziseră,că răposatulii. Mihaiii Gheneralii,
acestuia
alii
frate
unii
însuşi
pe
moșie
acostă
la
D-lorii, a avutii Isprăvnicolii
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Aceslu dreptii a fostii menţinută

în

diferite casuri de Alex. Moruzi.

numitii Banii Lungânii, anume Bucurii ; întrebarăm po jăluitoriu de „pstesii
dovedâscă cu mărturie meni bătrâni împrejureni do acolo, însă străini adiâfori, iar nu părtași s6i rudonii cu dânșii, că lo-aii cursii stiipânirea așia chiar
cum arătară că înaintea nostră, și răspunseră, că acolo la faţa locului ati îndestulo mărturii Gmeni străini, împrejureni vecini de pre lângă 'acâstă moșie,
cu cai vorii putea dovedi, prin carto de blăstemii, că cuzrsulii stăpânirci lorii
anii fostii chiar cum artă mai sustii; drepti aceea, fiind-că sinoturi cu dovadă
plină şi cu luminare îndestulă, nu aiă nici o parte nici alta, și fiind-că amândouă părţile se ţinii de cuvântul stăpânirei, aducândii piră unora împotriva
altora, adecă fieșce-carele în parto-şi că stăpânirea ati fostii așia. și tiind-că
numai cu acostii mijlocii alti stăpânire, rămâne să fie cunoscutii la droptii, do
anii jăluitorii vre-o dreptate la cererea care facii,și de vreme co după orânduiala judecăţoi jăluitorilorii: so cuvine a li so core dovadii pentru stăpânire,
“iar nu boerilorii Cantacuzinesci, găsimii cu cale, să fio luminată porunea AMiirici tale către Dumnelorii Ispravnicii județului, că chiar acolo, în faţa locului,
să, facă corcotare fârte cu amănuntulii, prin carte de blăstomii asupra acelorii
împrojurani străină, care diseră jăluitoriă, că ei ati mărturii
ca să dovedâscă,
că aii stăpânitii jăluitorii tâtă acostă, moșie Valea-lungă până la răsmirița
Ru- .
şilorii precum dicii că, și de aii avutii parte do stăpânire și de la răsmiriţa
„Rușilorii până la acâsta trecută a Neniţilorii luândii dijmuri din făneţe,
din
porumbii și din ghindăritulii pădure, iarăși precum dicii că, cum și
de la
răsmiriţa -Nemţilorii și până estimpii de aii fostii ex nedajnici de dijmă
și do
clacă și de alto drepturi ale moșioi, și ori în co chipii so va dovedi
dreptii
adevării pentru stăpânire de aii avut-o jăluitorii, precum arStămii
mai susii,
primind

acei martori cartea de blăstemii, să pue D-lorii

Ispravnicii pe

fioşcarele să-și trâcă mărturia sa, în -dosulii cărței blăstomului, unde
să-și ar6to
şciinţa sa po largii și să adoverozo și D-lori Ispravnicii cu
iscăliturile, ca cu
„acea alegere și cercotare cu amănuntu co .vorii face D-lorii
Ispravnicii în faţa
locului prin blăstemii, pentru rândulii stăpânirei, viindii
amândouă părţile aici,
atunci prin osăbită anafora vomii arăta Miirioi tale isbrănirea
pricinci în co
chipă ne vomi domeri că osto cu droptii ; iar hotărirea
desăvârșită rămâno a
se faco de către Inălţimea ta..
Cond,

XXV,

Fila, 272,

Genealogie

lui

”

Muşatii

rumâni

după. arătarea jăluitoviului,

MU ŞA
Leciovi

|
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Stanii,

Bucurii,

Vladi,

Inc,

Nicola,

Bucurii,

Radulii,

Bucurii,

Oprea,

o

Orelunii,

In

Bacurii,

Iâni,

Mihai,

—

Radu,

Grozea.

Daunulii,
|

Radulii,

Șerbunii,
.

Stanii,
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>
Pe
şi în acestă privinţă să fimii drepţi cu elu şi să-i recunoscenmii

simţiri

umanitare. 1

1. Iată unu

actă relativu

Pre Inălțate

la acesti

protimisis:

Domne

Din luminată porunca Mărioă tale, D-lui Vătavu de Divanii, aii adusii
faţii înaîntea nstră po Loondari 'G6lopu cu albă asupra sătenilorii ot. Negoiu
sud. Dolju, dicândi cum că cumpărândii elii venitul a trei moșii, anume
Negoiu, Băzea și Urzica de la Egumenulii sfintei Mănăstiri Vieroșu, în tal.
G00, sătenii do la Negoiu nu Vaii îngăduitii, ci Vaii trasii la judecată înaintea Dumndlui Caimacamului, ce so alla pe acea vreme, şi aii datii protimisis
sătonilorii, dară fiindii moșiile nepotrivite, judecătorii nu ali luatii sâma la
acesta, ci aii hotăritii că fiindii trei, să-i întorcă taleri 200 pentru o moșie co
corii ci; în urmă Staii mai judecatii cu că la alți Caimacami şi alţi boori ai
Divanului Craiovok, și ș'aii aflati dreptatea de i-ait întorsii moșia sătonii, iară “
nu s'aii supusii, cum arctă o carte a Dumnlorii Ispravnicilorii din
sătenii
dico că are, și sud. Gorju; amii corutii lui L.eondarii să ne arcte cărţile ce
i vinde ve-.
care
prin
93,
April
1792,
Î6t
cu
Egumenului
ne artă zapisulii
I6t.
Gheorghe
sfintulii
la
de
nitu a trei moșii în tal. 600, începându-se anulii
la
de
scrisă
lui
moșia
da
i
caro
cu
judecată,
de
1792; amii vădutii și cartea
bocri,
alți
și
l6t 1792 Noembre 1, iscăliti de Dumnâlui Gheracho Caimacamu una nici câte:
nu facii
cu care-i da moșia cu cuvântii ca cele-i-alte două moșii
pe ele; no-aii mai
este
nu
satii
că
și
preste,
mai
câmpii,
tal. 150, fiindii și do
, DuMedelniceriu
Scarlatii
arătatii și cartea Dumndlorii -Ispravnicilorii, D-lui
Vorniculii
Damnelui
către
1793,
lot
14.
mitru” Brăiloiu, 'serisă de la Ghonarie
bordeile lui Leondarii şi
Preșcovânulii, întru caro seric, că sătenii aii stricatii
sunt vrednici a-și: lua
și
Saii rădicatii asupra Zapciului cu mare obriăznicie,
siitonilorii, co aro a
vechilulii
Cârciumarin,
Stanii
cortare, amii întrebatii şi po
Caimacamului Suţu, i alrespunde ? și arâtă o carte de judecată a Dumnâlui
Martio 20, ce hotărescii
1792,
l6t
la
do
torii boeri ai Divanului Craiovei, serisă
și să-l întorcă lui tal: 200, după
că sătenii aii protimisis a ţin moșia Negoiu
3 moşii, no mai artă unit zapisii alii
starea co se dovodiră că sunt acestea
8, celii de la mâna, caimacamului
Augustii
de la 10t 1792,

lui Loondarii, scrisit
„Negoiu la Divanulii Craiovoi, şi
Suţulii, co seric, că judecându-se cu satulii
şai primitii do la Egumonii banii
luându-se moșia cu protimisis, după hotărire
a se amesteca la moșio ; ai mai
aibă
mai
nu
co aii datii şi de acum înainte să
atunci tul. 3300 și nu i-aii primitii ;

disti vechilulii sătenilorii, că i-arii fi datii disc, că «lă şi acumii ; corcotându-se
tigădui jaluitoriu, iară vechilu
la acâsta

i a Dumși anaforaoa prâ sfințioi s6lo răposatului părinte Metropolitii Cozma,
de
întărită
și
este
are
a arendașilorii,
n6lorii velițilorii boori, de protimisis
acumii
de
moșiei
arolidele
că
așa,
chiar
Măria sa Mihai Vodă Suţulii și serio
de Martic, și şătenii co trebue
cu orânduială do la di ântă
înainte să so îne&pă colii
pământului, să nu lii poti
obiceiul
după
şi
pravilă
după
sii aibă protimisisul
numai până la di ântti a lui Maiii ;
si-l câră mai în lungă Yremo decât
Dumndlui Caimaeamului Sujulii,
deci din corcotarea acâsta se alege, că judecata
după Xizamulii ce sait datii
locii
fi avutii
şi protimisis alii țăranilorii nu arti
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(ermina

URECIILĂ

acestii capitolii, care se ocupă de ţărani și agri-

cultură, fără de a înregistra pitaculi lui Moruzi către Metropolitulii,
cu data .din 13 Maiii 1794, prin care "li învită să dea porunci, să se
facă rugăciuni

pentru

ploie

in interesulii recoltelor.

Iată pitaculi :
Jo

|

Alecsandsu

Costantinii

Moruzi

Voivodii.

Pro stinţia ta părinte Motropolitii alii Ungro-Vlahici, fiindii cii locuitorii

de obște, după indomniările și bunele povâţuiri co li saii datii, ati cădutii cu
toţii la arături, silindu-se cu deosebire la semanatulii bucatolorii cu îndestulare
şi rămâno acumii ca să facemii după datorie rugăciuni către milostivulii
D-deii spre a blagoslovi rodulii somănăturilorii și a da pământului îndestularo.
de trăbuincidselo ploi; do aceea nu lipsimii a seric prâ sfinţici tele, ca să dai
cuviinciosele povăţuiri și porunci prin “părinţii Episcopi și prin toți protopopii și preoții, că atât aici în Bucuresci, cât și afară pretutindenoa şi in tote
judoțele să facă la tote locurile litanii şi sfeștanii și rugăciuni către milostivulii D-qoii, cerândii mila și ajutorulii Dumnodeirei sslo, spre a da îndestulare
pământului de ploi şi a blagoslovi rodurile săminăturilori, do a le face îndestulato și ferito do ori-ce stricăciuni, ca prin rugăciuni forbinţi câștigândii
„mila Dumnedoirei s6le, să se folosscă norodu din munca și silinţa co ati
făcutii
la lucrarea pământului și să pâtă obștea câştiga îndostularea sa.—1794.
Maiii 19.

la numita hotărire a Mărioi sale Mihaiii Vodă după Maiii
ântăiii, dară fiindcă și vândarea venitului moşioi nu sali făcută de Martio
ântăiii, totii după
acea orânduială, co s'aii făcutii la sfintulii Gheorghe, şi
vromea orânduelei de
protimisis s'aii urcatii mai nainte decât Maiii ântăiii,
totă acea judecati esto
bună; cât pentru protimisis, ctiqându-so după dreptate
la săteni, greşită este
căci n'aii alesii bino la preții moșia și n'aii odihniti
i pe Loondarii; judecata
D-lui Caimacamului Gherache e greşită, căci strică
privileghiulii (&ranilovii,
a_ avea protimisis la vândarea moșiilorii, după
acea
hotărire a Mărioi sale
Mihaiii Vodă, dară face mare luare aminte
la prețu moşiilorii zapisulit luă
Loondarii, cel de la mâna D-lui Caimacamului
Saţulii, esto de totii fără de orinduială, fiindii-că judeciătoriu nare. cuvântii
să câră zapisii de la cela co se
judeci, ca să se supună la judecata lui, ci dar
la cartea D-lui Caimacamului Gherache, fiindii se artă că moșiile colea două
nu plătescii tal. 300,'și vechilulii
sătenilorii dă 300 acumii, giisimii cu calo
ca
să dea țăranii ot. Negoiu tal. 300
ŞI vro-unii adausii co va socoti Măria.
ta şi să râmâc moşia cum este în mâna,
ţeranilorii până la sfârșitulii anului, iară
pentru vina lorii, după arătarea D-lorii
Ispravniciloriă, române a se hotări do
Măria fa; părerea nâstră întracestașii
chipii esto, iară hotărirea cea desăvârșitii
rămâne a se faco do Măria, ta. —
1799, Marte 20.
„Dumitrache Catargiu, Gregorie
Asanii, biv, vel Stol, Dumitrache
cară. Ionii Pascalii biv. vel Vist,
Pevţi= Cond.
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totii aceleaşi

măsuri

le ia guver-

nostru contra secetei..... Nihil novi sub sole !

In anexe vomii mai da alte documente

relative

la acestui capitolii.

IX
.
După

Țiganzi.

ţăram, clasa desmoştenili

cra a țiganilorii.

““Ţiganii continuă sul) A. Moruzi în. situaţiunea ce cunoscemii, din
anteriorele documente şi nizamuri:
|
|
|

După vechile

nizamauri,

țiganulii cure venea în ţtra românescă,

din Moldova, Transilvania, ori de peste Duniăre, era cuprinsi între țiganii Domnesci şi nu -se estrăda decât deâcă se găscii tăinuiţi . între tiganii Domnesci ori mănastiresci. Acestii nizamii se aplică în 1793

Decembre.

|

Dămii

|

_raoa

armăşiei

cpistatului

1, Iată documentului

|

d

ţiganilorii Domnesci

în notă jalba

relative

la

de laF ocşani

şi analo-

natura

acesta..!

unii cusi

de

relativă:

Jalba tutuvovi, țiganilovii Domnesci, ce se a[lă şeălori lu Focşani, în sul.
Râmnicul, şi anafovaoa epistutului Armăşici, lu care Sai [făcută şi întări
vea

Gospou.

Prea

Inălțate

.

|

Ă

.

Domne,

Cu lacrimă herbinți jăluimii Mărici tale, că acum de la o vreme, vedemii
cii dintre noi toți câţi ne aflimii ședători întracestii judeţii Slamii Râmnieii,
fiindii despre hotarulii ţăroi Moldovei, s'aii începutii a se lua câte unulii dintre
noi, cari

no aflămii

vechi

aă scaunului

acestei ţări, dându-no

peste .hotarii

de

cea parte în Moldova, cu. euvântii că suntemii ai celora-l-alți din boori obraze,
dară nici obicciii nu scimii, sâii porunca Inălţimei tale nu vedemii, precum și
aii
acum de curând Dumnslorii ispravnicii acestui judeţii, cu a D-lorii poruncă
dintre

pe unulii
ridicatii

noi, Manoli lăutarulii, și Paii dat peste

hotarii

în Mol-

veniţi,
dova. Luminate Dâmne noi mai toţi-cu adevăratii suntemii din Moldova și amii
trasii
amii
bucurie
cu
aicea,
de
oViceiulii
şi
hotarii
seiuti
amii
dară căci
daţi înapoi în
venitii aicea, ca să ne aflămii repaosii odihnei,şi acum să fimii a se mai urma
lucru
ca
r&mânea
va
de
şi
î,
va
păcatii
mânile stăpânilorii, cu
voie mai înainte
acostii felii, toți ne împrăstiemii, și încai de-a nostră bună
cu lacrimă no
ci
voie;
„de
făr
ducă
mergemii înapoi, iar nu ca robiți să ne
iar nu
urmati,
ati
s
acum
până
și
precum
hotărîrea
rugiimii, să ni se întărscă
amestice
mai
se
să
Domnesci,
D-lorii ispravnicii, ce nu: aii tr6bă cu noi robii
tale.
cu noi; şi să avemii dreptate, și cum va fi mila Mărici
cari ne aflămii cu așegămânRobii Măriei tale, noi toţă țiganii Dommescă,
țulii la Focșani

în

sul.

Slam- Râmnicu.

13

:

Asemenea

dămii

particulari. + Mai

V.

in notă

două

urmeză
Io

A.

URECLUIĂ

acte

relative 'a urmărirea

şi la anexc

Ales.

Const.

unoriă țigani

diverse acte.

Moruzi

Voirodii.

< Dumntta cpistatule alii Armășici, teorisind jalba, acesta, să arăţi Domniei
mele obiceiulii şi cu ce poruncă s'aii datii acela înupoi?» 1799, Noembr. 30.
Prea

Inălţale

Domne,

Ascultândii luminata porunca Mărici tale de la, acstă julbă, amii cercetati
pentru vechiulii obiceiii, ce dicii jăluitorii că aii avutii, şi din Domnesci cărți
mamii îndestulatii, că ţiganii co vinii din Moldova, ori din 'Pransilvania, stii de
peste Dunăre, ca să locuiască într'acestă ţeră, şi intră cu .birii între țiganii cămărei gospod. toți acei rămânăa fi ţigani Domnesci, şi înapoi peste hotarii
nu. so mai daii, fără numai când se vorii găsi tăinniţi prin ţiganii monăstiresci,
“i boeresci, ca să se scape de birii Domnescii,. aceia numai se daii înapoi, însă
prin scirca și porunca Inălţimei tale, iar Armăşia ori D-lorii ispravnicii, stii
măcar alți dregători n'aii acâsti volnicie, ci acestii Manoli lăutarulii pentru
care jăluescii, că D-lorii ispravnicii Vaii datii peste hotarii, căutându-i-se numele
sati găsită trecutii la tabla cămărei "sospod. și D-lorii ispravnicii de aii avutii
vre-o poruncă a Inălţimeoi tale, vor arăta, căci în urma acestui mai susii
numiti
lăutarii ai mai, datii și altii țiganii peste hotarii, anume Ursulii, şi
acela cu
numele în tabla cămărei gospod. și bine ar fi de se va socoti de
ciitre Inalta
înţelepciunea Mărici tule, să se facă poruncă către Dumnflorii ispravnici
i județului, ca să nu mai cutoze la o- necuviincidsă faptă, co este împotriva:
poruncei
și obiceiului ţărcă, cică de nu se va zătigni una ca ac6sta, pote
să curgă pagubă cămărci gospod ; iar hotărîrea cea, desăvârşitii rămâne
a se face de către
Inălţimea

ta. — 1793, Decem. 8.
1.

|

Aşa
Sa

Mergă

Io Alecs.

.

Cost.

JMoruzi

Voivodii,

să sc urmeze, pentru care orânduimii

pe sluga

spre a se

face

urmarea

ce se cuprinde

„hesci, să so facă îndestulare jăluitorului la, drepta
tea sa, ca
1793

Octombre 31.

Domnici

să nu-i păgubseă.

|

Vel

Pre

Inălţate Domne

mele .....

mai josii, că de nu sunt DomLogof.

|
porunca Mărici tale pe acâstă jalbă, înseciințiim
ii [nălțimei tale, că numitulii jăluitoriu este
șciutii cii aro ţigani între țiganii. Domnesci şi nică o dovadă în scrisii nu avu să
ardte, fără numai prin graiii, că vătavu
de țiganii domniei s6le i-arii fi adusi răspun
sii, că nu s'ari supusii a plăti birulii
obicinuitii, cu cuvântii că arii fi avândi
i sineturi Domnesci, iară de alteum
zapeiu sii vatavu de țigani Domnesci
nu sciu să d6e răspunsii, ei spre a se
descoperi adevărulii,
de sunt Domnesci cu sineturi vechi
şi noui pe la mânile
lorii, sâit de sunt ai jăluitoriului
și
lorii, de pa Îuglecată se şiisesco cu. cale, cu minciuni silescii a scăpa de adetulii
săi fio luminată
şirii
așeiui, să mergă împreună cu omulii porunca Înălţime tâle,
jăluitorulut ȘI oră-unde

,

Ascultândii luminată
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Uni casii demnii de atenţiune semnalăni sub Domnia lui Alexandru Moruzi, e vorba de determinarea cestiunei: O fată născută din
părinte
-liind-că

ţiganii şi mamă română considera-se-va, ea de ţigancă, sâii
<pravilele poruncescii dicendit, că decât tote mai multii 'se

părtinesce
mare

şi se ocrotesce slobodenia, [iindii în lume ca uni lucru ce

preţi»

acestă

copilă

nu este

ca liberă....?

Domnitoruli

dă

resoluţiune afirmativă. 1
va găsi pe numiții ţigani, să-i ide cu ori-ce' sinoturi vorii avea, ca să se înfățişeze, atâtii cu jăluitoriu, câtii și cu catastişele do numele ţiganilorii cămăreci gospod. şi atunci de corcoturea co li so vorii face, oră ai cui vor râmânca,
cu deoscbită anafora te vei însciinţa Inălţimea ta; iar hotărirea cca dosăvărşitii
rămâne a se face de către Inălţimea ta.— 1793, Octombre 31.
Cond. XXV. Fila 73,

Mihailii

Cluceru, Șerbanii - Medel.

1]. Iutăvirea ce sai făculii la anaforaoa departamentului
Gremenalionii
după jalba lui Andrei. Stolnieu beciului Domnescii, pentru o copilă de țiyanii
ce

i sati

hiirăzitii,
lo

Alecs.

Cost.

Alovuzi

Voivodii.

.

După cercetarea ce s'aii făcutii acestei copile, fiindii în amfivolic de slohodă şi nu dovedită de ţigancă, poruncimii Domnia mea, ca la vromea ce va
veni în vârstă, de a so căsători, să fie slobodă desăvârșitii, iară pănă atunci să,
o aibă numitu Andreiii Stolnicu beciului. 1793 Decemb. 17.
|
Vel Logof.
Pv6 Inălţate Domne
|
o

După
lieu

luminată porunca Mărici tale, ce so cuprindo-la ac6sta, prin zapei-

Dumndlui Epistatului

Armășiei,

s'aii adusii în departamentii numita Florea

copil în vârstă de ani 113 şi ispitind-o pentru părinţii că și de unde este de :
feliu, aii dat tacririi, că este născută și crescută peste Dunăre la Silistra, are mumă
anume Gherghina, iură pe tată-săii Vaii chomatii Radu. Heraru i Arabagiu, dară
ai muritii, şi mumă-sa aii luati ali doilea bărbatii pe unii Peea Renţipori și
amândoi sati dusii din Dârstorii la Ismailii şi ea rămâindii lângă unii Gheorghe
bucătaru, aii adus-o aici, şi vădândii: că nu o caută, Sali datii. lângă „numitu
jăluitoniu, de este o lună; deci după tacriru că, cu t6te că este ţigancă, iar după
meşteșugulii ce dice că aii fostii metabirisitii tată-scii, mitcarii că copila-lii arctă
ţiganii, dar pote fio fostii Românii; cu tote acestea venimii a cuvînta de muma-

sa de aii fostii ţigancă s6ii Româncă: ne, fiindii la mijlocii altă dovadă, rămâne

iartă anfivolie şi copila acâsta fiindii parte
ci fiind-că pravilele poruncescii dicendii, că
oerotimii slobogenia, fiindii în lume 'ca unii
dicii, că ccea ce va place împăratului, este

femecscă urm6ză stărei mumă-sei;
decât tâte mai multii părtinimi și
lucru ce n'are preţii, şi iarii pravilele
pravilă ; dreptii acea cca desăvârșitii

porunch rămâne a se face de către Inălţimea ta.— 1793.
"- Dumitrache

Grâmătică.

Cluccrii, Ioniţă

Paharn.,

Dumitrache

|

Ştirbei Pitari, Iordanti :

i
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X

„Boevir Și. Scutiţii.
„Dionisie cclesiarculii în chronografulii
era „cam slrușniciă și aspru cu bocrii.“ !
Din

actele

ce

cunoscomii

de

la acestii

şi mai alesă faţă cu ţăranii, nu se justifică

săi dice,

că A. Moruzi,

Domnitorii,

până

acuzaţiunea

astă-di,

co”i

aduce

Dionisie. Ilit vedemi din contra întărind. privilegiele boerimei şi înlindendit aceste privilegii la mulţi 'boeri şi la fii din nemuri şi chiar
şi la Doctoruli Silvestru. Aducemii aci, în note şi in anccsc, câte-va
documente probândii aserţiunea nostră.

Iată anaforaoa

şi resoluţiunea

domnescă

prin

care lui Scarlalii

şi lui Dinu Câmpinceni li se dă o despăgubire pentru păcura
trage de pe moşia lori:

ce se 0s-

Anafora spre a se da D-lui Scarlatii Câmpinenu și. trate-săii
Dinu, pe:
totii anu, din vamă, câto tal. 100 şi câto tal. 1100 do la cămară,
pontru păcura
ce cse pe moșia Dummâlui.
Dumnota vol Vist. să toorisosei jalba acâsta și să arăţi Domnic
i molo în
serisii” pricinași obicoiu ce artă că stati urmati, — 1793,
Maiii 5.

Io Alecsandru

|

Cost. Moruzi

Biv. vel Stoln.

Vud,

Fiind-că după plivotoria D-lui cinstită și crodinciosii
booriulii Domnici
mele vol Vist, cum că jalba jăluitoriului osto adevăr
ată, precum și în condica
vistorici s'aii găsită trecută cartea, răposatului Vodă
Nicolao Caragou vt. Itii
1782 Ianuariu 98, cuprinqătăre, ca să li să. deo
pe totii anulii câto tal, 100 de
către cumpărătoriu vămilorii, şi.tal. 100. de la
cămara Domnescii pontru piăicura co ese într'acâstă moșie a D-lorii, întărimii
şi Donmia mea, și poruncimii
să li so urmeze asemenea plata acestorii bani.
— 1792 Maiii 92.
E
Cod. XXIV. Fila 165.

Vel

„Tată uni altă documentii
la intrarea în Bucurosci:
Pre

Inălţate

Logof.

de scutire a buţilori de vinii bocresci
|
|

Domme,

-

Jăluimii Mărioi tale pentru vamoșulii oboru
lui Târgului de afară do aici
din Bucuresci, că dipă vechiulii obiceiii
co oste, boerii de nemii, cum și mazilii
„_

d. Tesaur monum.

Papiu Ilariană, T.

II, pag 184. Fotino din contra dice, că A.
„Către bocri se purta cu dragoste și
Moruzi
cu încredere, onorându-i cu ranguri
ajutând pe fic-czre după caracterul
după. merite şi
'săă?, (T. II, pag. 182 Trad. Sion). Între
ajutaţi fură Nicolae Filipescu marel
cei mai cu stmă
e Vornică, Filipescii în genere și
Văcărescii,
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cei co nu plătescii vinăricia, nici vamă de buţi n'aii obiceiii de a plăti, fără
do câtii numai plăteseii podulii din Bacuresci pe bani 45; iarăși de şi vorii
vinde vinurile la târguri de afară cu rădicata, plătescii vama cei co cumpără,
şi cit fiindii în orânduiala boorilorii de nâmii, din vechime avândii și privileghiurile tuturorii luminaţiloră Domni mi s'aii păzitii acestii obiceiii, iară acum .
unii 'Ancu .viindii de la Dâlii eu qoce buţi cu vinii din viile mele, ce le: amii
din capulii podului Târgului de afară, i-amii orânduitii cinci buţi să mârgă
po la ulița Forestreului să intre în târgii să le dea josii într'o piîhniţă ce o
amii

în

partea

locului,

iară cu

alte cinci

amii

intrati

ei în

târgii

cu “ele pe

|

podulii Târgului do afară, și mortasipu din capulii podului “Târgului de afară,
silindu-mă i-amii plătitii pe bute câte bani 45, dându-mă și răvașii, iar mor- .
tasipul

din

capalii

podului

Herăstiului

aii luatii

zeloge

de

la chirigii și i-aii

lăsatii şi aii trecutii cu buţile. A doua di aii venitii acelii mortasipiila pimniţa moa şi i-amii plătitii de bute câte bani 45 și lo-aii datii şi răvaşii şi aii disii
să mârgă chirigiii să-li de zălogele, și după ce amri datii buţile din caro josii
si lo-amii plătitii chirigiiloră, cănd aii eşit afară iară pe acolca aii oșitii, şi.
corândii zălâgele nu aii vratii să le d6o, mai cerându-le și vama de buto po
bani 39 și aşa să lo dee zălâgole; ci grăbindu-se a merge, âii lăsatii zălâgole
la celii mortasipii, şi mal pe urmă morgândii eit iarăși. la vie vaii apucatii
acoi chirigii şi lc-amii plătitii zălogele tal. 4; după ce amii renitii aci amii
morsii la oborii.la vameşii și i-amii arătatii cărţile Domnesci, gicându-le să-mi
deo zălâgele; ci m'aii vrutii, corăndu-mi să le plătescii și vama; eii n'amii vrutii
să lo daii, neavândii obicoiii şi aii rămasii zălâgelo şi până acolea; acum iarăi .viindiă cu S baţi, patru le-amii trimisii iară pe acelea la cârciumi și iar
aii luatii zălâgo do la chirigii, iară cu patru amii intrati oii pe podu Târgului
do afară, şi amii plătitii podulii de bute dupi obicoiii, iară do vamă nu m'aii
răvașii,
supăratii ; amii trimesii şi acelui mortasipii banii podului să "mi deo
rogii Mărici
să-și ice şi chirigii zăldgeloși nu ati vrută, corândii și vamă. ME
la judoseâţă
mă
să
zapeiii,
un
la
tale
Marică
talo să fio luminata poruncă a
«le
celea
pentru
şi
anii
do
zălâgolo
cati ca să-mi facă împlinire, și pentru
va

şi cum

acum,

fi mila

Măriei

a

|

tale.

Robulii Mărici tale,

Toni

Ghiţescu din Ducuresci.

jalba acesta.
D-ta vel Logof. de ţera de susii, să teorisoșcă
Cond.

XXV,

Dămi
1.

Fată

Fila 93.

Mi

.

mai-multe

în anexe
aci

chiar

câte-va

acte prin cari

scutiri la boeri şi la diverşi slujbasi:
Cartea tui

Şerbanii

acte

Racovicânu

de acestaşi
Moruzi

pentru

Ii

Vodă

nalură. 1
acordă

diverse privilegii şi

Na

a scuti unii

E

Si
biv. vel
Ze. Vlas: Lui Şorbanii Racovieânu sin Costundinii Racovionu
iu
i
ţinea
a
şătrariii; ea să aibă cu neâstă carte a Domnici mole

o cârciumă scutită,

,

seaunti.de carne, îi

449

„A
Şi nu numai faţă

.

A. URECHIĂ

cri boerii, A. Moruzi

nw'lii vedemti

4“

aspru

dar
PIN
|
cârcinmă dreptă a sa, scutită de fumăritii, do căminăritii, de vamă
şi de tsto alto
„angarii co esii po cârciume, așișderea să aibă a ținea și unii
seaunii do fiiatii
carne, apăratii do famăriti, de crbăritii, de vamă și de tote
alte angarii, de
nică unele vali saii băntuială să nu aibă, pentru că acestă.
milă aii avut-o și
răposatulii tutălă săii în viaţă fiindii, atât de la alţi frați Domni
do mai nainte,
i de ln fratele Domnii Alexandru Vodă Ipsilanti, prin cartea
Domnici sale
ce vădumii cu l6t 1775 lunie 13, cât şi do la fratele
Domnii Mihaiti Vodă
Suţulii, din Domnia dintăii, precum. vădumii iarăși
cartoa Domnioi sale cu
"10 1784 Maiii 13, drepti aceea încă mamii milostivitii
de amii datii acâstă
milă mai susă numitului Şerbanii Racovieânu, spre a
fi do ajutoriu şi chivernis6lă lui fiindii-că este omii scăpătatii, pentru care
poruncimu Domnia mea
tuturorii celorii co veţă fi orânduiți cu. acoste slujbe,
la mila co se arâtă mai
susii, întru nimicii supărare, să nu faceți, că așa
este porunca Domnici mele. 1793, Noem. 1.

Zr.

Vlas. D-lui cinstitului și erodincios

ă boeriului Domnici mele, Ni„colae Filipesculii, vel Vornic, ca să aibă a
ţinea şi a scuti două scaunede carne
aici în Bucuresci, de vamă, de orbăritii
și do alto dări obicinuite și no obicinuite câte sunt de daii alte „scaune, cum
o
și despre vătav
i de măcelar iarăşi
să fie nesupăratii pentru nescare-va cerer
i de avaetii a lui, pentru căi acesti
privileghiu Puii avutii şi de la Donmiu
sa fratele răposatii Nicolao Vodă Cara„sea, după cum ne adeverimii “Domnia
mea din cartea Domnici sale co vădumii
cu 16t 1783 Maiii 20. Deci ŞI Domnia
acestit privileghiu, și poruncimii tatur mea amii binc-voiti și ami învoitii
orii la câți se cuvinc, supărare întru
nimicii să nu faceţi scaunelorii maj
susii numitului boeriii.— 1793 Noom.
24.
Cond.

XXIII.

|

Vel

Fila 482,

Logof.
sI

Jo

Alexandru

Costandin

Aosuzi

[

Voevodii,

Zem. Vlascoe : “Dat-amii cartea
Gavazulii prin caro să aibă a scuti Domnici mele slugii Domnici mele Iota
aici în oraşulii Domnioi mole
„0 prăvălie do fumăritii, şi de
Bucuresci,
tâto dările ce daii alte prăvălii,
așișderea să aibă
a-şi găsi lude dou 6meni străini
cctarea ce li so va faco do către şi fără de nici o pricină, cărora după corpoliţiei fiind străini cu adovăratit Ispravnicii judoțului, sati do către zabiţii
do la, visterie, spro a fi în pace să li se do și pecetluiturile Domnioi mele
și nesupăraţi de tâte dăjdiile și
angariile, pontru care poruncimii Domnia mea
la toță câţi so cuvine, nimenea
de supărare să nu facă, că aşa
nici unii felii
esto porunoa Domnioi mele. —
1793
Octom. 14.
Cond. XXIII, Fila 12,
|
E
Cartea lui lie Mazilulii de-a
sculi unii scaunii de la Tohani.
sud. Saac.
Zem. Vlahseoe. Dat-amii Domnâs
ca nostrii carte lui Ilie Maz
Saac care pe moşia sa ce aro
la Tohani, totii întru acelii jude ilulă ot. sud.
scaunii de Carne, pe caro tâmn
ţii, avândii unii
a
de carne, și prin cărțile altorii pe vremea culesului do vii să face vendare
trecuţi Domni ati avută obiceiii
numitulii Ilie
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-elite îndurătorii şi cu văduvele şi cu feciorii lori,

precum se pâte

de aii luati totii venitulii acelui scaunii elit, după cum vădumii Domnia mea
cartea Domnici sale rGposatului Alexandru Scarlatii Ghica Vodă ot.-16t 1767, .
in cartea Domnici sale Alexandru Ipsilant Vodă ot. 1661779 Martio 5 și cartea
răposatului Domnii Nicolae Caragea Vodă ot. IGt 1782 Octom, 1, prin cae i
so pizesco până acum acesti obicoiii nestrămutatii, asupra căruia ne-amii miInstivită și Domnia mea și i-amii întăriti mila acesta de a i se păzi tot-d6una,
şi poruncimii Dumnâvostră Isprarnicilorii al 'judoţului și Dumnovâstră boeri
vinăricori, nimenea întru nimici supărare la acestii scaunii să nu faceţi. —
|
1793. Octomb. 15.
Cond. XXIII, Fita 162,
Zem. Vlas. Dat-ami Domntsca ndstră carto D-lui cinstitului și erodinciosii bocriului Domnici mele Aloxandru Văcarosculii biv. vel Căminarii, prin
care sa aibă a ţinea aici în orașulii Bucuresci unii scaunii do carne. scutitii
şi apăratii do vamă, do orbăritii şi do tâto dările ce sunt pe scauno: pentru
că acestii

privileghiu

Dumnâlui

avuti

Paii

numitulii

bocriii

şi do

la fraţii

trecuţi Domni, dreptii aceea poruncimii Domnia mea la toți. câți se cuvine,
nimenea nici unii folii de supărare să nu facă la acestii scauni că așa este
— 1793 Noemb. 18.
porunea Domnici mele.
-

Anaforaoa

.

.

Maleiii

lui

Grevânu

biv.

Cod,

valav

zu

pihăvnieei

XXIII,

palru

pentru

dmenă străină.
Io

Patru

Gmeni

străini

lecs.,

Const.

fără de

AMloruzi

pricină

Voevodii.

găsindu-și, cărora, făcânrlu-li-se cer-

cetare după orânduiala Vistorici, poruncimii sa li se do pecetluituri Domnesci,
pe caro să-i aibă scutiți pontru ajutorul casei lui. 1794, Januari 13. +

Vel -Loyf.

Prea Inălţate Domne,
Matoiii Grecânu, biv. vat, za păhărnicei, prin jalba ce. ali dat-o Miirici
că osto feciorii de boorii, și acum :se află lu scăpătăciune, și cu casă
arctă
talo,
grea, făcândii rugăciune Mărici tale, că după cum se rovarsă mila Mărici

tale şi asupra altora asemenea lui, să fie și clii miluitii, cu o luminată carlo
Miărici tale, de lude deco Gmeni străini şi fără pricină de dajde, po care
putându-i găsi să se ajute la stenahoria casei co. arc, la a căruia jalbă mi se
poruncesce de către Înălţimea ta, ca să-i teorisescii jalba, şi să arătă Mărioi
talo în serisii, pontru care următorii fiindii poruncei, nu lipsimii a arăta, că
acela este feciorii alii răposatului Şerbanii Orecenu, ce a stătutii Modelnicerii,
şi clii se află scăpătatii și cu casă grea, coreotândii și în catastihulii de seutelnică, celii pecetluitii de Măria ta, caro so află în Visteric, ca să vădii de are
scutolnici după catastihii, se vădu arătatii cu lude patru scuteolnică, decă a lui
rugăciune de a Îl miluitiiși cu 6monii străini, şi cu câți, acesta rămâne la

milostivirea Mărici tale. 1793, Noem.

.

Cond. XXV,

Fila 2,

19.

Vel Vis,
”

ia
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vedea şi din următârele
anexe :

acte şi din alte mai multe co
-

se vori da în

.

Io Alexandru

Costan.

Moruzi

Voevodii,

Fiind-că în priviloghiulii ce arâtă jăluitorulit de-lii
vădumi și Domnia
mea, ali Domnici sale fratele Mihaiii Suţulii Yvd.
de la 16t 1783 Sept. 11,
următorii și altorii mai vechi cărți Domnesci, numesc
o și pentru scaunele de
la 'Trestioni unde esto moșia sa, spre a lo. avea scutite
și spre a-și avea şi
cele-l-aite obiceiuri de la scaunele de posce și de
la dogară, întărimii Domnia
mea anaforaoa Dumnlui vel Lost. ca să aibă
numitulii Răducanu Clucoroscutii scutâla seaunolorii de la 'Prostioni și colo-lalte obieciuri alo moșiei, —
1793, Sept. 4.
SN
Sie
Vel Logf.
Prea Inălţale Donne, .

După luminată porunca

Inălţimoi

tale

fiicân

dă cercetare jălboi aceştia,
mă pliroforisii
'că jăluitorulii acesta aro moșie și Dobrotonii
și 'Lrestieniă, po
cari sunt scaune do carne, și în cărţile
mai vechi până la ântâia Domnio a
Măriei sale Mihaiă Vodă, cuprindii și
pentru scaunele din Prestieni, iară
atunci la I6t 1785. Sept. (fiind-că la
moșia Dobrotoni sunt: toi părtaşi do
moșio împreună cu jăluitorulii ) avândii
prigonire între dânşii pentru seaunele
de carne co sunt pe Dobroteni ad. trei
scaune, după jalba ce ai fostii datii,
S'aii orânduitii la Dumnâlui -vel Vorni
cii Creţulescu, fiind atunci vel logf.
“unde în cercetare fiind, înaintea D-lui
S'aii învoitii câte trei părtașii, prin
zapise unulii la mâna altuia, a ţinea
fieș-care câte unii scaunii în Dobroteni,
iar pentru Trostieni nimici.
nu pomenesce, noavendii cei-l-alţă
părtași trebă,
de caro făcândii arătare D-lui Vorni
culii, prin anafora Mărici salo
lui Vodă,
o întăresce și Măria sa Milhiii Vodă
la I6t 1785. Sopt. 25, ca să se urmez
după așeqământalii ce ati fiicutii,
e
spre a-și lua fieş-care venitulii
părţei lui,
acum viindii cele-l-alte două părți
cu
cartea Mărici talo iară; pe trei scau acea anafora li sai înoit prin luminata
din '“Prostieni carie lo aro jăluitovul ne, nepomenindii nimici pentru seaunelo.:
ii scutito până acum, pentru care
Simit cu plecăciuno a faco arăta
re Mărici tale, ca cum to va lumi nu lipusupra lui la cororea co face și
na D-eoii
pentru 'I'rostieni. 1703. August
28.
Cond.

Zemb.

XXIV,

fila 409.

Vlahscoe. Dat-amii cart

Vel Logf. Scarlatii

Ghica.

Ni0ă. mele Nicolac biv. vel Șătra ea Domnioi mele credinciosă booriului Domrii, ca să: aibă a. ţinea aici în
molo Bucuresci unit scaunii scut
orașu Domnici
tote angariile, pentru că numituli iti şi apăratii de ierbăritii și do vamă și de
i
aflându-se cu crodincidsă sluj
toriulii casci-s6le ai arati aces
tă milă şi de la Domnia sa frat bă, în'ru ajuSuţalii, precum din cartea Dom
ele Mihaiu Vodă
adoveritii, droptii accea şi Dom nioi sale co 0 vădumii cu lât 1792, ne-amii
nia mea no-amii milostivitii
şi printracâstă Domnesca nostră carte îi învi
mii
mila ce aii avutii şi por
unc
Asă și altorii dregtito
imii Dumitale vel
ni eo veţi fi orânduiţi cu sluj
bele pe târgii aici, nimenea

.

_
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ca predecesorii

întru nimicii să nu vă cutezaţi a supăra acesti szannii, că așa este
Dimnici mele. — îvlico pisah esp. — 1793, Decem. 28.
Cunad.

XNXVI,

Zeml.
Domnici

pag,

15,

Vlahscoe.

mele

porunca

Dut-amii

Costanilinii

Domnesca

Drăgooseulii

biv.

n6stră carte

credinciosii

vel vist. ca să aibă

boeriulul

a ţinea

o piv-

niţă aici în oraşu Bucurescă, apărată de fumăritii, de căminăritii, de vamă, «le
vinii Domnescii, de ortulii vătuvului de câreiumari şi do tote ori-câto angarule ce vor eși pe pimniţo; asemenea să aibii penru pslușania casei sale :
ținea şi liude pateu, Omoni străini, ce-i va găsi de acum înainte apărați de
toti feliu de dajlii şi orândueli co vurii eşi de la visteria Domnici mele pexte
auii în țeră, do nici unele valii şi nică o supărare să nu aibă; cărora făcenduli-s0 cercetare după orânduiala visterică, să li să «dee pecotluituri gosporl, pentru că aHlându-so atât părinţii lui în slujba Domnilorii și a ţăroi, câtși însuși
slujindii Curţei ati avutii acestă milă, atât do la Domnia sa fratele nostru Domnii
Alexandru Vodă Ipsilanti, prin hrisovulii Domnică sâle, cât şi prin cartea fratelui
Domnit Mihai Vodă Suţulii, co o văjumii Dumnia mea, cu IG 1799,
lulic.... Dreptii accea ne-amii milostivitii de i-amit înnitii printr'acâstă cote. Cont.

XXYT,

Cavtea
sa

paşi.

192,

Dumnelui

Visticvului Șlirbeiii pentru

vintiriciulit ce ave pe 1noșia
:

lu Teleormanii.

|

Zeml. Vlahseoc: Iiind-că oburulii și târgulii-de-afară este pe moşia IFunBucurescilorii, aaiD-lui cinstitului
Iifoviăi, care .vino până
den, sud. Aura
.
Aa
ANN în marginea iba
şi credinciosii boerului Domnici mele Costandinii Știrbeiii biv, vel Vist,, amit
datii Dumnelui acesta Domnâsca nostri carte, ca să aibă a-şi. lua paraoa de
locii cum îşi lua şi în anii trecuţi, și după obiceiulii ee. so. urmeză şi pe la
celea-l-alte moşii cu obâre, fiind-că este dreptulii moșici, caro se cuvine Dummea cartea Domnici
n6lui, după cum pentru acesta arctă,7 de vădumii,e. Domnia
a
.
.
dp
i
hui
=
E
:
care. poruneimii
pentru
12,
Ghenarie
11792,
I&tii
cu
Suţulii
Vodă
sale Mihaiii
alii
dreptii
acestii
cu
face
oborului, să nu aibă a
Domnia mea şi vameşilorii micii
cei după2 catalooii
-ami
să-st
ci
catalogii
a.
Domnescă
vama
caute
Să-ȘI
cl
stăpânului. moşici întru nimici,
şi după ponturile vămei. îi sam rece. pspd. 1793, Sept. 5.
Cona,

XNYT,

Curtea Dumnălui
[ii de figeni.
!

Vornicului - Nicolae

Tili pescu

de davulii

a două. fumi-

ui cinstitului şi
Zomh. Vlahseoe : Dat-amii Domnesea nâstră carte Dumncl
a să albi a
Vorn.
vel
scu
Filipe
e
Nicola
mele
ci
Domni
credinciosului boorului
ulii, i n
Si
Doncea,
Ivan
sin
ținea şi a stăpâni pe Jane țiganulii poteovarulii crdeşii
, Cu ney este o Şi eu toți
ţiganulii Piciorii-grosii, hierarulii, sin X
veniţi părinţii
lorii, pentru că acești ţigani fiind Domnesei,

Dunitru

“copiii

ori 4 în Strei

lu
hiăriizi ti mai susii nu
nătate, amii bine-voitii Domnia mea de i-amii
care
pe
le,
Dumisa
casei
slujba
de
ci
ohavni
aibă
voerului Domnici mele, ca să-i
i —
Zi
Istoria Româniloriă de V. „4. Urcchiă.
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poruncimii Domnia mea Dumitale epistatule alii armășici ca să-i facă teslim la
casa Dumnţlui, scoțându-se numele lori din catastihulii eimiărer; deci pentru
întărirea şi adeverirea acestui harii - Domnescii, care amii: bine-voitii Domnia
mea a face cască: numitului beerii, i-amii datii Domnia mea acestii Domnesculii
nostru sinetii. ii saam receh. gspd. 1793, Aug. 17.

e

Cond. XAXVI.

o

lui, acorda boerilorii şi slujbaşilorii săi: liudă scutelnici, ori pensiuni

Cartea lui Costandinii ce aii fostii

piuniţii,

Izbaşă de puşeiiviă

de liude două i o
:

o.
feml. Vlahseoc: Fiind-că Costandinii cc ati fostii Iuzbașă de puşcărie
după
slujbele cu cară s'aii aflati slujindii Domnilorii și țârcă, din mica vârsta sa și până
acum, atât căpitanii cât şi Iuzbașă de pușcărie, a fostii miluiti clii, cum şi drepte
bucatele lui de dijmăritii i-vinăriciii, după cum ne-amii pliroforisitii Domnia mea
din cartea Dumisale Alexandru Vodă Ipsilant, i a Domnici sale răposatului Nicolae
Vodă.Caragea, i a Dumisale fratelui Mihaiii Vodă Suţul dintru amândouă Domniile,
a ținea şi liude două 6meni streini fără de pricină de dajdie, pentru trebuinţa
şi ajutorulii cască sale, a scuti și o pivniţă aică. în orașulii Domnici mele Bucuroscă drâptă a sa, de fumiăritii, de căminăritii, do vamă, do ortulii vătășeseii de
cârciumară. și de alte angarii ce vorii fi pe pivnițe, după cum ne pliroforisimii
Domnia mea prin deosebiti carte, iarăși a Domnici sale fratelui Mihaiii
Vodă

Suţulii ; droptii

accea

și Domnia

mea

no-aimnii

milostivitii

asupra

lui,

după adoverinţele Dummnlorii ispravnici să li se dee şi
"Domnici mele de scutâlă, ca să fie nesuporați. Poruncimii Domnia
fumarilorii, căminarilorii, vinăricerilorii, dijmarilorii și altora, ori
veţi fi orânduiţi, nimenea întru nimieii supărare să nu faceţi.
ii

sp. 1793, Sept. 8..
Cond.

Cartea

XXVI,

pas.

Doctovului

a

peeetluiturile
mea şi vouă
cu ce slujbă
suam receh.

143.

Silivestru

de

sculivea

unuă

scuunii

de carne

sud,

Saae,

„Zen. Vlahscoe. Dat-amii Domnia nâstră
cartea,
Dohtorului Silvestru, ca
să aibă a ţinca unii seaunii de carno la moșia
sa Arva, co se numesce și Urs0ia ot. sud. Saac scutită și apărată do
cătro vinăricori şi de cătră alţi slujbașă, pentru că acâstă moşie fiindii fostii a
poleovnicosci Stiincii Mainesetit
au avatil acestit scaunii scutitii şi mai nainte
, precum nc pliroforisimii Domnia moa dintr”o anatora, întărită de Domni
a sa fratele Mihai Vodă Suţulii,.cu
IGti 1786 Maiii 26 şi dândii acesta moșie
zestre mai susit numitului Dohtorii
prin jalbă aii cerutii do la Domnia mea
a înoi acestii privileghiu pe numele
Sti, deci amii bino-voitii Domnia
mea de amii înoită Şi ami” întăritii
acostii
privilegiu, ca să aibă de acumii înaint
e şi numitulii Dohtorit scutdla acestu
i
penunii dupii cum Vaii avutii Polcovnice
sa Stanca Măinâsca, şi poruncimii șIujci aia pesto” carieră, dregători,
nimonea nică unii vali de supărare
să
Lunii gi
saca
acesta a
Domnici mele. ii saam receh Sp. — 1793,

S

întăritii milele acestea, ca să se păzâscă nostriimutatii; po cari acești şi i-amii
liude doni
găsindu-i,

Da
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de la culia

mileloră,

scit

monopoluri

de

14

scaune

de

măcelării,

sei

Zem. Vlahseoe : Fiind-că boorulii Domnici mele Grigoraşeu Merișccu alti
3-lea Logf. sai aflati slujindii Domnilorii și ţârei din mica versta sa şi până
acum, atăt la alte trebi și ale țirci, cât şi alii 3-lea Logofătii în Divanulii
Domnici mele, cu trudă şi ostenclă, după a căruia credincisă slujbă cădgendu-i-se a se împărtăşi de mila Domnici mele, nc-amii milostiviţii -Domnia mea
asupra sa, şi printracestă carte a Domnici mele îi orânduimii, ca să aibă a
ținea liude optii fără de pricină de dajdic şi încărcătură în satele ţăref, poslusnici peutru ajutorii și trebuivța casci sale, pe cari aceşti liude optii găsindu-i,
şi fiind

fără

de

pricină,

să li se dee adeoverințele

Dumnelorii

ispravnicilorii

a

judeţului, ea să li se ace peeetluiturile Domnici mele pe la mână, spre a fi în
pace și nesuptraţi. de tâte dările şi angariile
'ce vorii cși într'unii anii pe ţeră
de la Visterie şi de la cămara Domnici molo; așişderea să aibă a ţinea și o
pivniţă aici în oraşulii Domniei mele Bucuresci scutiti și apărată de fumăritii,
de căminărită, de vamă din vinit Domnescii, de ortul vătavului de câreiumari
şi de tâte alto angarit ; pentru care poruncimii Domnia mea la toţi câți se cuvine, nimenca nici unii felii de supărare să nu faceţi peste cartea acâsta a
Domnici mele. ii-saam zeceh. gspd. — 1793, Martie 92.
Conu.

XXVI,

Cartea

pas,

83.

casei luminalului

Peizadea

Grigore

Suţul

de palru

scaune,

"Zeomb. Vlahseoe : Dat-amii Domnia mea Domnâsea nostră carte cască. luminatului Beizadea Grigore Suţulii Voevodii, ca să aibă a ţinea patru seaune de
carne aici în oraşulii Domnici mele Bucuresci scutite de vamă, de cerbăritii şi
de î6to orânduelile câte aii sedunile, acestea să fie nosupărate întru nimicii ;
aşișderea să aibă a lua şi sare do la oenc pe anii bolovani una sută einci-eci,
pentru

că oscbilii

de

trebuinţa

casci

luminăţici

sale,

avendiiși hotărire

ca la

moşia sa Agoscii să întemeeze șeilă ca copiii piimenleni, să învețe . vomăânesce
[ără de plată, cu duseălit, și să aşeze şi la biserica de acolo preoţii și cântăreții
eci trebuineioşi, ai avută acestii priviloghiii şi mat înainte precum amii vădutii
Domnia mea; drepti accea şi Domnia mea amii bine-voitii:de amii întăritii
acâstă orânduială de scutela seaunelorii şi de sare și poruncimii la toţi câţi se
cuvine să fie următori întocmai. — 1799, Augustii 31.
Ipae

a luminatului

Beizade

de o pivniţă

scutită.

Veni. Vlanseoc: Dat-amii acestă carte a Domnici mele casci luminatului
Beizadea Grigore Suţulii Voovodii, ca să aibă a ţinea aiciîn orașulii Domnici
mele Bucuresci, o pivniţă scutită de fumăritii, de ciiminăritii, de vamă, de vinulii Domnescii, do ortulii vătişescii şi de ori-ce dări vorii fi peste alte pivnițe,
acâsta să fie nesupărată, după privileghiulii co vedumii Domnia mea că a avutii;
pentru -eare poruncimii Domnia mea Dumitale vel Asă i altorit zapeiiai târgului, cum şi vouă orânduiţilorii cu slujba fumăritului, a căminăritului ȘI
vataje de cârciumară, să nu faceţi vre-o supărare întru nimicii la numita
niţă, că aşa esto. porunca Domnici mele. 1795, Sept. 2.

Afară
pivniţă.

de

Cond. ANVI,

acâsta
pag. 192,

Sati

făcutii

și

alte

trei

cărți asemenca

o..
piv=

pentru câte o
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vinăriciuri,

V. A. URECINĂ

_.

în anumite podgorii, aii ţigani din cei Don.nesci, ori scutiri
Privileghiu

soției lui

Chiriueii. Ilefleriu

Zem.. Vlase. Fiind-că Chiriacii Elefteriu co aii murit, bratii Mitropolitului
Tesalonichi, după rugăciunea ce prin anafora aii fostii datii Domnioi sale fratelui Alexandru Ipsilantii i Dumnelorii veliţii boeră, arătâudii că în vremile trecute s'aii arătatii cu Greși-ce slujbă atât 'Țărcă, cât și către D-nelorii, aii avutii
milă, atâtii prin cartea Domnici sâle, co o vădumii, cu IGtii 1789, Decombre 10,
a îi apăratii do rândulii dăjdiilorii visterie i de alte podvedi, cum și o vio ee
o are, de vinăriciii i de pogonăritii; no-amii milostivitii și Donmia mea și acestă
milă, ee aii avut-o numitalii Chiriacii, rânduimii ca să o aibă soţia şi copiii lui,
adlecă să fie în pace casa, i ne supăraţi de ori-co feliu de dăjlii, cum şi via
ce o are la sud. Saac să fie nosupărată do vinăriciu i pogonăritii, pentru care
poruncimit Domnia moa nimeonea întru nimicii supărare peste cartea Domnici
mele să nu facă. —îi saam-receh gpd. — 1793, Maiii 19.
,
Anaforaoa pentru a se împlini banii cutiei din Eparhia Mitropolitului,
Eparhiile Ipiscopesci de la Popi şi să-i fucă testim la. Cutie.

și «dim

Io

Alecsandru

Const.

Moruzi

Vud.

i gpod.

Zemb.

Vluhscoie.

Prea, sfinția ta părinte Mitropolite alii Ungro-Vlahici, atâtii banii preoţilorii
Eparhiei Prea sfinţică tale, cât şi de la părinţii Episcopi, pentru preoții din
Eparhiile' Ipisecopesci, înplinindu-se banit, poruncimii să se facă toslimii la

Epitropie.
— 1794, Noemb. 10.
Prea

Indlţate

"

Domne,

După trăbuinţele ca are Ebitropia, ne înzemnămi fără de pregotare a căuta
şi veniturile că, ci fiind-că părinții Arhieror sunt datori a da la Epitropie taleri
7000, căfertii de sântu Dimitrie, cari sunt în partea cutict de milostenie
banii
preoţilurii de Lude po tal. 2, no rugăm Miirici tale să Dbine-voești a fi luminată
poruncă către părinţii Arhierei, ca să ne doic acum înainte pe jumătate dintr'nșii, ci pentru cci-lalţi jumătate vom mai adăsta, fiind, luminate Dâmne,
că
pe totii ceas
cu necontenite
ul
jilbi, supără sărăcimea cu jălbi audul Mărică tale

cei cară

ai

să ice Lefi, și nu avemii de unde le da, mai vârtosti acumii
că ati
datii şi răcecla şi nădejrlea fic-căruia de aș goni Greş-eare părlej de
lomne şi de
alti vazemii, e numai și numai la mila lefșârei co aii câștigatii fieş-eare
«de la
bogată: mila Mărici tale ; şi cum va fi luminată poruncă. — 1794,
Noemhb. 9.
Cand, XXVII, fil. 12,

sac

Rule,

..
|
_
.
9
a
în 4 jponub. Ylaheco, iee. Fiind-că
Ilie Polcovnicu
sati aflat în"
adovăriă slujiudiă
lna triba
ma cpseliin de năprasn
treba molepso
iea bălti
ăprasnica
bâlă aa ciumei,
ciumci, care
est6
care
trăbuin
e
s
ţă şi și folosii
ăbuinţă
folosii
>
obşte, cheltuind multă trudă şi osteneală până când i
sait îintâmplatii bâla
do care ai remasii slutitii şi nodestoinie a mat
putea sluji și a se chivernisi
nf ;e alee “T
pe sineși
il.
i după * slui
în(ă
slujba ce aii“ slujitii,
,
:
şi si la o intâmpl
are de
patimă
rea ca
acesta ce Taii găsităi, fiindii cu cale a se ajuta și a avea
o milă Domnâscă pentru
p

TI,

-
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de pimniţe de tumăritii, de căminăritii, de vamă, de vinulit Domnescit
ajutoriu vieţei şi măâunsăcrea lui, amii bine-voitii Domnia meași amii dat acestă
Domnesca nbstră carte prin care orânduimii să aibă l6fă do la cutia milosteniei
de: obşte pe tâtă luna câte tal. cinci-spre-decc, să fie şi o cârciumă aici în oraşu
Domnici

melo

Bucuresci

scutită și apărată

de

tâte

obiceiurilo

şi orânduelile ce

„anii alto cârciumi, să aibă şi șese moni scutiți pe cari să-l găsâscă străini şi
fără pricină de dajdie și prin cercetarea Visterici, după orânduială, să li so de
pecotiuituri la mână; dreptii aceea poruncimii Domnia mea, sii i să păzescă nostrămutatii aceste mili.
— 1796, lunic 98.
Ă
Cond. XXVI,

Tila 230,.

Fiind-că r&posatulii biv. vel Clucerii Dumitrache, din tinereţele sale și până
acumit

la cca mai

din

urmă

verstă

a slăbiciunei

bătrâneţelorii,

când

ș'aii datii

obştesca datorie, saii aflatii slujindiă cu drâptă credinţă și cu fierbinte supunere
întru poruncile Domnilorii și oblăduitorilorii, cari după vremi aii stăpânitii ţcra .
acesta şi în-trebi obșteșci ale ţărei la vreme de tvoebuinţă cu trimeteri pe la.
ordii împărătesci și pe la locurile cole mai înalte, a căruia slujbă din viaţa sa
de mai nainte, oscbitii, că de toți Dumnâlorii boerii și arhiereii ne-aii fostii
mărturisite, dar și în vremea Domnici mele cereatii fiindii, Pamii atlatii şi Vamii”
cunoscutii în adevării dreptii și credinciosii, feritii și curatii de ori-ce interoșii
-şi folosii alii stii, și depărtatii de ori-ce strâmbătate, atât la feliurimile de pricini
şi judecăţi ale norodului şi obiceiuri ale pământului, ca unii practicosii destverșitii şi pămentânii vechii ali ţirei aceștia, cât și la Epitropia Monăstirei
sfântului Panteilemonii, la care staii aflatii orânduitii, cu multă durere chivernisindii şi iconomisindii cum se cade Mănastirea și spitalurile săracilorii bolnavi
până s'aii sfârșitii, după alo cărui bune slujbe cu care s'aii aflatii slujindu-se
și trudindu-sc în viaţa sa; paratirisindit Domnia mea ca să vedemii de aii avutii
vro-unii doosebitii privileghiu -și milă Domnâscă, ea să rămâie după mârte-i mângăere și ajutoriu soţiei şi copiilorii.
sti, aflămii că nici acesta n'aii cercat-o riposatu acesta de a face supărare și cerere la Domni, lăsându-se la mila și drepta
judecată a Domniei și. stăpânire; drept aceea pentru răsplătirea care se cale
slujbelorii acolorii bune și ostenelilorii cu cari saii atlatii -până la sfârșitulii
vioţei sale, și pentru ca să dămii pildă și altora asemene de credinţe și de slujbe
bune întru poruncile Domnilorii şi stăpânilorii săi, amii bine-voitii Domnia mea
de amii fâcutii casei sale celea drepte și cu cale mili şi ajutoruri, adică: din
“40 Liudo scutelnici după catastihu Vistorici, care. aii avutii răposatulii ai Clucerici, deco liude să-i ice Visteria Domnescii, iarii 30 liude îi lăsămii casei
numitului răposatii, care şi. după petrecania, soţici salo să rimăe la copii lui
spre a-i avea nostrămutaţi. lângii care aceștia le dămii voie să și găsescă și alți
“eco străini, pe cari cercetându-i Dumudlui vel Vist, și fiindit cu adevăratii
străini fără de nică un feliu do pricini de dajdie să li so de pocetluituri, ca
şi po acoștia să-i aibă nedajnici, de impreună cu ccă-lalți trei-deci sceutelnici
pentru ajutorulii şi chiverniseala lori; așișilorea și rădicătura de patru sute de .
OI co aii avutii r&posatulii să o aibă soţia și copiii lui nestrămutatii, cum și dou
pivnițe să seutâscă în Bucuresci de tâte orânduelile; drepti aceea le întărimii
acostii pririlegiii cu Domnesculii nostru hrisovii, ca să li să păzescă nestrămutatii
în tâtă vremea; şi amii adoveritii hrisovulii acesta .2u însăși credința Domnici
mele, Io Alexandru Cost. Moruzi Vva. și cu credinţa prea iubiţilurii Domnici
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do ortulii vătăşoscii scii de podvedi; ori scutire la vii de dările pusa
mele fii : Costandinii Vvd. Dumitrașco Vwd. Nicolae Vvd. Gheorghe Vvd. Martorii
fiindii şi Dumnâlorii- cinstiți şi credincioșii boorii veliți ai Divanului Domnici
mele, Nicolae Brâneovenii vel Banii. Manolache Creţulescu vel * orn. de ţera
de susii. Dimitrio Manulii vel spăt. Radulii Golescu vel 1 oru, de țera de josii.
Scarlatii Ghica vel Vist. Costanilinii Filipescu vel L.ogof. de ţera do susii. Costandinii Știrboiit vel Vorn. I6nii Damariusii vel Vor. Stofanii Văcărescu vel
Log, de ţâra do josii. I6nii Florescu vel Vorn. alii politici. Liucacho vel Post.
Antonio vel Comisii. Grigorie Ghica vel Clucerii. Costandinii Cantacuzino vel
Păharn. şi Ispravnicii facerei hrisovului acestuia, Costandinii Piliposcu vel Log.
de ţera de susii; și s'aii serisii hrisovulii acesta la alii patrulea anii din intăca
Domnie a Domnici mele aici în orașulii scaunului Domnici melo Ducuresci,
la anii de la zidirea lumei 7304, iară de la Domnulii Dumnegeii şi mântuitorul
„nostru Isusii Hrist. 1796 în luna lui Martio în 28 de dilo.»
(dcestii
ruso-tureii

de lu

Cluceră

Diomitrache_ ni

1709—1775.

V.

A.

pare “a

U.)

fi cestitulă

autorii

.

Cond.

ulii cronicci
XXVI,

resboiului

pag. 278.

Zemb. Vlahscoie: Fiind-că cinstitulii şi crodinciosulii
Bocriulii: Domniei
mele Grigorie THrisoscoleu biv. vel păhar. a arttatii Domnioi mele, că pe moșia
Dumndlui Sărata din sud. Buzăii Sicândii vio a îndemnatii și pe alți mulţi de
a. e...
Și ali făcutii vii acolo, în cât sa făcutii noii poporii, unde a fostii
şi este unii scaunii de carne, care seâunii, ne făcu rugăciune de a-i hărizi Domnia
mea al avea scutiti, a căruia rugăciune pontru îndomnarea ce aii făcutii și
altora
de aii săditii vii acolo, amii primit'o Domnia mea, şi printracesta Domnesca
nostră

carte, îi hărăzimii

acelii scaunii. de carne ca, sălii aibă

scutiți şi aporatii do

toto dările ce sunt pe alto scaune, ca să-i fio.de ajutorii cască, pentru care.
poruncimii Domnia mea slujbaşilorii vinăriceră, și altora ce veţi fi orânduiți
cu
ori-co slujbă asupra scaunilorii, supărare la acesti scaunii întru
nimicii să nu
faceţi, că așa. coste porunca Domnici mele, ii saam receh. gspd.—
Sept. 6.
femb. Vlahseoie: Dat-amii Domnesea

nostri carte Dumnâ

-ci Vorniceset Vo„neţianca Văcărâsea, ca să aibă a scuti două scaune
de carne care din vechime
le-aii avutii, și le are acum, la vremea Delului, pe
moșia Dumnci, unulii la
Tohani și altulii la Scheiu sud. Saae, sprea nu fi
de 'nimenea supărate, pentru
că după jalba și rugăciunea co ati ficutii Domnio
i mele Dumnâ-ci numita Vornicesă spre a i-se da Domnescul nostru Sinotii,
după coprinderea ponturilorii
pentru apărarea lorii, după cum lo-aii avuti din
vechime, amii poruncitii Domnia
mea de s'aii făcntii întâiii cercetare prin ispravnicii
judeţului de faţă cui Vamoşii
şi cu Erbarii, la faţa locului, pentru obicciulii
ce aii avut aceste Scaune și no-am
pliroforisit Domnia: mea, cum că și mai nainte,
din vechime, aii fostii apărate ;
drepti accea umii binc-voitii Domnia mea,
și amii datii Dumnoi acestii Dom.
nosculii nostru sinotii, ca să fie pururea scutite
şi apărate ; pentru care poruncimii
Domnia mea slujbașilorii Vinăriceră, i vouă
Erharil
orii si Vameșilorii, ca după
cum și ponturile cuprinde să urmaţi,
şi să nu faceţi supărare Ia aceste scaune
împotrivă. ii saam,. receli Sspd.
(Cod, XXVI. pag. 265), 1795 Sept. 16, *
a
7emb.b Vlahscoi
o: Datii-amit i Domn
icoie
D esea nâstră carte șătr ăresii Zoiţi
„Xeposatului Mareşii Șătraru, ca să aibă
i
a ţine unii se aunii de carne sub soţia
P$lelo”:
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asupra lorii. Une ori Moruzi dărâi chiar locuri de case la vechi slujbagşi,
viilorii, pe moșia-sa bătrână ot. Smeiu sud. Saac. pentru că la Domnia mea a
dati jalbă numita șătrărosă, arătând: ea soțul săit după slujbele cu cară s'aii allatii
slujindii ai avutii acostii scaunii seutitii prin cărţile fraţilorii trecuţi Domni, şi
căleânduli-se casa de hoţi s'aii prăpăditii și acelea sineturi, făcândii acumii rugăciune Domnici mele, acumii ca să înoimii acâstă milă pe numele săii, fiindii
insăreinată cu copii, care jalbă rânduindu-o Domnia mea la Dunmn6lui vel log.
„de ţera de josii spre cercetare, ne-aii arctatii în scrisii prin anaforaoa Domnici
salo, dela & alo acesti luni, cum că s'aii găsitii în condica Divanului carte cu
let. 1786. sept. 2. dată șătrarului Mareşii soţulii jăluitârei, ca să ţie acestii scaunil
do carne scutitii şi apăratii, în care artă, că aii avutii și alto cărţi” Domnesci.
Deci după pliroforia. co dă Domnici mele Dumnllui vel log. ne milostivimii
asupra numitei șătrărese, și printr'acâsta Domnsca nâstră carto îi hărăzimii acostii
scaunii, ca să-lii aibă scutiti și apăratii de tâte dările și angariile co daii alte
scaune; De care poruncimii Domnia mea slujbaşilorii Vinăriceri și altora ce
veţi fi-cu oră-ce slujbe rănduiţi, nimeni de nimicii nici unii felii de supărare
să nu

faceți: acestui

seaunii. —

179%

Sept.

6.
procit.

Cond,

XXVI

pus,

vel log.

229,

Zomb. Vlahscoie: Find-că Boerulii Domnici mele Antonie, Polcovnicii de
Veniitori staii aflati şi se află slujindii la alte poruncă alo Domnici mele întru
caro aii fostii -rânduitii, cât mai vârtosii la epistasia năpraznicei bole silindu-se
şi ostirduindu-se pentru cunosciinţa bâlei de a se face îngrijirea cea cuviinci6să
pentru întâmpinarea răului, ne-amii milostivitii Domnia mea și am datii Domnesc
nâstră carte, ca să aibă a ţinea aică în orașulii Bucuresci o crăciumă dreptii în
care să se vândă bucatole sale scutite şi apărate de tâte orânduelilo ce sunt
po. alto pivniţi; aşişderea să aibă a-și găsi din străinătate patru Gmeni străini
fir de nicăo pricină de dajdic, cărora să li se facă cercetare la Vistoria Dom. Dumndlui vel Vist. şi fiindii cu adovăratii străini, să li se
nici mele înaintea
do pecetluiturile Domniei mele pe numele și chipulii lorii, spre a-i avoa în
pace și nesupărați; dreptii aceca de a avea și a se urma acâstă milă lo-amii dati
Domneseulii Sinetii. — îi saam receh. gpd. — 1796 Iuliii 14.
Cond.

XXYVI.

pag.

279.

.

mb. Vlahseoie: Datit-amii Domnâsca nostri carto D-lui einstitului şi
credinciosii Boerului Domniei mele Constandin Ştirbeiii vel log. ca să aibă a
ţinea aici în oraşulii Domnici mele București două scaune de carne scutite și.
apărato de fumăritii, de erbăritii, de „vamă, şi de toate diirile ce sunt po scaune,
şi unii scaunii la Oborulii târgulului do afară pe dreptii moșia Dumnâlui ce se
numesce Fundenii, şi altii scaunii în dosulii caselorii Dumnelui pe loculii D-sale,
pentru că aceste scaune le-ait avutii D-lui vel log. și mai nainte; pentru care voruncimii Domnia mea Dumnevrostră zapciilorii Bucurescilorii : nimenea nici unii
felii do supărare să nu faceți le aceste scaune, că așa este porunca Domnici
ă
mele. îi saam, receh. gspd. — 1795 Fobruario 9.
Cond. XXV.

pas, Zi,

?

159

.

XA.

din lGciulii Domriescii (juspo:l).

UREGINĂ

Negreşilit. dăruirea de scutelnici, de

posluşnici, continui u se face şi sub Muruzi, deşi nu pe o scară atâtuile
Mae
ua
Sa
mare cula alţi Domni. Scutiri incă urmezi la dăjdii pe diverse bucule

apoi ridicarea
Anafora
Donenescit,

lu Doctric, recunoscereu' unora
să-şi [acă cusii «nastusie
Io Alexandru

că apurținii

vilufuli, de yrajdliu

Costuutinii

Moruzi

la nmuri,

QGospud.

pe locii

Uvd.

Fiind-eă prin jalbă de rugiciune aii ficutii cerere Dumniei mele, Anastasie
Vătavu de Grajdiu ospod, ca sii aibă voie po ucostii codru «de piimentii ce i
Sail măsuratii do Dumnclui Vornicu, să-și facă o casă de odihnă, imprejurulii
Grajdului, aflându-se slujindii, i sait dati de la Domnia mea voie, ca incât nu
va îi loculii acela trebuineiosii pentru curtea gospod. să fie in pace şi nesuperatii pentru acestii locii pe câti sati mâsurat,
— 1793, Ghenar: 18.
Vel
Prea

Anastase
Miirici

Loyof,

Inăllale Domne,

Viitafu

de grajdulii

tale, că atât părinţii lui, cum

sospod.

și Dumnclui

vel

Pitarii aii jăluiti

şi elii de multi vreme so află slujindii

Curţei
Domnesci intru acestă orânduială a Vătășiei de grajilii, şi fiind-că se
ailă şerenidii
pe uşile străinilorii, cu nevasta și copii, cere să te milostivasci
Măria ta ai se
da voie să-și facă o căscidră de șequtii pe loculii viei Domneşc
i de lângă
M-lireu

Spirea,

cave

tin suzi

părăgenilii

şi este afară

din

hotavulii

Ducu

vos=
cilorii; după a căruia jalbă mi se poruncesco de către Inălţime
a ta ca să cercotez la faţa locului, cât piimentii cere? la co semnii?
do nu aduce vre-unii
Teliu de Iimbordionii părţilorii Curţoi, şi de este chiar
pe loculii Domnoseii ?
„şi să artă Mărici tale. Ascultândii luminată porunca
Măriei tale, amii mersii
insumi la faţa locului, și may întăiii făcendii ccrecture
, amii vedutii, că unde
cero jăluitoriulii acostii locii este cu adovăratii
pre loculii Domnescii,
caro mai
nainte aii fostii vio, iară acumii s'ati părăgenitii,
și
vie, fără de numui. pămentulii slobodii ai rămasii nici so cundșco că aii fostii
; apoi umili trasii şi unii codru,
de locii în marginea drumului ce vine
din spre Monastirea
Spirei şi merge.
spre Curtea
j
Domnescă
)
u , alătureaC cu colțulii
blța
vici D-lui biv „vel Vistierii Ioniţii
Damaris, care începându-se din marginea
drumului, din colțulii vie D-nelui
merge în josii aliturea cu gardulii vioi
Dumnelui, stânjeni 20 palme 4, iară de
acolea în curmezișii asupra Curţei Domn
esci stânjeni
15 tocmat, iar de aculea
dreptii pe marginea drumului până iarăș
i în colțulii gardului viei Dumnelui
Visticriului Ioniţă de unde amii
inceputii, stânjeni 12 palme 6,
care locii co
amii trasii (unde a -cerutii jăluitorulii)
este depărtatii de curte, do unde nu
da nică unii felii de Jimboudionii părţi
vâte
lorii Curţei; ci de cercetarea și urma
ce amii făcutii nu lipsimit a insci
rea
ința Inălţimei tale și de va îi buniă
Inălţimei tale i so va da voie de
-voinţia
aşi face casă, ca să so adiipostescă
; iar hotărirca cca desărârșitii rămâne a se
face de către Inălţimoa ta.— 1794,
Febr, 93.
,
lanache Moruzi
+
2
3
47
Cond, XXVITI, pag.: Gt.
”
(st vel Vornicii.

153

i

ISTORIA ROMÂNILOR

favoruri le acordii Moruzi, după pilda predecesorilorii

ete. ; tăte aceste

bocrimeu

Domnitori, aşia că, repetimii, nu vedemi în ce a tustii
mai răi tratată de câtre Moruzi decăt de alţi Domni.
Nenea
Pre

lirei posluşnici.

DBucşiinesea, spre a îi se du ile

.

Domne.

Indițale

|

Jiluoseit milostiviret Mărici tale, eă mă allu jupâniişiţă
chivernisală şi împresurată de copii, şi vâdii multe seăpătato
tiişite cu mili do scutelnici pentru posluşania casei ; cu maro
gatu la Miiria ta, sii te milostivesei a fi miluitii cu cinci ștso
Robu Mărică tule, Ilona DBueştinescu, soția
Jeâra Bucşeinescu,
3

voduvă tiră de
ca mine împărrivniă amil alerscutoinici.
răposatului

D-ta vol Vist. sii tooriseşei julba acesta, — 1795 Maiii 11.
Io Alecs.

Domnia

Poruneimii

D-ta vel Vist. să-i faci
de pricinii.— 1793

Moruzi

Cost.

Ved,

mea cinstitii și eredineiusii

boeriulii

Domniei

mele.

cartea Domnici mele do lude trei, Gmeni striini fără
|

lunie 2,

“lo

ler.

Cost.

Cu. XXV

Moruzi

Fila îi,

Ved.

Damnevostră boerilurii N: „iri ar Epitropici, fiind-eii no-amii pliroforisitii
prostă stare,
Domnia mea pentru viţa Șiitrirssa Pitiștenea, ct căi se allă la
Domnesculii
acesti
primind
mei,
Domnia
vrednici do mil, vă poruncimii
20 pe lună și
nostru pitacii, să aveţi a da do la cutia Epitropiei ISfă câte tal.

— 1794, Pobr. 14.
eu acest pitacii veţi fi sciiduţi la socotolă. tolco pisat pd.
iAnafora

în dosulii
Pre

jilbei

lui

Aihui

Oncesculi

și

sti mut du

doui

scuteluici

Incilțate Dommne,

Prin plecati jalbă arătii Inilţimoi tele, că feciorii de bocriii fiindii și eii,
din mica vârsta mea mamii aflată slujindii ţăroi şi poruncci Divanului fără
de pregetare, la tăto colea co mi sii poruncită huvalele, angarii, socotinulii
în
că după vreme îmi va veni vro Groş-eare 'chiverniselă; acum ajungendit
verstii,
do
foto
patru
cu
grea,
casă
cu
vrâsta bătrâneţelorii, sunt însăreinatii
mă aflu și la maro scăpătăciune, și altă chivornisâlă nu amii do cât doui
itii
"scutelnică, fără altii ajutorii, altă mângâore de nicăirea nu amii ; deci propovedu
noianulii
la
cii
și
i
alergati
amii
t6le,
Mărioi
la toți de-opotrivă fiindii mila
visteria
milostivirei Miărici tale; că să fiii și cii impărtăşiti și miluitii de la
va
sfăutu
totii
ce
milă
alti,
miloi Mărioi tale, cu adăugire do scutelnici, şi cu
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A. Moruzi

V. A.

nu se impotrivesce

dători din bocri. .Aşia,

a unui Gheorghe
>

UNECIILĂ

avemă

a

în

ridica la boerie

condica

sin Vasile din Bucuresci

”

i

.

lumina pe Înălţimea ta, ca că
ciuno a casei mele, după cum
mila Mărici tale, ca să nu mă
copii; şi co va fi mila Mărică

.

:

XXIV
“

şi a unui
.

pe cei cescin-

ridicarea

«

la nemuri

Ioniţă.

.

.

a

1

mă potii ajutora la acâstă groutate şi sciipătii„d
a
eat
alții do-opotrivă cu: mine s'aii împărtășitii do
ducii iariiși cu lacrimi po obrazii a casă şi la.
tale.
Robulii

Pricileghiuli

luă

Mării

Niculae

din

tele,

Mihui

Oncesculii.

Bucurescă

Zen. Vlahscoe. Dat-amii Domnâsca nsstri carte lui Nicolae de aici, ca
si aibă u scuti totii vinulii co-lii va faco în drâptă via sa co are la Grâca sud.
Vlașca, de vinăriciu, pentrucă acâstă milă ai avut-o şi do la fraţii trecuţi
Domni, precum no plirotorisimii Domnia. mea din cartoa fratolui Alexandru
Vodă Ipsilanti, ce o văjumii, cu lât. 11779. Sept. 93; drepti accoa şi Domnia
„mea nvamii milostivitii și l-amii ortatii ca să 'nu plătiscă vinăriciu, po dreptele bucatele lui, și poruncimii stujbaşilorii vinăriceri, oră în credinţă
do
va da vinăriciu, s6ii do:so va vinde, să nu-iii supăraţi do plata vinăriciulu se
i,
ci să aibă bună pace. — tolco, pisah gospd. — 1793 Maiii 19.
Cond. XXVI,

pag. 29,

i

Privileghiu

!

Postelnicului sin Spetenu,

Zem. Vlus. Booriului .Domnici mele Ghini Spoten
- Postelnu
icii sin Toanii
Spetenu din sud. Saac, caro aflându-să scăpătații și cu casă
grea, și încă din
copilăria
lui slujindii în trobi Domnesci și țărei aii avutii milă
a ţinea liude
doi; 6meni străini fără pricină de dajdie, după cum
s'a doveditii și din cartea
fratelui nostru Domnii Mihaiii Vodă Saţulii co
o văjumii cu Iti 1792, Decombro.
13, care şi Domnia mea nc-amii milostivitii şi amii
înovitii acssti milă
spre a se păzi nestrămutatii, ca să fie pentru
-ajutoriu și poslușania casot s6le;
cărora după adeverinţelo D-lorii Ispravnicilorii
judeţului să li să dee şi pece-,
tluituri gospod do la visteria Domnioi molo,
spre a fi nosupăraţi; pontru care
poruncimii Domnia mea şi Dumnsvâstră Ispravnicilori
i judeţului i altorii zapeii *
și slujbași, să fiți următori poruncilorii D omnici
mele întoemat.— 1793 Mai 9.
"Cond. XXVI. Yfila 30,
|
“

1. Iată actele aceste, In anexe vom mai da
și altele:
Pi)

Anaforaoa

-

pentru

Y

Gheorghe

sin

”

Vasile

|

.

ce s'aii aședali

la nenusi.

Poruncimii Domnia mea Dumitalo vol
Vist, să-lii aşegi la Vistoria Domnici mele în orânduiala, nâmurilor i.
cu privileghiulii ce ati și coi-l-alți,
—
1793. Sept. 24.
|
| i
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De altmintrelea aflămii de la A. Moruzi şi acte de scutire ori do
ertare de birii pentru bătrânii scăpălaţi ori cu mulţi copii.
Prea

Incdlţale

Domne,

-

Cu prea plecată anafora aduci rugăciune Inilţimei tale pentru unii
şi
Gheurgho sin Vasile de aici din Bucuresci, carele fiind-eii atât tată-săii cât
orânduiala
în
fostii
aii
vechime
din
încă
că
'mâne,
de
seiuţi
sunt
Lui
nemulii
i
buerilorii de nemii, precum din rudele lui şi până acum se ailă unii dintrinși

aii îmbrăcatii caftanii,
lu cinulii boorici, aici cu Petrici Logofitulii spătăreseii co

iară rudenic,
vârii primarii din îraţi, cu boerii do nemii Rătoscii i Purdueseii
cu aceștia,
fruto,
de
nepot
eânu
lui Sonit Div. vel Comis Costandinii Dâmbovi
. - - mişi...
avândii
ă
cunoscut
rudesec,
so
toți întmacestaşi chipii fiind-cii
săvorşitii
do
cea
iar
lostivirei Mărici tale, să câștige orânduiala nâmului s6ii;
tale. 1793. Aug. 20.
hutărire rămâne a se fuce do către milostivirea Miirici
scu,
Prea plceată sluga Mărici tale, Manolache Vorn. Crețule
Cont,

XXIV.

Fila

153.

pe: Potre Copiicenu,
Zem. Vlahseoie : Riind-eăi ami miluitii Domnia mea,
mânilo lui acestă
la
dati
i-amii
din sud. Vâlcea şi L-amii fiicuti postelnicolii,
postelnieilorii,
iala
orântlu
în
este
că
seiutii,
fie
Domnesc a nostri carte, ca să
bucatele salo,
deeptii
scutelei, po
și sti aibi privilegiulii celil obicinuitii alii
; dreptii
ioci
postoln
lți
cci-l-a
şi
ati
ce
de dijmiiritii, vinăriciii, după orânduiala,
numisusit
mai
pe
ă
cunâsc
să-lii
ca
,
cuvine
so
aceca poruncimii la toţi câţi
10.
Maiii
.
—1794
gspd.
receh
ii saam
tulii boorulii Domnioi mole de pastelnicelii.

Anaforaou

lui

Ioniţă carele sai. aşedati, la nmuri.
Io

Alees.

Cost.

Muvuzi

Voerodii.

ici mele puii fieatii de ciitre D.unDapă cercetare, co din porunca Domn
o
Domnici mele vel Vist. alovorindu-s
la
nslui cinstiti şi eredineiosii bocriulii
i
gisiti
sat,
co
osck
Domn
ve
vechi hris6
tă
nâmulii acestuia din însăși colea:
racos
print
precum nl 50 făcu arătaro
vel
mânile lui şi din dovada mărturiilorii,
asupră-l ȘI poruneimit Dumitalo
mea
ia
Domn
ii
-scii
anafora, ne-amil milostivit
îrate
cu
ă
Ioniţ
i
acosti
,
nâmii
de
lorii
Vist. să so aere la orinduiala bocri
— 1793,
lori dupii orânduială întoemal.
ulii
loghi
privi
aibă
să-și
cart
Stanii,

|

Septomb. 6,
n

Peg

Inălţute

|

-

Ya Loje.

.

Domne,

-

moşii săi şi
ţimoi tele Ioniţă arătândii că sdve Domnesc
După jalba co aii datii Inălduia
hri
la boorilorii ay Ondii și
t ati fostii în orân
esca

Domn
do
striimoşulii-săi
cu frate-soit Stanii „mpărtășiţi nată porunca
lumi
corândii a fi şi olii împreună
după
rii,
ii
rilo
[i
nemu
ai
Afyri
lă a - a
,
u
..
ÎȘI
orînduia
3
.
Iu
tale milă“ cu acceaşi
A
Miirici
lori Hrisovu Mărici șale MI atoiii |

văgu la mâra
Mărioi talo amii cercotatii ȘI s0

.
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V.

lută acte

de

„Înufovuoa

Hudului

buviţu pentru

acestă

-

ce ai

fostii

tătarii

din plaiulii

Iulumiţa

sud.

Diăm-

erlavca de Virii,

pliroforia

Coustuu.

co dă Domnici

ne milostivimii

Domnia

Moruzi

mele,
mea,

Wed,

D-lui vel Vist. do prosti starea

și-l ertiimii de

acum

înainte ca si

- Vorlii cu „I6tii 7140 fovr. 1 în care se arsti numele Lupului căpitanii za dorobanţi i feciurii lui pentru: stăpânirea moşici Sfetosci sul. Saac. Aceşti jiluitori co so teagii dintracestii Lupului căpitanii, i-adovereză Stanciulii hiv, coauușii
agioseii și cum că acestii hrisovii le” este rămasă do la numitulii Lupulii căpitanulii za dorobanţi străm oşu-lorii fiindii, întracolași chipii dovedind
arotu
Măriei tale; iar hotăriroa. cca descvârșitii rămâne a so faco do ciitro
Inălțimea
fa, — 1793, Aug. 10,
o
.
fond, XXIV, Fila 410,
Zu
Via
Vel
Vist,

Anafovruua
mazili,

d-lui

lo Aleandru

cel. Vostier pentru
Const.

Moruzi

Poivod

Giura

Vălăşescu

Ailostiiu

bojicu

a

se ușeru

2 9 ct mea

După

URECHIĂ

natură:

Jo Alecs.

jăluitorului,

A.

între

Gospodur.

D-ta vel Vistierii, după anaforaua d-tale și după udever
inţele şi dovegile
ce vedumii Dumnia mea li mânile
Giurei Vătișescu, poruneimii d-tale vel
Vistierii cu să se așade la orinduiala mazililorii, —
1794, Februarie 83,
Vel

Loyof.

IPN
DUPE
DORIN
PD
ROI

ae

După jalba ce aii datii Iniilţimei tele Giura Vătăşo
seu ot sud. Vâlcea,
atbtândii că și moşii, părinții lui, ai fostii mazili
și
clii
româindii micii de
părinţi, din întimplarea vromilorii i sar fi râpusii
şi sincturile cele vechi, cari
adevereaii de nâmulii lui, pentru care aii fostii datii
jalbă şi la Măria sa Mihaiii
Vodă Snţuli, și find” orinduită la d-lui vel
Vistierii, d-lui l-aii orinduitii
la d-lorii boerii așecdământari şi Ja ispravnicii
acelui judeţii, unde după cereetarea ce i-nii ficutii, l-ar fi doveditii de feviorii
de mazilii şi i-ar fi datii și
adeverinţă la mână, şi întâmplându-i-se bâlă
îndelungată, n'a pututii de atuncă
a veni de a-și afla îndreptare, făcândii rugăci
une ca de la voia milostivirei
Mărici tele să-și afle orinduiala părintâscă. Din
luminata porunca Măricr tele
făcendu-i cercetare, se vădu la mâna lui
atât serisârea d-lui Ioniţă biv. vel
Paharnicii i d-lui Ioniţă biv. vel Serdari co
aii fostii cu așeqământii la lâti yo
cât şi a d-lui Dumitrache Șchiliţă. biv.
vel Pitarii ispravniculii judeţului i a
Predei Bajorenulii şi de la o sâmă boerna
şi
esto vechiii nemii do mazili şi că i sc cuvine mazili, în care îi adeverâză ci
a fi îimpărtişitii și olii la aceaşi
orinduială, dapă cercetarea 'co amii făcutii
întace
staș chipii. dovedindii, arutii
Mărică tele, iar hotărirea cea de săvirșitii
rămâne a se face de către milostivirea Inălţimei tele, — 1794, Februarie 10,
Cond. XXVII, fila 3,
”
|
|
Vel Vist,

NI

Dimne,

me

Inclţate

7 a EM

Prea

mele

fie nesupăratii, şi Dumneta vel Vist. sii fucă cartea Domnici
diijlielorii Vistorici. 1793. Decom. 50.
Conu,

NAY,

457

|
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Vel

de apărare:
Logf.

fil.:212,

Preu

Indiţute

Domnc,

Dâmboviţa, aii jăluitii
Radulii, co aii fostii vitavii de plaiulii Talomiţa sud.
cum îlii adoverâză
după
plai,
de
Măvict tale, că 40 ani aii slujitii vătavii
în vrâstă, dară şi
i
trecuti
este
că
cărțile Domnesci, ce are şi acum deosebiti,
sărăcie, și nu în
mare
sitii la
din pricina răsmirilei jăfuindu-se sait catandi
de velă, împovăratii eu trei fete
destulii cu acesta, dară se află şi cu patimă
dajlic, ce este aşedatii între Mazili,
mari, şi nu mai este vvednicii a purta
prin luminată cartea Măvici tale de
făcendii rugăciune de a îi ertatii de dajdie
streinii pentru ajutorulii bătrâneţelor şi
apărare, şi să î se deo şi unîu liude omii
la mine ca să o teorisescii, nu lipsimit
casei lut; a căruia jalbă orânduită fiind
că ati slujitii vătavii de plaiii atâta vreme,
a înseiinţa Mărict tale, că acesta, cum
lui, că se
starea lui însciinţeză ispravnicii judeţu
este sciutii de toţi, iară pentru
aşedatii
este
«de unit” piciorii, şi la dajdie
allă la halulii scăpătiieiuncă şi betâgii
uşustii
iară a lui rugăciune de a îi ertatii,
la semă drepti tal. 11. bani GO;
Miărică
pricină, acesta rămâne la milostivirea
rată, cum şi pentru un omii fără
Vist,
rel
tale. 1793, Dec. 23.
Anafovuoa

Zun fii

bi

“To

Ale.

nevoluieii
Const.

ertaveu

pentru

Moruzi

de ivi.

Ved,

de prosta stare a
nie mele D-lui vel Vist.
După pliroforia ce dă Dom
mii de acum înainte să ofie
Domnia mea şi-l ertă
imii
stiv
milo
47
ne
,
ului
m. 90.
mini
itor
jălu
“
bd
Domnici mele, 1793. Dece
-

.

tii,i,
pirarati
nesusupă

şişi

D-ia
D-ti

:
vel

Prea Inălţule

Vist. să

;

7,

d

|

,

! faci cartea

Domne,
dlatii Mărici

nevolnicii „din

tale Zanfir,

Bucuros

că

şi orbii «le ochi, asi
osu, trecuti în vrâstii
nei
uti
nep
ii,
rân
băt
bi,
este sla
t 60 Nat i
Visteria Miiriei tale de sun
la
die
daj
tă
por
şi
ÎS e
,
de unit anii
orâne i
cartea Mitrică tale dupii
ă
nat
Jmi
prin
ati
cert
eze pen”
rugiiciune «de a fi
irulii, Agici ca Să coreo
D-lui biv. vel Y ist, Naz
la
i
e
u-s
ne
ind
ve
ndu
face
orâ
lună
ja,
de la 15 alo următorei
lui,
ii
iul
de
leg
par
tii
ipsi
şi
,
ea
ost
tru star
nepulinel
că este: forte bătrânii,
cum
i,
iti
ver
ce
ade
cru
e
la
sai
d
cereetândii
hrana vieți, și fiin
i nu pate a-și agonisit
încăreatii şi
vederile ochilorii, în câti
şi ai remasu jiluitorulii
tii,
muri
ati
a
acel
,
stii
cu unii Stanii fiuDupă

jalba

ce-ati

,

are A CENTRALĂ

Î58

|

VA.

URECIINĂ

cu dajdia aceluia, și cum că este vrednici a avea mila Mărioi tale; care
însciinţare se puse întiacestă plecată a mea anafora, ca. să se velă de către Măria
ta, iară a lut rugăciune de a fi ertatii, rămâne la milostivirea Mărici tale.
—
1793, Deeem. 19.
.
Cond, XXV, Ti. 243,

Vel

Anaf[ovraoa

lui
Jo

Costandinii
Alex.

Const.

pentru

erlave

Monuzi

Vrd,

de

Vist,

iri.

Poruncimii Domnia mea D-tale cinstiti şi credinciosii boerule
ali Domnici mele vel Vist. să-Y facă cartea Domnici mele, de apărare
a capului lui. —
1793, Decem. 21.

Prea Tnălţate

Dimne,

Costandinii de aici prin jalba co ai dată Mărie
talo, arâtă că se allă cu
patimă de bâla podagrei de multă vromo, de
nu pste cși din casă afară, are
şi trei fete do vârstă, se află şi la mare sciipă
tăciune, nofiiindii vrednici a
mai r&spunde dajdia co sai așoilatii, făcondii
rugăciune, ca să fie ortati şi să i

să de luminată cartea Miărici tale de apărare ; a
căruia jalbă orânduită fini
la mine, ca

să o teorisoscii după orândniala Visterioi,
orânduindu-se la D-lui
biv. vtore Vist. Naziruliă Agici, ca să cerce
teze de perlegiulii lui şi în co clipă . _
se. va adeveri, să insciinţoze, faco râspunsii
intracostaşii chipii, că sai aloveritii a
de la mahalagii şi preoții mahalaloi, că
cu adevăratii se află fârte scăpiitati şi
bolnavă, în cât. din patima boloi i-ati
cădutii şi unii. piciorii de nu mar esto."
„harnici. a-și seste hrana vioţei, vrodn
ieii fiindii a avea mila. Miărici tale,
care
însciinţare” se puse înti'acâstă pleca
tă a mea anafora, ca să se Vilă
do
către
„Măria ta, iară a lut rugăciune de
a fi ortatit de dajdic, şi a i se da
carte de
apiirare, rămâne la milostiviroa Măric
i tale.— 1793, Deezm. 20,
Cond.

XXV,

Tila

192,

dAnaforaoa ce sati [ăeuti

Jovlache

Iuz-dasa

Prea

pentru

în dosul

jiiliei

a fi nesupăratii

luă

de «da julie.

Costanlinii

sin

răposalu

Inălţale

Donane,
Cu lacrimă fierbinţi jăluosei
i milostivirei AM irioi tale, că răpo
satulii. tatăMcii i Sali săvârșită viaţ a
în slujba luz-bizici do pușcărie,
și ai fostii miluiti
do alți foști Domni și do Iniil
ţimoa ta cu luminate cărţi
do apărare casei ;
acum milostive Dâmne, Vădii
că snt supăratii la orânduiala
dajdici ; do caro
mă rogi Inălţimo
t

tsle

bitii că ne-ati rămas

să to milbstivosel

dut orie părintiseă

asupra scăpătiiciunor melc,
că dooso-

asupră-mi de a plăti, ci mă aflu
şi.cu
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casă grea, în cât sunt forte sporiatii de hrana vioţoi cea de tâte gilelo; ci după
cum Saii rovărsatii mila Inălţimei tale către alţi mulţi lipsiţi, şi sunt nosuporați, să so roverse mila și asupra scăpătiăciunei molo a fi nesupăratii de orânduiala dajlici şi veşinica pomenire va fi Mărici tale. Robulii Mărici tele, sin
răposatului Iordache Iuz-başa. — 1794, Noomb. 21.

« D-lui vel Vornicii

alii politiei Bucuroscilorii, să cerceteze jalba acâsta. >

Iată anaforaoa şi resoluțiunca Domntscă în acestaşi causă :

Cost.

Io Alecsandru

a De

aici înainte

Moruzi

Verd. i gpd.

Vlahseoe.

Zem,

poruneimii să fie nes“păratii de dajdie >.—1794 Dec. 6.
Vel Logof.

Pi6. Inclţate

Domne,

luminată porunca Inăiţimei tale, amii cereetatii jalba co ai datii
După
către - Inălţimea ta acostii Costandinii sin Iordache, ce nii fostii Ius-başa de
patşeărie,. şi cât pentru arătarea ce face, că aii avutii 'TPată-s5ii cărtă de apurare
atât a Mărici sale Mihaiii Vodă Suţulii, cât şi a Inălţimei tale, însă pe numele
miumisi Iuistini, asupra casci lori, adovărulii ati arătatii, fiindii-că le vădui și
oii în faptă la mâni, iară pontru că sait pusti la dajdic, carele ati şi plătitii
curge acestii feliu : la serisulii
- na
trei semi perzii, al 3-lea şi cotfortiă, prici
şi numitulii jăluitor;iila
serisii
sati
[ăcuiii,
sai
ce
mahalalelovii la catagrafia
vremea

clii nu-şi

așcdămintului,

avea

la îndemână acestea sinoturi să le arcte,

la rugăciunea
căruia nedându-i-se creqământii s'aii pusi li dajlio cu tal. 3, ci
și săracii, ca
holtoi
şi
ce faco ca să te milostivesci Miria ta asupră-i, fiindii
bogată mila
la
să pstă hrăni şi pe -mumă-sa și două surori co aro, rămâne

o

Mărici tale. — 1794, Noom. 24.

Vel

Cond. XVIII, pag. 42.

Anafovaoa

Sundului

Săpunariu

pentru

evlaveu

Cost.

Movuzi

Verd.

Io Aleesundru

Vovnicii.
”

de liră

starea
Dumnelui vel Vist. după cercetarea şi pliroforia ce ne dai dle
faci
„să-i
acestuia, cum ci este scăpătatii şi însăreinatii cu 6 fete, poruncimii
|
cartea Domnioi mele de a fi de totii nendajnieti.— 1799 Deeemb, 4.
Vel

Pr6

Inclţate

bomne,

_

Logof.

|

tale. aretă, că
Sandulii Săpunariu de aică prin jalba ce aii dati Mirici
lipsiti de
vâustă,
de
fete
G
este fârte scăpătatii și în grea datorie intrati, cu

160

A

A. URECINĂ_

hrana vieţii și dajdia și-o portă, între Dristorenii vechi ; mai nainte aii fostii
“la sâmă drâptă tal. 3 cu răsura, iară acum ar fi tal. G și nu arc putere a
răspunde, făcândii rugăciune Mărici tale, ca să se scadă cu trof lei și să rimâe
tal. 3 la sâmă, după cum ai fostii mai nainte ; a căruia jalbă după orinluiala
visterie orîndluindu-se la.D-lui Naziru Agici, ca să cercoteze pentru starea
şi perlegiulii; D-lui, de la 15 alo următârei luni, face răspunsii într'acestași
chipii, că cercetândii s'aii adlevâritii că este forte scăpi ătatii, însăreinatii cu copii
şi în grea datorie, cuvinciosi a avea mila Miărici. tale şi la dajlie esto așeratii
la sâma deâptă tal. 6, care însciinţare se pusă întracestă plecată a mea anaforu
ca să se vagă de câtre Măria ta; dară a lui rugăciune de a fi seădutii și a
rămânea eu tal. 3 la sâmă, rămâne lu milostivirea Măriot tale.—1793.Nocb. 30,
Cond, XXV. Fila 130.

!

Vel

Vise,

lo Alessandru Cost. Moruzi Verd. i gpd.
După pliroforia ce ne dă d-lui vel Vistiorii de starea lut poruncimii să
fie ertatii de slujbă, căruia îi dămii la mânile lut acestii Domneseii sinet.—
1794, Februarie 96.
|
Vel.

Prea

Incilţule

Dummne.

|

Logf.

.
!

Andreiii copilu din casă de Divanii prin jalba ce aîi datii Mărici tale arctă
că din copilăria lui se află sudindă Curţei Domnesci la acesti stegii, şi din
întâmplarea vremilorii cădendit la mare sărăcie şi deosebiti de acesta bolnăvindu-se aii zăcutii trei ani. din care sii sacatefsitii de o mânăşi de unii
piciorii, se allă şi cu casă grea, din care aceste patimi nu mat este vrednicii
a purta slujba, făeândii rugăciune, ca să se reverse milostivirea Măriei tale şi
asupra lui,de a fi iertatii de stujbă prin luminată cartea Mării tale a căruia
jalbă după orânduiala Visterici, orânduindu-se la D-lui Visticrulii za Divanii,
ca să cerceteze pentru starea și prilegiuli lui, de la Fobruarie 1 face râspunsulii
în secrisii într'acelaşi chipii, că făcendii cercetare cu deamăruntulliă pentru starea
jăluitoriului Andreiii, sait pliroforisitii și sait încredințatii că esto săracii desăvârşitii

și vrednicii

de milă, cu patru copii, iar pontru neputința

lut este vădută

că nu este vrednieii de nică o trebă, aflându-se şi schiopii şi ciungii, care jalbă
și înşeiințare o pusesemii întracestă a mea anafora plecati, ca să se vacă de
Măria ta; iar a lui rugăciune de a fi iertatii rămâne la milostivirea Măriei tale.—
1794, Februarie 13.
Cand. XXVII, Fila 3,
Vel Vistievii. lo Alexuneleu

Costun.

Poruncimii. Domnia

mele de apă rare capului

mea

Moruzi

d-tale

lui. — 1794

Ved

vel

î Gospodarii

Zeu... Vlahseoie.

vistiar ca să i se

facă

cartea Domniet

Februarie 24;
Vel. Logf.

|
4

i
4
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Doâmne.

Dobre nevolniculii din Bucuresci
'aii jăluit Măriei tale că se află beteagii
de mâni și cu patimă de bâlă de epilepsie, a fostii ertatii de dajdie prin cărţi
Domnosci de apărare, făcândii rugăciune de a i se înoci această milă şi cu luminată

cartea Măriei „tale; la a căruia jalbă ni se poruncesce ca să teorisescii jalba, şi

cercetând vădui la' mâna lui cartea Mărie sale Mihaiii Vodă Suţulii din domnia
a doua, cum și o:anafora a d-lorii Veliţilorii boeră de la așegămintii adeverindii

că este așa cu adevăratii beteagii do miini și soția lui Grbă, mai alesii și scăpătatii din care nici pânea din tâte dilele nu ?și pote a o gonisi, și așa milos-

tivindu-se Măria sa l'a ertatii printr'ac6st
carteă:de apărare, care carto se puse
într'acâstă a mea plecată anafora, ca să se vază de câtre Măria ta ; iară a lui
rugăciune de a i se înnoi acâstă milă rămâne la milostivirea Măriei talo.—1794

“Februarie 9.

|

Con. XXVII.

|
„Vel

Fila 5 — (indice 2].

Anaforaoa

Io Alexandru

lui

Vistier,
Ă

Dumitrache.de

aici pentru

iertare

de birii

Costandinii

Moruzi Vvod. î gpod. Zemuli Vlahscoe
» După pliroforia ce dă Domniei mele D-lui vel Vistierii și după sinoturile
Domnesci ce văqumii Domnia mea la mâna lui, întărimit şi poruncimii ca să
fie apărat do rândulii dăjdiiloră Visteric
— 1794,
i. Februarie 16.
Prea

Inălțate

Domne,

Dumitrache de aici din Bucuroscă aii jăluitii : Măriei tale, că din mică
căpilăria lui ati slujitii Curţei Gospod. ciohodarii până în gilelo Mărioi sale
Alexandru Vodă, când ne. mai putândii fi vrednicit de slujbă s'aii iertati, dândui-se carte de apărare ca să nu fie supăratii de rândulii dăjdiilorii Visterică
care milă i s'aii înoitii-de către toți luminaţii Domni, făcândii rugieiune ca:
săi se întărâscă şi cu luminată cartea Miărici tale, a căruia jalbă orânduită-

fiindă la mine ca să o teorisesoii și să o arătii Măriei tale, amii cerutii să-mi,

arâte sincturile ce qice că are și arâti mai ântâi o carte a Măriei sale Alex.
Vodă Ipsilanti cu 16tă 1775 Mai 10 coprindătorii că mai 'nainte aflându:se:
slujindii ciohodarii, și ajungândii la vârsta bătrânoţelorii și la mare scăpăticiune,:
s'aii milostivitii asupră-ă și Pati iertati de tâte dările şi orânduelilo Visterioi, mai
artă, o carte a Mărici sale răposatului Nicolae Vodă Caragea cu I6tii 1782, Aug.

2 cu care întiiresce

mila

de

mai

susii

arătată,

mai

vădui

sale Mihai Vodă Suţulii prin care și Măria sa îi învoesce
Domnia

dintâi cu lâtii 1783 Dechomire

o carte

acca

a Mărici,

3, îmi mai artă o carte totii a Mărie

sale Mihai Vodii din Domnia a doua cu I6ti 1792, Fovruarie 93, următăre colorii
do susii, care cărți se puse întacdstă plecată a mea anafora ca să se vajă
Istoria Româniloră de V, A. Urcchiă,

.

milă însă la

Toy.

Vii.

<

Lu

_

şi cu

luminată

A. URECIINIĂ

4

4165

de Măria ta, iar a lui . rugăciune

de a i se înoi

milă

acâstă

— 17194 Feb. 14.
cartea Măriei tale, acâsta, rămâne la milosti virea Inălţimei tale.
VeJ

Con. XXVII. Fila 31,

-Une-ori . Vodă nu

să facă ruptore,

adică aşedare

că nu

Credem

acorda

puţinii a

tie di.
Vi stier

ca

învoia

scutireea “întrâgă,, ci

de biră după puterea

Visteria

omului.

influențatii asupra lui A. Moruzi marele

le şi
_flagele, ce sub Domnia lui aă bântuită ţâra: Ciuma, .locuste
cum dicit unii, — să tragă profitii
(ometea. Ori-cât, A. Moruzi cău—ta
din nenorocirile ce bântuiai ţera (cum vomit vedea mai departe) nu
mai

în faţa nenorocirei ilii aflămt

puţină

Urmărirea

havoeturilorii

îndemnatii

milostivire.

spre

slujbaşi, ba şi a celori

marilor

mici

se face cu deosebită stăruinţă sub Alex. Moruzi. Avemii unit documentii, în care vedemii cum unit boerii mare, banul Dâmitrache Nacoviţă, se jăluesce Domnitorului, că pe când se afla în demnitatea de
din judeţulă

vătavii la plaiu Coziei

ai rânduitii pre unit Tudorache

vornicii mare,

Vâlcea

şi nedându-i

Domniei

cuvenitii, a primiti de la acesti slujbaşii unii

havaetulii

boerului

sale

zapisti pe sorocit

de

trei luni...
Dar. iată

mai

pe care o lăsămit
Prea

hine

in

intregimea

să fie judecată

după

ei

acăstă

stranie

moravurile

reclamaţiune

nostre

moderne :

Inălţate Domne,

Cu prea plecata mea anafora arătii Mărioi tale, că în anulii trecuti aflân-

du-mă “cu dregătoria Vornicici coi mată, $Sai orinduitii după

obieciii Vătașii

-de plaiii po la orînduitele plaiuri, între card unii Tudorache Vă itavii de plaiii
Coziei sud. Vâlcea, încă nică până acum n "ai vrut ca să dee obicinuitulii havaetii, carele mi-aii şi datii zapisii cu sorocii de trei luni, ca să-și răspandă
havaotulii,- și- de atunci și până acumii este unii anii și patru luni, şi totnu
mi-ai

mai

dati și do câte

oră i-amii

scrisă, tot-d6una şi-aii pusii sorocii pesto

sorocii şi urmare nu ail mai făcutii, ci mă rogii Măriei tale să fio' luminată
porunca cu - mui mbașiriiii să mârgă să-l apuce ca prin marafotalii D-lorii Ispravniciloră judeţului să împlinâscă banii după zapisulii Ii, şi cum va fi bună

hotărîrea Mărici tale. — 1793, Marte 5.

a

Ali M- tale „plecată slugă, Dumite ache
„: Tată acumii şi resoluţia

Domnâscă

„do Alecsandru. Cost.

Racoviţă

Banii.

pe acestă jalbă ::
Moruzi

Vud.

Dinti, volnicia Domniei mele. .:...... să mârgă la sud. Vâlcea, unde
prin scirca Ispravniciloră judeţului, să apuce pe numitulii 'Pudorache vătavu

„
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cu strinsâre, ca după zapisu lui-să împlin6scă, s6ii qicândii că are a r&spunde,
să-lii rădice, ori pe însuși, s6ii vechilu, care să fio vrednici a răspunde șşi la
bani, să-lii aducă aicea. — 1793, Marte 7.
|
Vel Logof.
Cond.

XXIV,

Fila

24,

|

-

-

De şi vedemii din actului acesta pe Domnitoră dându dreptate
boerilorii din Divahii- a-şi urmări havaeturile, totuşi pare că şi elii
însuşi a înţelesii ce abuzuri se făccii. cu aceste dări ciudate. Cu deosebire

apăsătâre

percepe
cum
unii

era pentru

amendile

locuitori înstituţiunea

pentru vitele de pripasii.

Ami

vorniceilorii,

cari

v&dutii, în urmă,

se comitâti asemenea abuzuri. Se vede că tâte măsurile luate de
din Domni, n'a isbutitii să împedece acele abusuri. Venitulii

„. Vorniciei era deci forte căutată intre întreprindători ; de aceea elii se
arenda şi se sub-arenda cu mare înlesnire. Sub-arendatorii, ca să-şi
scâtă banii daţi si uni câştigii mare, nu cruțait pe locuitori şi amen-

dările abusive desperaii pe bietulii sătânii. Până într'atât aceste abusuri erai mari, că nu putu să le trecă cu vederea: Alex, Moruzi şi
deci înaintă urmâtorele:
« Publicaţii la tâte judeţele şi pitacii la nazîrii epitropică, pentru slujba Vornicică, cum să urmeze căutatulii ei, a nu se precupi cu vângarea din mână în
mână, din care se pricinuesce jafuri şi nedreptăţi locuitorilor. »
« Zem. Vlas. Dumnâvâstră ispravnicilorii ot sud. . . . vă facemii în scire
pentru slujba Vornicici, că pentru a nu se face dintru acâsta nedreptăţi și
pricini de jafuri intrând din mână în mână cu vândarea şi la felii de felii de
Gm6ni, căutarea, slujbei după cum amii vădutii Domnia mea atâtea jălbi, este
porunca Domniei mele hotărită, ca să nu se întinqă slujba cu vândarea la mai
multe mâni: decât cumpărătorii dintâi, ce aii cumpăratii de la mezatulii cpitropiei, vândându-o la alii douilea mână; acei cumpărători de al doilea ce nu
xorii putea a cuprinde județele ce cumpără cu o sumă într'unii condeiii, potii
să o vângă pe judeţe deosebiti în parte la alţii, care pste fieș-care judeţ ce
cumpără a şi-lii căuta, iară de la acei de alii treilea cumpărătorii mai multi
să nu 'trâcă cu vândarea la alţii, ci însuși să caute treba ca să fie şi datorii a
răspunde însuși la întîmplare de vină, când orii face urmări înpotriva pontu- ilorii aceștia, slujbe, şi vorii face nescare-va jafură; pentru care măcar că amii
datii porunca Domniei mele de acâsta și la. epitropie, ca să arte de acâsta şi
cumpărătorilor.de Ja mezatii, dară şi D-vostră nu lipsimii a vă porunci, ca să
fiţi cu luare aminte, atât a se păzi porunca acâsta, cât şi a urma poruncilorii
ce v'amii mai trimisi Domnia mea întradinsit pentru slujba Vornicică, la 15

ile ale lunci Decembre. 1794, Ghenară 28.

Ar

AG.
Fată si

alti

casti

acestii dreptii :
Prea

Inălţate

de

o

a

A. URECIIĂ
urmărire

o

de havaetii

|

de
şi de procesii

la

Se

p

Domne,

ni. se
io,
La apelaţia lui Vladi Polcovnicu cu zapeiti vătafulii de Vister
să vedemii
poruncesco de către Inălţimea ta, ca toorisindii jaloba lui Vlali,
cercetare
făcândii
şi
scu,
Creţule
şi cerceterea acâsta a D-lui Clucerii Istrate
următori
ă
porunc
oi
Luminat
pricinci, să ascătăimii Mirioi tale prin anafora.
tale
Mărioi
i
arstimi
fiindii întocmai, 'ponteu caro dap corcetarea co făcumii
că cât pentra pricinuirea: Vladului co se arâtă întru acsstă alegere, că slujba
Vornicici aii toemito cu acolii Radu Zapeiu numai în tal. 80, şi că în urmă
D-lui Armașii Manulii, prin închisâro i-ati mai luatii și alți tal, 15 do s'aii

făcută talori 95, aeostă pîră asemenea o făcu și acumii Vladii înaintea n 5stră,
dar în cea după urmă iarăși din însuși tacriru lui dovedimit că slujba a cum-

părat-o de la Radu do buna-voia sa, toemind'o în taleri 95, de care aii datii
taleri 80 atunci întâi în mâna Radului, iar talori 15 i-ai împlinitii în urmă
prin D-lui Armașu și nu-i mai rămase Vladului cuvntiide pricinuire la

acâsta de vreme co aii împlinit cea ce aii fostii tocmitii,

asemenea şi pentru

pira ce mai aduco Vladii asupra Armașului, dicândii că zapeii ce-i avea D-lui
prin plăși nu i-ati datii slujitori ca să împlinâscă gl6bolo do pe la stăpânii
viteloriice aii făcutii stricăciune, la acesta nu are nici o dreptate a porni piră
asupra Armașului, nică că era acei zapeii datori să-i dea lui slujitori ca să-i
împlinâscă gl6bole, căci eli fiind Vornicelii, adica slujbaşii cu carte Domnâscă
în mână, singurii elit avea ași implini gl6belo pe felii și pe suma vitelorii co
aii făcutii stricăciunea, avândii volnicie să ide de fieşcare vită ceea co în poiar pentru că se jăluosce Vladii
;i
runca Domnâscă este scrisii, iar nu mai multi
cum-că din pricina împotrivirei zapeiilorii i-aii rEmasii și până astădi „pe la
mulți locuitori gl6bele, după foile de ispăşanie neîmplinite, la acâsta aro droptate a i so împlini dreptulii săii de pe -la acei locuitori, ca unulii ce aii cum- păratii slujba cu bani, și găsimii cu cale să fio. luminată porunca Mărioci tale
cu mumbașirii către D-lorii Ispravnicii cei ce se allă acum, ca să corestoze, și

unde vorii dovedi D-lorii că are Vladii dreptate a so implini acele

globe, să

i le împlinâscă, urmândii întocmai după coprinderea cărţoi Gospod. ; iar pentru
că so jălui Vladii cum-că D-lui Armaşu Manu, cumpărândă slujba vinăriciului
îndată co a orândauitii slujbaşi prin popâre, numai decât Paii popritii și pe
dânsulii do a -mai căuta slujba Vornicici, la acesta întrebatii fiindii Armașulii
nu tăgădui qicândii că aşa s'arii fi coprinqândii în Dommneseile ponturi cele

pentru slujba vinăriciului, de care corcetândii noi condica Divanului

în care

sunt trecute aceste ponturi, nicăiri nu găsimii să serie cum-că;slujbașii vină- .
ricori să aibă a căuta și slujba vornicici și a lua vonitii ci încă mai vârtosii
li se poruncosce vinăricerilorii ca de glsbo să se ferâscă. ' Deci. dreptate are
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Vladii, ca ori-ce , gl6bo so vorii fi luatii. din. plasa accea, undo aii fostii olii
vornicelii pe vremea do când Laii opritii Armaşulii aşi căuta slujba, tâto acelea
să i lo împlinâscă Viadului do la Armașii, fiindii dreptii alii săii, caro iarăşi
înaintea D-lorii Ispravnicilorii să lo dovedoscă Vladii și po cât va dovedi'să-i
plătescă. Armașulii, do caro măcarii că şi D-lui Clucoru Istrato Croţulescu prin-

tracestă alegere arctă că la acţsta așa esto obicoiii do so urmâză în toţi anii,
adică de cauti vinăriceră și Vornicia în dolu cu viilo până se culegii viile,
dar şi de va fi cu adevărații acestii obicoiii este răi, nofiindii cuprinsi nici
în pontirile vinăricerilorii, nici în cartea Vornicelului, și nu ati vinăricorii
nici o dreptate alta, do cât numai ceea co în ponturi lo seric. Iar Voinicia,
fiindii unii hnzmetii. Domnescii, caro so vinde la cochii vechi ca şi vinăriciulă,
aro a-și căuta vornicolu venitulii acestei slujbe până la împlinirea anului,
fiind-că po unii anii doplinii o cumpără. Iar pontru că se jăluesco Vladi, cumcă
îi bate și lo face multe jafuri și nedroptăți, şi aducând pe Vladi inaintea
dumisale şi înfăţişându-lii cu acoi locuitori părișii lui, olii în: locii de ași
cundsce vina şi a so linişti strigarea acolorii locuitori do mustrărilo co-i făcea ă
d-lui pentru neenviineidse urmările lui, ai începutii a qico împotriva dumisale
cuvinte de necinste și ne mai putândii nică d-lui suferi necinstea și cuvintele
do ocară, ca unii Ispravnicii co sati aflatii, Vaii bătutii, însă cu 10 sâii 115 toogo
iar nu mai multi, ci fiind-că și din mărturiile ce s'aii adusi la corcotarea
D-lui Cluceralui Creţulescului se dovedesce, că Vladi aii răspunsii Armașului
cuvinte de necinste, este vinovatii, do vremo co Armașu so afla Ispravniculii
judeţului, dreggăitorii alii Miriei tale, şi nu i so cidoa să aducă asupra Ispravnicului cuvinte de ocară, și de aceca nici are dreptate să câră satisfaţione la
bătaia ce aii mâncatii; iar cea desăvârșită hotirire pentru tite rămâne a se.
face de cătro Inălțimea ta.— 1794 Pobruario 12.
Sa

Cod. XXVII, Fila 33,
Io Alecsandru Const.

Ianache “Moruzi vel
Aloruzi

Vuod.

i Gosp.

Zenli

Vornicii.

Vlahscoe:

Citindu-se înaintea Domniei mele atât anaforaoa D-lui vel Vormnici cât
şi apelaţia lui Vladii Polcovnicu, întracestaşii chipă poruncimii Domnia mea,
întâi pentra rămășiţa slujbei co se jiluesce că i-aii romas noimplinită, adică
obicinuitele gloabe, ca Isprarnicii judeţului să corcoteze, pentru acoca co va
arăta Vladi ci sunt: asupră-le glbe şi rămăşiţe de slujbe, şi păzindii forto
orânduiala ponturiloriă, de la care va avea cu dreptate a lua să aibă a-i împlini cu zapeii isprăvnicescă, ca să nu se păgubâscă; aşijdorea șşi pentru venitulii.
ce artă

Vladii

că Laii

luatii Armașii

Manu,

încât

aii fostii cu vinăriciu, să corcotezo

Polcovnieu, să dovedâscă gl6bole i pripasurilo i împlinirilo

Vornicici

co va fi făcutii și. vorii fi luato de Armașii Manu, și aducândii f6ic dovodită și
adoverită de Ispravnicii judeţului aci la Domnia mea, vomii da poruncă do i

se va împlini de la Armâşu Manulii.
— 1794, Februarie 160.

Ma

a

Na

-

Vel

Logof.

URECHIĂ

0 dare abuzivă în privinţa căria ati reclamatii vâtajii din plaiuri
jderii
contra isprâvniciloră a fostii acea prin care li să cerea câte unit
Si
i
|
de fie-care.

Iată actele:
Prea

Inălţate

Domne,

Cu lacrimi fierbinți jăluimii
fiindii că d-lorii boorii ispravnici
si dâo jderi, şi noi vădândii aşa
plaiulii şi amii cumpăratii jderii

miloi şi bunătăţoi Măriei tale, că noi ticăloşii
ot. sud. Vâlcea ati pusii po totii plaiulii ca
că ne face mare strănsâre ne-amii pusii totii
câte patru la unulii, şi în urmă vădendii că

amii cumpăratii jderii n'ati vrutii să primâscă, dicândii să dămii bani, şi ne-aii

făcutii do amii vândutii jderii cu scăqământii, adecă câte ial. 2 unulii, la care
noi luminate Dâmne, scimii că luminată porunca Măriei tale nu osto ca să dămii

jlezi; pentru care no rugămii "Măriei tale să te milostivesci asupra nostră ticăloșilorii, să fie luminată porunca Măriei tale să scimii și noi ticăloșii, iară
de unde nu să ni se facă împlinire, că noi amii datii câte taleri 5 de jderii,

„ca noi luminato Dâmne acestii obiceiii nu Pam avutii, şi ceremii mila Mărici tale.
Robii Mărici

tale, noi toți plăiaşii ot. plaiulii

Asupra acestei
luţiune:
Jo

reclamaţiuni
Alecsandru

Cozioi sud. Vălcea.

Domnilorulii pune
a

Costanlinii

Moruzi

următorea
Ei

reso-

Voivodi..

“ Pentru acâstă pricină amii luată Domnia mea pliroforie din codicile Divanului că obiceiulii vechiii a fostii, din ce se prindea do ci să dâe ploconii la
ispravnicii judeţului, precum. văqumii că la lt 1792, s'aii făcutii cercotaro cu

intradinsulii boerulii orânduitii la faţa locului Pahar. Ioniţă, carele aşa aii doveditii iarăşi prin vătafii vechi și totii cam cu sciinţă, deci cum că aii ispravnicii câte unii jderii numai de la potecași însă, iar nu şi de la cei-l-alţi locuitori

ai plaiului, acesta esto dovedită; dreptii aceea poruncimii Domnia mea, D-vâstră
ispravnicilorii de este precum jăluiră aceştia, că nu aţi vrutii să primiţi jderulii
cerându-le bani, rea v'a fostii urmarea; acâsta rămâne.în voia lorii do vorii
„vxea de sincși, ca să vă de bani pentru jderii, și aducându-vă jderulii vă poruncimii să fiți datori a primi jderulii, fără de a le cere bani, și fiindii că în

cercetările co s'aii făcutii nu se pomenosce de la totii plaiulii, să nu vă îndrăzniţi
dară peste obiceiii a faco urmare, cu cerere de la cei-lalți locuitori, că numai
pentru potecaşi
Martie 27.

|

Nu numai
Ţ

este obiceiulii

vechiii și Domnâsca

n6stră

poruncă. — 1794

Cod. XXVII. Fila 226—227,
u

din
.

plaiulă
.

[7

acesta

şi nu
.

E

numai pentru nelegiuita dare
:

.

a jderilori se tânguescă p'ăiaşii, ci şi din alte plaiuri şi contra altori

i

A.

Dn

Y.

.

166

ISTORIA .ROMÂNILORU
avaeturi.
boeriloriă

Domnitoriultt se vădu siliti
din: Divanii următârea carte:
Io Alexandru

Costan.

in

167
96

Moruzi

Ianuari ie

179%

a

scrie

Voevodii.

- Cinstiţilorii şi credincioşi: boerilorii Domnici mele, D-vâstră veliţilorii
- Dvornici do ţra de: susii şi de josii, fiind-că din jălbile locuitorilorii plaiuri"lorii

ne-amii 'înseiințatii

Domnia

mea pentru, avacturilo

vătaşilorii

de plaiii, cari .

sunt obișnuite a se da la dregătoria Vornicilorii mari, cum-că de la o vreme
înece încărcându-se peste obiceiii şi peste măsură, încât nu este starea și puterea plaiului:a răspunde vătavului la notrebnicii, și nu potii cei vrednici din

“slujbă și primiți de locuitori de a se afla în trâba acâsta, după cum veţi vedea
şi acestea patru jălbi alo locuitorilorii din patru plaiuri ; poruncimii dară D-v6stră, ca împreunându-vă la unii locii, unde pliroforisindu-v& de obiceiii ce ati
fostii, vădândii şi condica Divanului, să chibzuiţi cu drâptă măsură pentru tâte
plaiurile avaetulit ce este cu cale spre a se arâta Domnici mele, ca să dămii
nizamulii aicea, spre a nu putea nică vătaşiă a face cu pricina ae6sta vre-unii
felii de urmare împotrivă. — 1794, lan. 26.
Coă. XXIII, Fila 198,

Acestii pitacii se pare că ai i supărată multii pre marii i Vornic
şi Domnitorulii se sfiesce de a mai urmări abusurile din loto plaiurile
mârginindu-şi cartea numai la era de susă. 1
Cu tâte acestea la 27 Februarie 1794 Domnitorulit scrie din noii
caimacamului Craiovei, denunţându-i prelevarea unei dări abusive de
5 lei de potecaşiă, în favorea ispravniciloriu ii de Vâlcea şi i ordonă incetarea acestui abusil.
Lă

lată cartea, acesta:
Io Alees.

Cost. Moruzi

Voivodii.

“Oinstitii şi credinciosii booriulă Domnie mele, D-ta „Nicolae Hangerlău
biv. vel hatmanii caimacamulii Craiovey, sănătate; potecaşii din plaiurile sud.
câte
Vâlcea aii datii jalbă Domnici. mele, cum-că “ătavulii lorii de plaiit lo cere
slujba
pentru
tal. 5 cu nume de obiceiii,. pentru care vei sci, că vătavulii nu are
mele de
lui altii obiceiii decât numai acelea, ce se cuprindii în cartea Domnici
poruncă
dati
Sai
aceea
pentru
ilorii,
vătășie, iară e este cerere a ispravnic
Domniei me în trecutele dile după obiceiulit co: aii fostii, şi fii D-ta sănitosii.
1794, „Feobr.2
Cod. XXIII.
1. In cod. unde

ami descoperită

cartea de susti cetimă îndată nota :

« Acestii pitacii în urmă prefăcându-se S'aii făcutii către D- lu Banul şi
|
„Vorniculi de ţâra do susi,>
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Domunta

lui A.

Moruzi.

precedenti ne-amii ocupati de privilegiați, de bocri

şi de scutiţi. E loculit a ne ocupa

de dări, cu atât mai multi, că, pe.

când Dionisie Fotino scrie, că Moruzi «a guvernatii ţera (6rte bine...»
şi Sa arătatii către poporii ca nime altulă cu blândeţe şi cu dreptate, !

Dionisie Eclesiarehulii îlii descrie ca pre unii Domnii avară, lacomii
de bani şi căutândii a face avere chiar şi din calămităţile publice.?
«. Vomii vedea şi aci că adevărului este la mijlocii.
Să dămii mai înaiate de tote locii următorului documentii de
reorganisare a diferitelorii servicii ale visteriei, din 1795:
„_

« Cinstitii și credinciosii boerule alii Domniei mele, Dumnâta Ienache Văcă-

rescule vel .Vist. printracestii Domnosculii nostru hrisoviise face Dumitalo şi
tuturor celor-l-alți boeri dregători ai visterie Domnici mele însciințare, că
statornicia orânduclilorii celorii bine întocmite, cum că pricinuesce și odihna și
folosulii la obşte, nu coste nici unii felii de îndoială, de vreme ce orânduelile
tuturor pricinilorii, şi “mai vârtosii a celorii ce sunt mai de săvârșitii, bine

închipuindu-se

şi întocmindu-se

odată, de nu se vorii păzi cu statornicie ne-

schimbată, acei ce sunt supuși sub acestea orândueli, nu potii avea nici o dată
odihnăîn linisce, cu a-și pune petrecerile lorii întru curgere de unii felii de
rânduială, și să, scie cu ce mijlocii să potă griji de alte folositâre agoniseli, unde
fără nică unii cuvântii rămânii a fi lipsiţi de folosurile lorii celea mai 'multe
orândueli ale Domnescei oblăduiri, și a săvârşiroi acelorii mai trebuinciâse
pricini, fiindii legate și după tâtă cuviinţa așegate la visterie, face
şi trebuinţă ca
să se păzâscă cu o neschimbată şi nestrămutată statornicie în
ttă vremea ; și
de vreme ce toate acestea pricini: sunt din vechime orânduite
la deosebite numiri de condee ale visteriei ce se naumescii şi calemuri, cară
s'aii. împodovitii

şi cu stare de dregătorii, şi face trebuinţă, şi hotăvimii
ca aceşti dregători ce
se vorii afla la acestea calemuri, alegendu-se când
va fi lrebuinţă de a se orân-

_dui, să nu se mai potă schimba mică o dată, fără
a cădea în vre-o vină vădută,
„ceicelată şi cunosculă, căi este cuviință de a lipsi,
şi atunci tâtă cercetarea şi
alegerea pricinci
. însciințându-se cu anaforaoa domniei tale la Domnia
mea, 'să
îi. Tom. II, pag. 128
„2, Dionisie Eclesiarchulă dice, că Alecsandru
Moruzi aă adunată multă avuţic, îngrcuindi și dăjdiile racleloră. Acestă aserţiune
a lui se va fi referindă, credemii, la faptul
că, pe lângă tarifulă vămiloră, fixati după coprin
derea tratatelorti de la Şiştovă şi Iaşy
(1291—92), Domnitorii Mihaiu Suţuli şi Moruzi
ati mal impusă şi alte taxe supuşiloră rusesci și austriaci,
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se facă alegere de altii obrazii practicosii şi cu sciință de acea meserie, şi arttându-se la Domnia mea, să se orânduiască de înși-ne Domnia mea, și prin
caftanii, precum este obicinuitii şi întocmitii de mai înainte; şi de vreme ce
acâstă statornicie este trebuincidsă de a se întinde și la celea în parte, pentru
ca să se potă păzi mai cu scumpătate la totulii acelorii părți, socotindii Domnia
“mea că şi sameşii de pe la.tâte județele se cuvine ântâiii a fi 6meni-de cinste
-“şi cu sciinţă de socoteli și pracsis la ale judeţului unde se -vorii orândui, apoi
acestii folii fiind, să fie și ei nelipsiţi în tâtii vremea din sameşic, fără vină
cercetată și arstată prin domnia ta la Domnia mea; hotărimii ca d> acum înainte
tâte ssameşiile de pe la tâte judeţele să fie legate la visteria Domnici mele, şi
de sameşii judeţelorii, făcândii alegere Dumnâta vel Vist. să-i orânduesci şi să
li.se de cărţile Domniei mele de la visterie la mână, fără de a li se pricinui
vre-o cheltuială cât de mică cu numire de avaetii, prin care să fie deapururea
sameşii neschimbaţi, când vorii sluji cu dreptate, iară când se vorii arăta de
D-lorii ispravnicii judeţului că aii căguții în vre-o vină, făcându-se cercetare la
judecata visteriei, şi dovedindu-se vina lorii să se arţte cu anaforaoa D-tale la
Domnia mea, și atunci făcându-se de către Domnia ta alegerea de altii sameșii să-lii
orânduesci cu carte Domnâscă, și samâșulii să aibă să păztscă tote socotelile județalur şi să ţie de tote catastișe curate și să aibă în tâtă vremea estractură şi de
bresle şi de birnică şi de ajutâre şi de poslușnică și de slujitori, de surugii şi de
scutelnici și de veri-ce orânduială a visteriei, şi să aibă de tote acostea condici
curate, şi să ţie in păstrare

tâte

poruncile

Domnesci,

ce se trimetii

la județii,

către Dumnelorii Ispravnicii, de la Visterie, neamestecându-se la trebile condicăriei judeţului, ce sunt pricini ale Divanului Domniei mele, și să fie sirguitori
la tâte celea ce rorii dice Dumnâlorii Ispravnicii să săvârșască, şi să nu pricinuiască cusurii nici-odată la ale meseriei lorii şi ale supunerei lorii, fiindii
la tâte acestea ascultători şi sîrguitori, şi pentru ostendla lorii,să aibă plată de
la visteria Domniei mele câte taleri trei-deci și cincă la o semi, de la tâte semile celea întocmite, şi de la amândoi Dumnelorii Ispravnicii câte taleri treiqecă .şi cinci, adecă de la unii Ispravnicii po tal. ș6pte-spre-dece şi jumătate
la o sâmă. Ac6stă bună întocmire şi aședământii ce l-amii hotăritii Domnia mea
printr” acestii hrisovii alii Domniei mele pentru statornicia orinduelilorii ţărei
'celorii . întocmite de la Visterie, poruncimii și Dumitale vel Vist.. şi “tutuloriă
altorii boeri, ce după vremi v& veţi afla întru acestă dregiitorie, cu tâtă scumpâtatea să urmaţi şi să o păziţi, căci dintr'acâsta arii isvori şi odihnă și folosulii
la obşte .și. înlesnirea şăvârșirei, tuturorii orânduelilorii ţărei, și pricinilorii 'Visteriei colorii bine

întocmite

şi aședate

fără

smintâlă şi greșală, și acestii hrisovii

trecându-se în condicele Divanului şi a Visteriei Domnie mele, să se dâe la
sfinta Metropolie a fi spre păstrare; şi S'aii adeveritii hrisovulii acesta cu însăși”
credinţa Domnici mele, Io Alecsandru Costandinii Moruzi Vvd, şi cu credinţa

“prea iubiţilorii Domniei mele fiii: Costandinii Vd. Dumitrașco Vvd. Nicolae
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Yvd. martori fiindii şi Dumnelorii cinstiţi și credincioșii bocră veliţi ai Divanului Domnici mele: Pan Nicolae Brâncovânii vel Banii, Manolache Brâncoveriii
vel Vorn. de ţâra de susii, Costache Caragea vel Hatm, Dumitrache Manulii vel
Spăt. Nicolae Filipescu vel Logof. de ţera de susii, Costache Ghica vel Vor:
de ţâra de josii, Radu Slătinânu vel Vorn. Manolache Grădiştenu vel Vorn. Cos-

tache Știrboiii vel Logof. de ţâra de susii, Mateiii Fălcoiann vel Vorn. alii politici,
Lucache Arghiropolu vel Post. Dumitrache Hangerlăii vel Comisii. Dumitrașco.
Racoviţă vel clucerii. .... vel Păhar. Grigorie Bălnu vel Stoln. Atanasie vel Sordarii. Ioan vel Medelnicerii. Costache Câmpinânu vel. Slugerii, Grigoric vel Pit. și
- Ispravnicii fiindii Dumnâlui Nicolae Filipesculii vel Log. de ţera de susii; și s'aii
scrisii hrisovulii acesta la alii treilea anii dintru: întâia Domnie a Domnici mele
aici în oraşulii scaunului Domniei mole Bucuresci, la anii de la.zidirea lumei
"7303, iară de la Domnuli Dumnegeii și mântuitorulit nostru Isusii Ilristosii
1795 Mart. 19 de' Răducanii Poenariu biv. 3-lea Logof. Condicarii.

Cod. XXVI. Fila 233,

Prefaceri în dări şi în modulii lori de aşedare mai deosebite
nu găsimi sub Domnia lui Ales. Moruzi. Să le trece mii în revizie pe

cele mai de căpetenie.
Vomii

funcțiuni:

nota

a

mai

ântâii

înfiinţărea

la

179%

Mart

a

unci noue

Vornicia de Bucuresci. Acostă funcţiune -o propusă Diva-

nulii cu misiunea
„Şi perceperea

de a controla

dărilori
de

serv&ndii că se face uni
la ruptă cu locuitorii din
„locuia nu în Bucuresci,
zamii noii alii dăjdiiloră
Primului

Vornicii

de

catagrafiarea

la locuitorii

nouă

din mahalale.

a Bucurescilorii,
Moruzi Vodă ob- -

abuzii mare în paguba Visterici, aşedându-se
mahalalele Bucurescilorii, nesce țărani, cari
ci la sate, prin judeţe, au aprobată unit ni- din Capitala (ărei.
Bucuresci

fu Matei: Fălcoianu,

fostul

Agă

alii oraşului sub administraţiunea lui Coburgii. Dămi
aci in note rezumatii din actele relative la infiinţarea Vornicici
de Bucuresci si la
afacerea birurilori din mahalale. 1
„1. In 1794 Martie Moruzi Vodă, preocupati de îndroptarea
financolorii şi-a
purtatii atonţiunea asupra repartiţiunei dajdiei
în Bucuresci. Acâsta deto Locii
unorii lucrări cari merită totă atențiunea istoricului
şi cconom
Domnitoralii în cursulii lunci Martie printr'uniă pitacii istului.
provocă Divanulii
să se adune spro.a cerceta, situațiunea dăjdiilorii
şi să propună îndreptările dorite: La 28 Februarie în bani a orașului Bucuresci 1794 boerik divaniști supunii
anafora lui Moruzi, prin care dicii, că adunâ
ndu-se camii făcutii chibzuire cu
toţii de obşte asupra acestei pricini și tâtă
acestă mare neîntocmire nedreptate
și pagubă visterici o seim că curgo de
la l6t. 1765 şi tâtă pricina este că ne
fiind cislă după dreptate în mahalalo,
precum şi în tâtă târa si precum. a:
fostii din începutul țării
x

.

pi

N

.

şi până
.

a

atunci, nu numai
*

*

că se
“

năpăstuoșcii
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Din

care

cislei,

causa

se

ticăloșii ce daii acestă puţină ruptă, căci
grafie

aii venitii ca

şi

aplica

daii numai

judeţulii

oraşe,

adecă

că, iară câți după catafolii do ajutorii

le facii nici unii

în mahalale -nu

locuinţa

în

şi
“şi așa urmândă, nu numai că se adună mulţime de 6meni din alte părţi
ajutorii
un
nici
ii
nefăcând
ilorii
aceia după cd iaii tâto alisverişurile pământen
visterici, pricinuescii și atâta scumpătate, în cât-va să rămâo a nu se mai put
din di
nriini locuitorii orașului şi a nu mai put6 petrece şi a-și ţine viaţa
nevădută
pagubă
altă
și
sce
pricinue
până m qi. Deosebitii de acâsta, se mai
fără de
vistorici, căci dosescă, Virnicii de prin sate şi nărălescii aice:a pelvece
ajutorii,
unii
nici
dă
le
nu
ceni
dajdie şi aici ne fiindii cislă, birniciloră Bucures
f6rte mare
căci birulii acestora oste cu rupta; pagubă și sărăciă pricinuescii
carnea și
şi
pânca
şi
ce
scumpes
mulțimo
u-se
adunând
căci
,
Bucurescenilorii
să mai
vorii
nu
“cât
în
'scurtii
pe
zarzavaturile şi lemnele și porturile, mai
,
.
mire.>
neîntoc
stă
dintracâ
onii
Bucuresc
trăi
aibă mijlocii a putea
! .
ire
nenoroc
o.
ca,
Curi6să doctrină! Inmulţirea orășenilorii considerată
unorii
aplicarea
prin
răului
rea.
îndrepta
Boorii divanişti chibzuoscii și vădii
unei nou&
“hotărite ponturi, Mai întâiii de.tâte oi cerii Domnitorului facerea
lorii.
Bucuresci
i
dăjdiilori
asupra,
eatugrafii şi vânduirea unei autorităţi speciale
mahalale
prin
dărilor
i
percepere
misiunea
avea
Până acum Agia adică Poliţia
propune
şi judecarea reclamaţiunilorii relative la dări. In locul Agieă divanulii
ânduirea

unei

„dregătorii

ne

maă

avândii

altă

are

ticbă- precum

Agia“

ca să

cu înţe- .
aibă « vreme a căuta 'tot-Ma-una pricinele dăjdiilorii cu dreptate şi
scă din
orânduia
so
să
lopciune.» Divanulii qice, că la, acd dregătorii speciali «
veri cu
lorii
Bucuresci
i
dajdiilori
asupra
veliţii boeră unulii purtătorii de grijă
boorii
acestui
dţo
se
să
lucrări
primele
Pentru
cale.»
cu
co numo se va găsi
|
nizanuii
acestii
dţo
se
să
ajutovulii încă a doi booră, «ca prin chibzuire între ci
şi după

-

acea să rămână

[acă şi analisa

tesba

la acelii boierii

orânduitii.>

.

*

-

în cestiune:
„P „ponturiloră“ dupe
p care este a se face lucrarea

porunca
a) Boerii rânduiți adunândii po toţi mahalagiii, după ce le vor ceti
i
locuitori
toţi
pe
serisii
în
domnâscă şi îşi vorii arăta meomurietuli şi luândii
mână,
la
ă
domnesc
cărţi
aii
cară
accă
toţi
de
mahalalei. să facă catastifii curatii
turi slujiadecă de neamuri, de mazili, de breslaşi vechi, de apărare, pecetlui
pe nici
supere
nu
să
şi
mahala
toresci, scutelnică ce se află locuitori în fiesce
la
arâto
le
să
e
deosebit
catastișe
făcendii
bresle
unulii, fără numai de aceste
”
visterie.
iică, să nu-i supere întru
: poslușni
Vb) Pe slugile boeresci, co se numesc
lorii, ca să se încredinţeze
orii
stăpânil
alo
r&vașele
ceră
le
să
nimica, fără numai
ardte la visterie.
că sunt 6meni ai stăpânilorii lori, şi făcândii catastihii să-lii
câți vorii av
agesci,
ci,
spătires
c) Pre noferi şi tufoceiă, delii, arnăuţii
catastihii să-i
făcândii
şi
supere,
nu-i
să
lorii
e
chipuril
pe
memhururi la mână,
o
NE
|
.
arote la visterie.
şi
d) Neguţitori aleși s6ii lipscani scii cumpaniști ce vorii av6 pameostii
dânşii
de
i
catastih
făcândii
ci
supere,
nu-i
să
iarăși
brâslă,
nu vorii fi la'o
o
să se arte la Domnie.
casele lorii,
în
sâii
,
locuitori
mahala
în
gisi
e) Pro coi-l-alți ce vor mai
adunându-i
susii,
mai
gişii
s'aii
ce
e
“breslel
din
afară
,
găzduiţi
sii chiriași, sGii
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primarulă, ave grijă să nu se mute din oraşii birnicii, până ce nu cruil
po toţi câți vorii av6 ţidule domnosci-do vuptă, să le io de la dânșii și unindu-i
cu cât so arâtă într'acestă pontii să se așeze de la perii semă câto „tal. 1
pol. la o sâmă veche și po acești bani si le poruncescii să "și facă cîslă între
ci după stareași puterea fio-căruia înaintea bocrilorii orânduiţi. Și atâl i străini ă
cât şi pământenii să intre întracestii mijlocii într'acostă cislă şi: orânduindă
vătăjelii, omii de ispravă, în mahala, să le strângă dajdea la fic-care s6miă. Şi

pe uceli, vălăjelii

să-i plătescă

mahalaua

pentru

ostenăla

sa.

CU

f) Somilo să âmble cu ale ţărei, socotindu-se câte taleri 1 pol vochiii de
ludo căci ....... ajutâre şi Iaraciulii 2 pol. vochi la vromo.
9) Din catastișele ce vorii da boeriila Domnie, în urmă do se va da
vre-unulii la birii se va adăoga în cislă dupe starea şi putorea sca.
„h) Zapciii strîngători de bani să nu aibă pentru dajdie să bată vre-unii
omii, nici pe vătăjelii, nică pe vre-unii birnicii, și pe coi co va arsta vătăjolulii
ă nu-și dă. dajdea să-lii ardico și să-lii ducă la boerulii” orânduitii şi de acolo
se va face împlinire.

î) Scutelnici cu pecetluitii să nu so dee din Bucurosci nici odată.

„_k) Starostea de străini de totii să lipsescă, ctici orânduindu-se dajdea orașului prin cislă stărostia pricinuesce amestecătură, la orânduiala întoemirei

acosteia; să nu lipsâscă însă meseria stărostiei din orânauială, ci iarăși să so
urmeze în tocmai, de vreme ce sunt străini din alto ţări cari morgă
și viii

și nu sunt stătiitori aici și acoia a intra în cislă nu so cuvine, ci să-și dee dajlia
câte 22 parale po lună cum aii fostii acâsta în meserio; iar do boerulii orânduitii
cu deosebitii condeiii și la acâstă brâslă să între străinii din alto părți neinsuraţiși cară mergii și vinii și de aceștia încă caro va ședâ mai mulţii de
unii
anii şi so va cunâsco că aro să rămâie aico, să intre în cislă, iar străinii însurați
să se așeze în cislă. |
a
l) La acâstă dregătorio să se orânduiască ună logofătii şi unii vătafii
şi
sub ascultarea sea să aibă 40 slujitori cu pecetluituri, do Gmeni
fără pricină,
pentru a-i da lîngă zapeii. Să aibă grosi pentru a ridica pentru
dajde și rămășiţură, iar nu pentru o madea englimaticâscă, la carele să nu
so amestece ; să
psto judeca și birnicii cu birnică pentru pricini politicesci
adecă madolo de
locuri călcate, prăvălii, case 'și do acostii felii mai rârtosii
când sc va rândui
cu poruncă

Domnâscă.

_

i
In puţina, nâstră socoteli acostea se putură găsi pontru nizamulii
acestei
trobuinci6so pricină ; iar înţelepciunea Mărici tale va mai
adăoga câte sunt mai .
cuviincidse pentru întocmirea desăvârşitii. »
Cod. XXVII,

|

Inventarulii 3, fila 9,

.

Domnitorulii aprobă în 5 Martie 1794 „propunerea cu
acestii nizamii. Eli
numosce dregiitoria cea nouă finanțiară cu numele de
vel V ornicii de Bucuresci,
carele de acum va av6 tâtă opistăsia acesta asupra
întocmirei dăjdiiloră şi a
strângeriloră, fiindii. dațorii a arăta ctre Domnia
mea
tote câte din ponturile
do mai josii şi din altele trebuincidse se
vorii socoti pentru păzirea bunei orânducle a dreptăţei și a intocmiroi cc forte trebui
ncise, spre a so pune în lucrare
cu celii mai cuviinciosii chipii şi bună chibzuire.
»
„_ Domnitorulii numesee vel Vornicii ali
politici
Bucuresci pe. Matei Rălcoianu, îndată după aprobarea nizamului,
Aa
|

A
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scăduţi de la catastihulii dajnicilorii. Perceperea in genere
sc făct€ cu
neomendse procedări. Amii apucatii şi noi dilele in cari ţăranii
puşi la fumit de potloge și bătuţi ca să-şi plătescă” birul. 1.

erai

La 1794 Martie 15, ca aplicaţiune a nizamului intoemitii a. Vorniciei do,
Bucurescă, noulii vornicii alii oraşului, Matei Pălcoianu, procode imodiatii la
cercetarea mahalaleloriişi în 14 Martie 1794 aduce anafora-Domnitorului spunându-i, că «făcândii cercetare mahalelorii acum cu serisulii catagrafici Bucurescilorii, se giisi vro-o câto-va nume. de la o s6mă din maha'ale lipsă din birnică,
de caro apucândii pe zapeii 'mi arătară că pricina este așa, adecă cu dajdea
loră sunt legaţi aici în Bucuresci, iară starea cu casele lorii. so află şodători
po afară prin judeţe, ci de se va giisi cu cale do cătro Înălțimea ta părerea
mea ar fi mai eu cuviinţă ca să fie scădute mahalalele Bucurescilorii cu numele
“şi Danii şi să se. încarce județele pe unde so află ședători cu ludelo lorii, po- :
runcindii ali so lua şi sinoturile de la mână și pontru a fi sciuţi iată so arctă
E
Ă
i
mai josii anume fie-care şi cu banii ce sunt legaţi.»
Ilfovii.
și
Prahova
Săcueni,
judeţulii
din
birnici
Urmâză lista ţăranilorii
Cei mai greii impuşi plăteseii 19 taleri ca ruptă, mijlocașii 9 tal. şi. codaşii
ruptași câto tal. 7 şi 60 bani.
"
ă
EV
o
au:
Domnitorulii ordonă în: 15 Martie 1794 marelui visternicii să aducă la
împlinire propunerea marelui. vornicii. de Bucuresci, să se ia sinoturilo do la
mâna colorii arătaţi în listă şi să se reprimandeze aspru ispravnicii că ati toloratii
a
asemene neregularități.
La 48 Martie Vorniculii de Bucuresci Matei Fălcoianu mai aduca Domnitorului :ltă anaforă cu altă listă de dajdic cari sunt trecuţi ca ruptași în
mahalale. dar. locuescii la ţâră. Domnitorulii, la 19 Martio, ordonă visterici să
încarce judeţele cu aceste biruri și să li se i6e pecetluiturile do ruptă. ( Cod;
|
XAVII fila 20 invent. 3).
Asomene măsură se ropetii apoi de mai multe oră. (Vogi în anexă anaforaoa
după inventaralii 7 din Cod. XXVII fila 12. verso pentru înscrierea la dajdie
în judeţulii Săcueni de ruptași din Bucuresci).
1. Eacă

un casă

de reclamaţiune

contra zapciilori

perceptori :

La 1794, Februarii, Ilie: judeţulii adecă.. primarulii orașului Slatina, cu
orăşanii S'aii jăluitii lui Vodă că sunt încăreați la « suma liudelovii » ce portă
pe „anii 70, fiind-că unii din ci aii fugitii undo nu se scie şi alţii aii muritii.
Mai sunt asupriţi Iuându-li-se Cai de olacii şi din cei coaii menziluri şi din
și ispravniculii lorii Costache biv. 3-lea Logof,, când
cei cari n'aii. Asemenea
i so jăluescii pentru asupririle ce suferii, în lecii de a-i mângă6 și a lo face
dreptate îi bate şi cu vină şi fără do vină. Li-aii mai luatii și 14 Gmoni din
fruntași şi i-aii făcutii luminărară ai D-lui. Sai jăluitii încă. odată lui Vodă
și jalba lorii aii fostii trămisă în cercetarea toemai a ispravnicilorii. So mai
jăluescii: din noii. Vodă -a rânduitii pro marele Vistiorii să cercoteze. Acesta
“însă, la 145 Febr. propune lui Vodă, prin anafora, să se trămită în 'coreotare
la fața locului

pro

« unulii

din slugilo

Mărioi .talo»

...

şi cât pentru

bătăile

co lo dă ispravniculii Costache, fiindii adovăratii, să-i poruncescă Miria Ta cu
deosebiti luminâta carte a. nu-i mai bate, iar pentru luarea cailor de unii și
alții cu poruncă și fără-de-poruncă, să se bărăzâscă la mâna orăşenilorii o

474
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O altă regulare din respecti: financiari rezultă: din nizamuli de
care vorbirămit. Sudiţii streini, sunt clasificați în două categorii: amhulanţi holtei şi neinsuraţi. Aceste două categorii de 6meni. plătescii
darea lori în bani în modă diferită, dar nu se potii esclude de la

cislă,în interesuli' uşurărei mahalalelorii.
_ Armenii sunt. şi ei regulaţi la birii hotărită.
40 de armchi birnici în Bucuresci. Ei sunt din

breslă şi A; Moruzi
Dar

să

La 179+ erai numai
noit recunoscuţi ca

le dă unii noii hrisovii de recunâscere. ! .

cercetămit

în

deosebi

diversele

biruri

mai

importante:

Bivuli în bani. Acesti birii pe capă continuă a se a plăti de sate,
prin cislă pe liude, Ca să nu r&mână încărcatii uni sati cu birulii
cisluitii

pe fie-care 'sătânii, nu

era liber a se strămula nici uni ţăranii

din satului unde Pait scrisit catagrafia, ori aședămentuliă, cum se dicea
acumit 100 de ani. Iată unit actii din care se pâte vedea, pe deoparie
acesta, şi pe de alta cum de dajdia în bani era scutiti țăranulii catani
spălărescă. Scutiri'e de acesti birit se mai fâccii şi pentru causă de
inlirmitate,

ori ca recompensă,

precum

sait vădutii

pitolulii: din urmă unii numării de acte de scutiri.
Io Alexandru

Const.

Moruzi

Vud. i Gospodarii

Zem.

mai

sustii,

la ca-

|
Vlahscoie.

Radulii ca unulii ce are pecetluitulii Domniei mele la mânile lui de catană spătărească, să rămâie nesupăratii din săteni, ca să'și pârte slujba, iară
“luminată carte a Măriei Tale, slobodă, poruncitâro ca numai celorii ce vorii
av6 porunci domnesci la mână să le dâo cai de olacii....
fiind-că în orașii
nu esto postă ... Și pentru acoi 14 lumînărari ispravnicesci să-i de la birii
ca să se ajutoreze cu dânșii la răspunderilo orinduolilorii Visteriei >... Orăşenii se mulțămescii cu acâstă dare la birii a celorii 14, dice Visterniculii, şi
nu mai corii altii scăd&mântii.
|
a
” Domnitorulii Moruzi, în acecași gi 15 Febr. 1794, însărcinâză cu corcetarea, prin unii edicliii alit să, pro Ioniţă, ispravniculii Teleormanului:

__(Coa. XXVII, fila 25-26).

|

1. Locuitorii armeni din Bucuresci capătă de la Moruzi o aşedare specială
la dajdie. Ei sunt în numării de 40 lingi dajnică câte taleri 1 şi 60 vechi do
liude. Li se lasă 116 liugi ca ajutore, urmândii ca să so cisluiască între dânșii
după a lorii putere. La acâstă ocasiune fiind-că starostea lori era în vârstă
Şi bolnavii, că alegii unii noii staroste şi mijlocescii să fie recunoscutii
noulii
staroste Sarchezii ȘI so rogă să li se dâo hrisovii do recunâscerea
.broslei « ca

nisco Omeni și limbă străinăce sunt, să aibă și ci bucurio de mila ML. Palo.»
1794, -Maiă 24.
IE
|
“Cod. XXVII, Inventariulii 8, fila 12.

| _Domnitorulii aprobă acâstă regulă a breslei armonesci
și ordonă marelui
Cimăraşii să orânduiască staroste pre cel corutii. — 1794,
Maiii 97.

,

|

j
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fiu-săii: Radu, unde se află cu locuinţa în Vlașca lângă tată-săii, acolo si so așeze
la birii și încă scăgându-se satulii acela cu madelele lui, să se scadă Ciulniţa
- din Sudii Musceli cu unii lude, iar rămăşiţa cea drâptă să se plătâscă ; întra-

cestaşii chipii poruincimii d-tale Vel Vistierii să urmeză.—1794 Martie 2.

a

E

Prea Inălţate Done,

|

Vel Logf.

o

După jalba co mai în trecutele dile aii fostii dati

Măriei tale sătenii de

că unii Radulii Leuştenii, i Stanii fiii-săi, la
la Ciulniţi sud. Muşcelii, arătândii
1792 Ghenarie aflându-so în satulii lorii cu
I6tii
la
aşodămintulii ce s'aii făcutii
locuința după ponturile ce aii fostii date, ca pe fiesce-carele locuitorii, unde Vaii
întâmpinatii aşedământulii, acolo să se așede cu dajdia, i-aii aședatii și pe acei
doui câte o jumătate de lude, unde aii și răspunsii două trei dăjdii, iar în urmă
sculându-se din satii cu tot ce aii avutii, aii fugitii la satulii Mortenii. sud. Vlaşea
și acolo arătându-se că sunt fără pricină de dajdic s'ar fi făcutii catane spătăresci
şi ait rămasii că încărcaţi cu numele loriide pârtă orânduelile; pentru acesta
însciințândii şi ispravnicii din Muscelti, s'a făcutii luminată porunca Mărică tale
de volnicie şi s'a trimisii copilii din casă de Vistierie cu carte în care se poruncea,
ca să mârgă la acești fugari şi de va găsi la mânile lorii pecetluituri Domnesci
să-i ice şi dimpreună cu pecetluiturile să-i aducă aici, ca să se cerceteze în ce
chipii şi.cu ce mijlocii ati Luat pecetluitură? iar de nu vorii fi având pecetluituri
_să-ă

ridice -să-i aducă la urma lorii la satulii Ciulniţa. Ducându-se dar orânduitulii.

mumbaşirii, a -găsitii pe Radu

Leuștenii unulii din fugari, iar fiu-s&ii prinqândii

do veste a fugiti;la mâna cărnia găsindii pecetluituri, la adusii aici şi înfăţi-

şându-lii cu sătenii înaintea mea, amii cercetatii mai ântâiii la Vistierie, ca să
vodemii do când se află catană acostii Radu, și la I6t. 1786, se găsesce în
catastişele Vistierici Radulii sin Badea ot satulii Caleţi sud Vlașca cu pecetluitulîi
Domnului Mavrogheni la I6tulii 1789, Ghenarie 15, asemenea i s'aii datii pecotluitulii Mărici. sale Mihaiii Vodă Suţu la 16 1793, Maiii, iarăşi i s'aii datii
pecetluitulii Măriei. tale după adeverinţa d-lui vel Spătarii, mai văguiși altii
însă
pecetluitii de la întâia, Domnie a Miăviei sale Mihai Vodă Suţu cu I6t 1784,
găsi
se
birnică
între
şi
'cercetândii
fiu-săi:
și.
nu
iar
numai pe numele Radului,
satulii
la
Ghenarie,
1792,
16t
ot
așegământulii
la extractulii de judeţulii Muscelii, la
așegământii
Căliniţa că sunt puși la d-lui biv. vel logofăt Golescuce a fostii cu
câte o jutam,
ot
Stan
şi. două catane spătărescă Radu Leuşteanii ot Ciulniţa i
pecemiătate lude de omii; amit întrebat pe piritulii Radu: do vreme ce tote
tluiturile lui seriii de Vlașca, pentru co aşeământulii Paii apucatii în Muscelit?
satulii
şi răspunse căi în vremea răzmiriţici s'a fostii strămutatii în Muscelii la
După
lui.
urma
la
iar
morgă
să
apoi
pace,
Ciulniţa, cu socotâlă până a se face
apucati
Va
și
așeqământulii
și
ce s'a încheiatii pacea, când vrea a se duce, a: venitii
slujbii;
întwacelii satii, iar elii în urmă s'a dusii iar la loculii lui și la orânduiala

YA.

URECULĂ

amii întrebatii pe săteni dâcă vădu-se că se mută Radu

cu fiu-săii din satii de

co nu bierso după dânșii cu gonaci să-i aducă, sâă să fi jăluitii la Măria
sa
Mihaiii Vodă? și răspunse, că din: nesocotință n'aii venitii să
jăluiască la Divanii,

dar la ispravnici 'ait mersii și le-ati făcutii volnicie
cu slujitorii, unde ducându-se
aii săritii cu gâleeavă și nu numai că nu s'aii
supusii,ci încă i-ai şi bătutii;
la care răspunse Radu, că nu s'aii supusii sciindu-se
pe sine catană, iar nu birnicii ;
după acesta voind să se socotescă sătenii ce vorii
să facă, s'a întîmplatii schimbare

Domniei Măriei sale Mihaiii Vodă și aii rămasă, iar
după bună venirea Măriet
tale ai

venitii şi jăluindu-se, s'a făcutii volnicie, căre
o vădumii la mâna mumbașirului, cu I6t 1793 August 18, dar mergândii
acolo ei aii prinsii de veste și
aii fugiti, atâtii elii cât şi fiu-săii şi dabia
acum: cu ali douilea volnicie i-ati
pusă în mână; căutându-le pecetluiturile
le vădui pe numele Radului iar po.
numele fiu-săă nici unulii; întrebândiă pe
Radu: de vreme ce fiu-săii pecetluitii
nare și birii nu

dă, cu ce se scutesco ? răspunse, că până

acum a fostii holteiti
și se ocrotea pe lângă dânsulii, adică
Radu fiindă la vârsta bătrâneţilorii şi
neputândii sluji trimetea pe fiu-săii de slujia
în locii și aşa cu pecetea tătână-săii
se apăra și fiu-săii; sătenii încă cu unii
cuvânţii îi cere

să-i ducă la urmă, ca
unii ce sunt încăreați cu dinșiiși le-ati
plătit datoria şi ati făcutii atâta cheltuială ămblândii după dânşii; deci
Stanii feciorul Radului de vreme
ce pecetie
n'are la mână şi cu înșălăciune so
scutesce de birii pe lângă tată-săii,
este bunii
birnicii și urmâză ca să se aducă
la urmă la satulii Ciulniţa să-și
pârte
orânduelile și ...... ce aii plătit săten
ii pentru ci de când aii dositii
din satii,

iar pentru Radu fiindii că se giisi la
mâna lui patru pecotii de ciitană spătărâscă
și fiindii că la aşegămîntii s'aii pus
ila bir la satulii Ciulniţa Sudiă
Muşcelii,
aflându-se atunci cu lăcuinţa acolo,
după cum şi el mărturisi, rămâne a
se face
hotărire de către înălțimea
ta. — 1794

Februarie

Cod. XXVII. Fila 38. (2),

" Abuzulii
luri de-la

17.

o

|

|

vel Vistiar,

|

ce se face de boerime luândă
ca scutelnici cu pecetlui-"
târan

Visleriie,

In căte-va renduri

i

şi

6meni

însă Domnitorulă

Scutelnici şi-i supuse

la

străini,

continuă

şi sub

desfiinţă pecetluitarile

Moruzi.

unora,

dare— cu rupla, către
Visterie. In nole aci.
dâmiă actele relative la unii
asemenea cusi. 1
i
uafoi for
„1, Ana
a0a
două feciori ai hui

|

Di
Pa
ce sati
. lii.o
făcu
lii în dosu
jălbei . lui 7. Stefan
sti se. die în dujadie.

Io. Alex. Const: Mosuzi

PorNa
uneimii he DomA nia a mea
mea * Dumitaital
le
«ul
terea loră în Visterio,
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Văâmile. Venitulu vămilorii, atat de scădutii până la pacea de la
Şiştovii, este de sigurii în 6ro-care sporire, de când granița despre

Austria” este păzită, dar profitulă nu este alii Domnitorului, ci alti întreprindătorului pentru anulă 1793, şi Domnitorul se folosesce! numai
în anii viitori de acestii veniti imbunătăţiti

Cu referinţă la slujbaşii
următorulii actii: :

de

alt Domniei.

la Carvasara, ahlămi. de la Moruzi

Zemb. Vlahscoie : Biind-că aică la, Car vasarauaa Domnâscă este de trebuință
“pururea şi în tote a se afla unii grămiticii. şi cinci slugi de slujba domntscă
a Carvasaralci, amii datii acesta Domnâscă a nostră carte orînduitului boeriii
epistatii alit Carvasaralei, prin care să aibă a ţinea unii grămăticii şi cinci slugi
întru posluşanie și slujba ce facii la Carvasara, şi să fie scutiți de dajdie, pen=
“tru care. poruncimii și Dumnâlui cinstitii .și credinciosii boeriii Domniei. mele
vel Vorn. ali politici Bucurescilorii, ca acestorii 6meni ce-ţi: va arâta epistatulii
Carvasaralei să le dai adeverinţă pe chipulii lorii, după care șă li so dâe de li
Visteria Domnici mele pecetluituri Domnesc lă mâni, că în câtă vreme se vorii
afla în slujba Carvasaralei, să fie scutiţi şi apărați de dajdie, iar lipsind din
slujbă să rămâie iarăși la orînduiala dăjdioi. ii saam receh.gpd. 1794, Maiii 12
Cond. XXVI, pag. 216...

Prea

Inălţate

|

IN

.

|

7 _Logof.:
Vel

Domne,

- Ascultândii luminată porunca Miivioi tale de la acâstă albă, însciințimii
Inălţimei tale ... (nu se pote citi fiindi mai multe rânduri rupte cu foie cu
toti ) Dumnâlui sciindii pre polcovniculii Sterie, ginorile Dumnâlui, cum-că
are milă cu carte Gospodii de a ţinea 6 scutelnică 6meni fără de pricină do
dajdie, prin: isprăvnicelulii D-lui ce l-ait avutii acolo fiindu-le lori: cumnatii
„lo-aii cuvântatii de-a se da scutelnici, și fiindii primitoră, cu fidula Visteriei, însuși ş-aii datii chipurile la. D-lorii ispravnici, după care aii primitii și -pocetluiturile la mâna lorii, ale . Mlărici sale Domnului Mihaiii Vodă Suţulii de
la... trocutii a lunci lui Decembre; înoindu-se şi de către Inălţimea ta de la
trecuta lună a lui Iulie; acum apucându-i polcovniculii, stăpânulii lorii, prin
"judecata agiei a-şi împlini rândurile scutelniciei, po tal. 18 de lude pre anii,
după aședământulii ce aii făcută. cu numitulii isprăvnicelii cumnatalii lori,
S'aii înduratii stăpânulii lorii de lo-aii ertatii po tal. 8, ca să plătâscă po . anii
numai po tal. 10 de liudo, și nici ei nu so mauljăimesei, jăluindu-se că sunt
străini scăpătați şi necăsătoriți, novrâstnici do la 17 până la 20 ani, și cum-că
saii înșelatii nesciindi -s6ma de aii-luatii pecetluituri; vârsta lori 'se vede
peste -30- ani trecuţi, pârlegiulă lorii fiindă străini şi Șşedători afară nu: se

„putea dovedi, „meşteșugulii 'loră sunt croitori, şi fiind-că sunt intrați în orînduiala scutelnicilorii acostui judeţii,. cererea lorii esto.de a li so da.o ruptâre
după puterea lorii,„care sprănzură la îndurarea Măriei, tale, ce va lumina
D-deii a face cu ei şi cu stăpânul Jorii. — - 1793, "Noem. 3.
„Cond, XXIV, Fila 468, a
A
Costan. Filipescu.
- Istoria Româniloră de V, A. Urechiă

,
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Sudiţii, Austriaci beneficiază mereii de avantage
acesta şi din următorulii actil:
Si
banii

Anaforaoa cu 'Mum-başirii “pentru ca să apuce pe numiții
îndoiţi la sudiţi după nota ce ati făcutii aghentului

"Io Alexandru

Costan.

Moruzi

Se vede

vamali.

să plălescă

Vvd. Boj. Milos. î gpod.

După Anatoraoa Dumnţlorii boerilorii, cât pentru vameșii do la Câmpina,
i pentru slujbaşii oieri de la Albești, arătându-se întâiii aici. Tacsildarulii slujbei

sprea orânduipe altulii în locii orânduimii po sluga Domnici

mele ...,..

aprodii vătăşescii, să mârgă şi prin scirea Ispravnicilorii, rădicându-i pe amândoi
să-i aducă aică, ca să 1ăspungă la aceste urmări, iară pentru vătavu de la
Câmpina, i pentru vătavu ot. Văleni, cât şi pentru vameșii de la Dâmboviţa
„_orânduitulii Mum-bașirii să-i apuce să împlinâscă aceste luătură, când sunt îm-

potriva ponturilorii, îndoitenu numai de la aceștia, ci și de la cei mai
numiții

totii

îndoită să

împlinâscă

şi deosebiti

să se facă de obște

susii“

porunci

strașnice. — 1794, Noembre 10.
Prea
„+ După

Iălțate

luminată

Domne,

porunca

AMărici

tale

adunându-ne

câte

trei la unii

lociă

„unde faţă fiindii şi Dumnllui agentulii Siniorii -Marchelie, anii -cercetatii.cu
amăruntulii pentru tâte condicile de luăturile ce se cuprindii la nota D-nllui
agentului, că arii fi luatii vameşiă i vătavii ot. Câmpina, i vameşii do la Dâm„boviţa, şi vătavii 'ot. Vălenide la vitele ce aducii sudiţii la ernaticii aici în
țCră și deosebitii i-arii fi supărândi vameşii po sudiţi ca să le plătâscă erbăritul
“şi pentru vitele carelorii în care-şi aducii din Transilvania zahoreaoa cea trebuincidsă de hrana lorii. Deci arătămii Măriei tale mai-josă luaturile vameșilorii
și altorii şlujbași, după arătarea Dumnţlui agentului, și pentru fieş-care mad6

arătămii cercetarea ce umii făcutii.și în ce chipii ni S'aii păruti a fi cu cale.

|
Arătămii că vameşulii de la: Câmpina, pentru -vitele ce vină aici în țeră
„la ornaticii, afară din 33 de bani ce sunt să. dâe văcăritulii străinilorii după
condică, le-aii luati la unii câte: parale două de vită, și la alţii câte o
para de
„vită, cu nume de vamă, pentru caro teorisindu-se condicile Divanului,
amii

giăsitii eupringându-se

la ponturile oieritului, că vitele

n phase aul căi,
pană Gt ant eg lime, care te
felii de: vito ce pliăitescii sicărituli
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natelo poruncile Miăriei
tale „cică de ,aici.i, înainte
Pi cca o Si se dâe strașnice lumii
să nu.mai cutoze a. face acesti
felii de lucruri LL împotriva
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carii. zaherea
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pentru hrana lorii, tot din condicele Divanului am găsitii poruncile Măriei sale
Mihaiii Vodă Suţulii date la Iât 1792 Sept. 7, prin caro poruncesce tuturorii
slujbaşilorii ce vorii fi orânduiți cu slujba oieritului şi văcăritului străinilorii,
că pentru

acestii

felii de vite împovărate

ce numai vinii

şi iară se întorcii în.

" lăuritru, care nu rămânit la pășiune aică în ţeră, supărare să nu li se facă, după
care şi acumii asemenea se cuvine a se urma; şi fiind-că Dumndlui agentulii
arGtă cumcă slujbașii oieri aii silitii pe unii din ciobanii sudiți şi în satulii
Albosci i-aii inchisi ca să do amanetii pentru plata văcăritului, cerându-le
de-tâtă vita cu corne câte parale 22 și doi bani, şi vătavu le-arii fi luatii -douădeci parale pentru cărțulie. Cât pentru vameșulii de la Câmpina i pentru acelii
'slujbaşii oeriă de la Albesci, fiind-că Dumnâlui agentulii făcu cerere ca să se
aducă aici, arătândii că cu vameșu do la Câmpina aro să so facă și altă deo-.sebită dava, pentru acestii vameșşii găsimii cu cale, cu luminată porunca Mărioi
tale prin mumbaşirii să-lit aducă aici, de vreme ce vădumii și chiar adeverinţă iscălită de densulii, că aii luatii de la 390 vite, de vită parale dou;
iară pentru acelii slujbaşii oeriii do la Albești să fie luminată porunca către .
cumpărătoriu slujbei oferitului aici, ca să orânduiască acolo altii slujbaşii în
loculii aceluia, spre a.nu sc pricinui vre-unii chaderii slujbei cu lipsirea lui
şi pre acelii slujbaşii să-lii aducă aici negreşitii, ca să răspungă cu ce cuvântii
aii apucatii pe sudiţi a plăti de.vită văcăritu po -parale 22 şi bani 2 împotriva
luminatelorii ponturi ale Mărici tale? şi deosebiti să fie luminată poruncă cu
mumbașirii, ca prin marifetulii Dumnllorii Ispravnicilorii judeţului să implinâscă
«de la vameşulii Dâmboviţei patru-geci şi cinci parale ce aii luatii pentru 45
de vite ale ciobanului, Ruzdeţ i pentru doi cai două parale şi pentru 6 slugi
'G parale.
Asemenea să împlinâscă și de la vătavu ot. Câmpina paral6 20 ce aii luatii
de la fraţii lui Cheştuidonii Ciobanulii pentru cărțulie,i do la vătavu ot. Văleni
să împlinscă tal. 2 ce aii luatii de la Ianculii Mecii pentru cărțulia a 40 Gmeni,
şi” când 'acestii slujbaşii ce se ar6tă mai susii cu luatură mai mărunte. va
tăgădui că n'aii luatii; Dumndlui agentulii ceru să-i aducă mumbaşirii” aici, şi
va aduce şi Dumnâlui de faţă aici pe sudiţii ce sunt jăfuiţi de către numiții
şi când nu vorit putea dovedi sudiţii tâte acestea luaturi de adevărate, vorii
plăti că la slujbaşi. tâtă cheltuiala, iară dovedindu-le ceru Dumnlui. agentulii
să plătescă slujbaşii la că cheltuiala și să-și i6o Găduta” pedâpsă; ci do cercatarca ce tăcumii arătămii Măriei tale, iară hotărirea cea desăvârșitii :r&mâne a
se face de către Iniilţimea ta. — 1794, Noembre
)
7.
Vel

Spăt.

Vel

Log. „Filipescu,

Vel Vorn.

Costache

Ghica.

Cod. XXVIII, pag. 6.

Vama

intel nă prin

reclamaţiuni, “căci

sate şi oraşe dă ocasiune, in 1194,

locuitorii din. unele. sate din. Prahova

unorii

nu se supun
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la plata vămei. Domnitorulii adres6ză reclamaţiunea la, ispravnicii de
judeţii, intrebândit pe logofătului respectivi, decă este întemeiată re-

clamaţiunea? Logofătul răspunde Domnitorului cu următorea analora.:
Prea

.

Inălţate Domne,

„Din condicile Divanului. coprinderea pontului la acâstă madea este acestii
felii : bucatele sii altele ce se vândii în târgit stii prin alte sate la negustori,
să, plătescă cumpărătorulii la gece bani unulii, iară când va vinde locuitorulii
unulii la altulii vite, sii semănături, pentru hrana lorii, să aibă pace de vamă,
iar pentru seaunii a-și avea vameși orânduiţi prin sate, nimicii nu se coprinde
în ponturile Domnesci; dară cercetândii, mă pliroforisiiii, că aii obiceiii vameșii
de orânduescii scaune și prin sate cu răvașele lorii și strîngii vama, la veri-ce
„felii de negoţii se face prin sate ; de care nu lipsimii, după poruncă, a arta
„Tnălţimei tale. — 1794, Feb. 13.
Vel „Lol.
,

Cond.

XIV,

pag.

319,

:

.

Asupra acestei anatorale, Domnitorulii dă resoluţiunea următore :
Io

Alecsandru

Constandinii

Moruzi

Voevodii.

|

" Poruncimiă Domnia mea “Dumnâvâstriă ispravnicilorii judeţului, ca după
coprinderea ponturilorii vămilorii urmândii, să dați vameșilorii cuviinciosulii
_ajutorii, spre a-și putea lua dreptulii vimei de la cei ce voră sta cu împotivire, iar peste eoprindorea ponturilorii să nu îngăduiţi pe vameși a tace urmări.
1794, Febr.
Vel Logf.
1793, Oct. 16. S'aii făcutii răspunsii ispravnicilorii din sud. Slam-ROmnicii

ca la zahezdoa ce se cumpără din porunca Domnâscă vamă nu este, şi să nu-i
îngăduiâscă
Cond.

pe

vameşi
Fila

XXIV,

Ocne.

Acestii

a

face

supărare.

165,

importanti

venilii ali Domniei

are

t6lă ingrijirea

Domnitorului. In 12 Mart 1794, Moruzi dă.in favârea ciocănaşilorii şi

maglaşilorii

de

la Ocnele Mani, din. Vâlcea, următorea carte de scutire: :
-

„Curte de

scutelă a i Măglaşilorii i Ciocănaşilovii de la vel.
Vâlcea.

—

Ocna

sud.

Fiind-că vătafiă de ciocănași și toţi ciocănaşii de la vel Ocna sud. Vâleca
pentru slujba și silința co facii la treba Ocnei, aii avutii milă și orânduia
lă prin
cărţile fraţilorii Domni de mai naintea nâstră, cară lo văqumii Domnia mea,
spre
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a fi scutiţi şi apăraţi de tâte angariile, cum şi tâte pricinele ce vorii avea ciocănașiă între dânşii să le caute cămărașu Oenelorii, prin judecată şi după dreptate hotărându-le în seristi să facă şi împlinirea dreptiţei, le-amii dati şi Domnia
mea acstă Domnesca n6stră carte de întărire, ca să li să păzâscă mila şi orânduiala co se arâtă mai susii; poruncimii dară şi vouă vătașilorii i ciocănaşilorii
să daţi ascultare și supunere la orânduitulii Domniei mele epistatulii Ocnelorii
întru tote câto vă va poruncila slujba și trebuința Ocnelorii, ca să nu se pricinu6scă pagubă Cămărei, că colii nesupusii se va pedepsi; iară pentru câți
Smeni va cun6sce orânduitulii epistatulii Oenelorii, că este trebuință de slujbă la
Ocniă, va face fâie anumo cu chipulii şi porecla, care trimiţindu-o la Domnia
mea, se va da și pecetluitură gospod. pe numele l0rii, şi voţi avea fiesce-carelo'
a tăia po qi câte trei bolovani sare pe măsura ce este după vechiulii obicciii, —
1794. Martie 12.
o
"Vel

Cod, XXVI. Fila 193,
Anaforaoa ce s'aii făcută,
sud. Vâlcea pentru a fi supuşi

până

la luna, luă Augustii.
Prea Inălțate

Logof.

în dosulii jălei Pâvgarilori, de la Valea. Cenei
şi acumii a sluji cu caii lori, fără de cusurii

Domiie,

Cu lacrimi jăluimii Mărici tale” noi părgarii de la Valea-Oenci, că noi
ticăloșii împreună cu caii noștrii seotemii sare din ocnă cât este de trebuință
cu t6tă cheltuiala ndstră, care acesta. ne-aii făcut-o în qilele Mării sale Domnului Mavroghene, fiindii orânduitii D-lui jupânii Dumitrache Turnaritii, Mitanii
cămărașii împroună şi cu Oseimii Agă Beșlâga, fiind-că s'aii întâmplatii de aii
venitii hoţii și călcândii grajdu Domnescii aii furati 72 de cai, apoi rămâindii
ocna fără cai, saii pusă numiții în spinarea n6stră să facemii cai a scâte sare
de la Ocnă şi nevrândii noi, nici cum nu amii pututii scăpa, fiindii vreme ca.
aceea, şi cu câţi cai amii mai. avutii noi, mai cumpărândii şi Dumnblorii, ne-ati
datii, cu care amii ţinutii Ocna până acumii. fiind-că nici. Ocna: nu era atâta,
adică bucatele eraii eftine, fenulii asemenea,
cum şi slugile mai cu ușurință;
acum, luminate Dâmne, la acestă vreme ne sunt tâte împotrivă, că și caii ne-ati
cădutii, şi vădândii neputinţa n6stră ca să nu r&mâe slujba Măriei tale
. josii,
amii năzuitii cu lacrimi să te milostivescă Alăria ta, ca după cum se urmâză la

alte” Ocne, să se urmeze şi aicea, fiind-că nu este cu putință a.scâte sare do
la ocne cu caii noştrii, că 'noi robii Măriei tale suntem, scimii tr6ba ocenci, şi
pedâpsa Mărici tale, numai cu totulii ne-amii sfârșitii ; de amii mai avea să cumpărămii câte unii calii, nu avemii ce ce-lii hrăni,că orgii nu se pomenesce pe
la nok, porumbulii. este patru. parale ocaua și nu se găsesce, fânulii 14 loi carulii

şi nu se găsesce; despre t6te moşiile Mănastirescă i boeresci suntemii strîmtoraţi,
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că “noi moșii nu. avemii, ci după cum despre tote părţile suntemii lipsiţi
10 liude co suntâmii la- acestă slujbă avândit unii câte 6 cai, alţii câte 5 și
alții numai 'câte '4, ati muritii și aceia de fâme, rămâindii a peri și noi; obicciii
avemii de ni se plătesco de la cămara Măriei-tale câte tal. 25 și oca sare 2500,
rânduă, rânduri“ până la sfântu Vasile, care numai. cu acestaJa acâstă vreme,
ne mirămii co. să facemii: cai să cumpărămi, porumbii, fenii, aii slugile să plătimii ? că noi singuri nu suntemii vrednici la acestă slujbă, find-că este slujbă
forte grea, muncîndii diua şi nâptea; și ce va fi mila Măriei tale.
Robiă ' Măviei

Valea

iale noi

liude

Ocnei sud.

10, de lu.

Vâlcea.

Vinciriciu. Şi acestă dare Domnescă a datii ocasiunc

la reclamu-

țiuni şi mâ&suri vexatorie. Aşia este urmălârea, care se constată din
vâspunsulii Domnitorului către ispravnicii de la Oltu:
espunsii

la

ispravnieii

de

la

Oltii

pentru

încăncătuna

ce. ui

făcuti

slujbaşiă vinăriceri la slujba vinăriciului cun să ur meze.
Io

Alecsandru

Const.

Moruzi

Voivodii,

Dumnâvâstră ispravnicilorii ot sud. Oltii sănătate; s'aii cititii înaintea Domnici mele însciinţarea co faceţi, de la 26 alu trecutului Octombre, de cercetarea
ce ați făcutii „pentru încărcăture slujbaşilorii. vinăriceră -de .la acestii judeţii
pentru care măcarii că ponturile vinăriciului cuprinde, cu unii cuvîntii pentru
tote judecăţile de obște, ca slujbaşii vinăriceri să nu se îndrăsnâscă a face încărcătură cât de puţinii, dar de vreme ce Dumnâvostră ne daţi pliroforie și no
-arătaţi, că aicea la acelii judeţii, obicinuescii locuitorii de: nu plătescii cu bani
la culesulii viilorii, ci îşi culegii viile cu plată de struguri şi vinii, din care
pricină scade suma vinului și curge pagubă vinăriciului, iată v& poruneimii, că
numai o vadră să li se ţie în s6mă pentru pricina scăderei ce arătați, iar pe
o vadră să se împlinâscă banii înapoi ; ci dar așa să urmaţi. 1793, Noemb. 5."

Vinăriciulă şi oerituli ai dati, cum vădură ămii, ocasiune ca şi
alte dări de abusuri şi de reclamaţiuni din. partea locuitorilori şi de

intervenire a: Domnitorului
„în anexă, 1

prin

pitace domnesci

cari

se

potii

vedea

1. Eacă ună casă de reclamațiune de vinăriciti monastirescă :
Prea

Inălţate

Domne,

După apelaţia ce aii datit Mărici tale polcovniculii Ghiulbe
azii pentru
corectarea ce din luminată .porunca Mărici tale ai făcutii
Dlui
vel
Logtf. de
țera de susii, la jalba ce ati fostii datii egumenii m-relor
ii Horezulii și Bistriţa
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„In contra, vinăricerilorii Domnesci, cari cersii avaete de carne de
la scaunele din Tergulii Urlaţi, aă reclamatii Urlăţenii şi ati câştigati

de la Domnitorii. scutirea

vinăricerilorii. +

scaunelorii

din orâşuliă

lorii.de

Pa

avaetulii

prin 'vechilulii Spiridonii cromonahulii, cerândii a li se împlini banii milelorit
ce aii din 'vinăriciă, fiindii orânduitii şi smerenia nâstră, din luminată poruncă
amii cercetatii dimpreună cu D-lui vel Logf. de isnâră pricina cu am&runtulii
şi amii găsitii a fi cu cale anaforaoa ce aii făcut-o D-lui vel Logf. pentru că
ati acestea m-ri a lua banii milelorii precum de însuşi Ghiulbezii nu' sunt
tăgăduiți, mai alesii m-rea Horezulii nu are- nică o încărcătură potrivindu-so
catastişelorii Domnesci cu ale m-rei, din cari scăgându-se banii ce aii luatii
cu două condee, şi sunt netăgăduiți de vechilii, rămâindii a mai lua m-rea Horezului tal. 876 bani 80; iară pentru monastirea Bistriţa cu tâte că după catastişele ce are făcute de omulii ce l-aii avutii orânduitii de aii serisii po parale
după cum le are în hrisovii, cere a se face împlinire. după acea-sumă, acră
numitulii polcornicii s'aii scăgutii cu câte condee aii arătatii, că din porunca
Măriei sale Mihaiii Vodă Suţu, poruncindu-i-se de către D-lui Spătarii Ienache
ce aii.fostii cumpărătorii alii acestui vinăriciii și caimacamii la Craiova, aii datii
şi are apodixis, şi rămâne a-și căuta m-rea Bistriţa, cu:aceia, care cu poruncă
ai luatii acei bani prin deosebită judecată, nefiindii datori cumpărătorii slujbei vinăriciului a plăti la două locuri, după cum în anaforaga D-lui vel Logi. să
cuprinde, ca să..se scagă piritulii, cn câţi bani va putea dovedi că din poruncă
i-ati datii, şi rămâne a lua m-rea Bistriţei tal. 132 bani 15, de pe trei popbre
ot sud. Vâlcea tal. 104 bani 116, de pe poporii Argeşii cu Muscelii, i tal. 200
bani 98 după Poteiu ii Ianca sud. Romanați, și tal. 277 bani 74 din popdrele
ot.sud. Gorjii, cari se facii preste totii tal. 665 bani 99 şi pentru că numitulii,
vechilii alii Bistriţei nu este destoinicii a descurca pricinile fiesce-căruia poporii, .
si: dă. numitulă Ghiulbeazii ântiii pentru popsrele din sud. Gorjii o apodixis a
D-lui Cluceriului lenache Simbotânu ce aii fostii tacsildariii vinăriciului la acelii
judeţii, şi acum se află ispravnicii, că mergândii -acolo să probăluiască catastihulii m-rei cu ale. slujbașilorii ce i-aii avutii, și găsindu-se a fi bună suma
m-reă să facă şi împlinire de bani ce vorii mai trece peste tal. 233 bani 74,
iară pe piîritii Ghiulbeazii îlii apără dicândii că. atâta i-ati arătatii, de aii trecutii în socotâla slujbei,. alti donilea. pentru popârele din sud. Romanați îi dă
catastihii îscălitii cu arstare do fieş-care poporii anume cu suma vedrelorii, i
părpărulii precum s'aii trimisii la Visterie spre îndestularea egumenului, ca să
cunâscă din care poporii se: face dejghinare şi cădere m-rei, și să-și caute
dreptulii stii. prin judecată, mai vertosii că: unele din popârele cele numiteîn
hrisovii sati luatii cu totulii la Vlah-saraiii, iară altele i-aii micşoratii; ci tal.
876, bani 80 ce se arctă mai susii ai m-rei Horezului, i tal. 665 bani99 ai
Bistriţei aceştia rămânii bani buni a se împlini numitului vechilii, iar hotărirea
cea de săvârşitii rămâne a se face de către Inălţimea ta.— 1793, Martie 19.
Cond, XXIV, fila 27, -

i

-

Fiavetii

ali

Ungro- Vlahiei,

vel Logf.

Ghica.

1. Pre Inălţate Domne,

Cu plecată, scrisâre înșciințimii Mării tale, că la Târgulii. Urlaţilorii,
dintracestii -judeţii, oste scăunii da carne unde poste tot anulii: nelipsitii so

x
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Otaștina. Mai iată o poruncă,
privinţă
se. tăceu abusuri :.

care

probâză

că

şi din acestă

taie carne, pentru trebuinţa locuitorilorii târgoveţi, şi boorii vinăricori facii
cerere de havaetii, după cum se obişnuesce și după cele-lalte scaunedo prin
Dâlii, care nici-odată într'alţi ani n'aii dată, și când va rămânoa'a so face acolii
obiceiii, urmâză ca şi vândarea cărnei să so mai urce, ci după rugăciunea co |
no făcură orășenii târgoreţi, pentru acâsta de împreună cu dânșii no rugimii
şi noi MLărici t6le, ca să ni să trimită luminată porunca Măriei talo a fi nosupăraţi de acostii havaetii ce ni se core și anii Mărici tale să fio mulți și

|

—1793,

Octomb. 16.

!

PTT

îmbelșugaţi.

|
Dumitru

e

Zem. Vlahscoe: Cuvioșilorii egumeni, i D-vâstră boerilorii ce aveţi moșii
cu vii în a6lulii Pitescilorii sud. Muscelii de la care luaţi otaştină, fiind-că la

Prea plecate

Racoviţă

păhar.

slugi,

Grigore

IIîisoscoleos

păhar. .

„Dumnâta vel Logofete de ţâra de josiă teorisândii acâstă însciinţare co
facii Domniei mele Ispravnicii, și văgândii și cuprinderea ponturilorii vinări09

ciului, do--intră adecă și dela scaunele de prin târguri a se lua havaete do vină="

ricoră, precum

sunt celea de prin deluri,

să se trimâță Domnesculii

nostru

Io Ales.

să ar&ți

Domniei

mele în scrisă, ca

răspunsii la Ispravnici.—1793

Const.

Movuzi

Octom. 27.

Voivodii,

Poruncimii Domnia mea ca aceste scaune de carne do la Târgu Urlaţilori
i
să fie apărato şi nesupărate de către vinăriceri de vre-unti havaetii. —
1793

|

-

Octomb. 28.

a
|
Pre Indlţate Domne,

Cond. XXV. Fila 70 bis,

-:

„_

“Searlatii

Ghica

vel - Logof.

-

ta
one
n

După. luminată porunca Inălţimei tale, toorisindii însciinţa
rea acâsta, amii
căutată
a Divanului ponturile vinăriciului cu caro s'aii: vânduti
cu în condic
gpomi
i îne
c
I
tracestii urmiitoriu anii, şi vădumii scriindiiJa pontuli Pee)
.
i alii șâpteloa într'ac
ostași.
chipii: scaunele de carne ce sunt la popâre pe moșii
boeresci şi monastiresci,
când dintr'acelea vorii fi date cu cărți Domnesci
înoite de a lise lua havaetulii
do stăpânulii moşioi, să aibă de a şi lo lua pe
deplinii, dar și vinăricerilorii
să aibă a li se da obișnuita parte pentru mânca
rea lori, după obiceiu, precum
s'aii dati și în alte dăţă, iară câte din scaune
nu vorii A date prin cărți sci
hris6vo Domnesci, de la acelea să ide vinări
cerii tot havaetulii de plinii, însă
deosebiti luai pliroforie și de la treti logofăt
ii Grigoraşco, cum că în anii trecuți
fiindiă . taxidară de vinăriciu la sud. saac.
acostea scaune, şi nu aii pututii, nefiindii s'a ispititii a lua havaetă de la
obiceiii, ca unii scauniice nu esto
în poporii sâii.în Delă, ca cele-l-alte de
prin dâluri, ce urmăză a vinde numai
la vromea culesului de vii, ci esto
în târgii, unde tot-dâuna, peste- anii
faco
vendare ; do care după poruncă nu lipsimi
i a face arătare Mărie tale.—— 1793
Octomb. 98.. :
a
DE
e
,

8

Vel Logf.

|
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pricina ce este intră locuitorii podgoreni cu xinăricerii dintr'acostii anii pentru
multele încărcături şi nedreptăţi ce ni se jăluescii că li s'aii făcutii, face trebuinţă de a se vedea, aici catastișele 10 otaștină, cată vă poruncimili : fitoşcare vădândii porunca ac6sta a Domnici mele, să aveţi ori cu omii întradinsii a trimite chiar catastihulii de otaștină dintwacestii anii iscălitii do fiteșcare, sâii
să le daţi în mîna acestorii podgoreni de la cari să luaţi adeverinţă că le-aţi
datii, ca să. se înfăţişeze, și în urmă iarăși vi se vorii trimite. 1793, Decem. 8.

1793, Decem.

20.

ficutii poruncă către Armașulii Manulii i isprav-

Sari

nici ot sud. Muscelii, ca a doua qi după

bobotâză

„pricina locuitorilorii Deleni pentru încărcătura

să se sedle a veni pentru

ce li s'aii

făcutii

la vinăriciii:

Cond. XXIII, Fil. 190.

Tâte cele-l-alte dări, fie ale visteriei, fie ale Cămărei Domnesci
nu le aflămii mai încărcate sub Alex. Moruzi decăt în trecut. Cămi- năritulă, t famărituli, măjăritulă,. sărăria şi ferăria de Bucuresci,
aflămă o reclamaţiune de la locuitorii din plaiul Telcje? 1. În contra căminăritului

nului, în coprinderea

Locuitori din plaiul
duitii cu slujva

=

Telâjenului sud.

căminărifului,

Pre Tuălţate

.

.

următâre:

pentru

Saac. cu unii

Dima ce este orân-

că le ia căminăritulii.

Domme,

După jalba ce aii datii la Înălţimea ta locuitorii Plaiului 'Tel6jonului dintmacestii judeţii Saac. arătândii pentru unii Dima do la 'Pohani totii dintr'acestii
judeţii,. ce este orânduitii cu slujba căminăritului, că la târgulii Văleni a fostii
vechiulii obiceiii 'de plătea căminăritulii numai cei de dinc6ce de apă, iară cei
do dincolo aă fostii apărați până acuma, când mai susii numitulii Dima căutândii să facă obiceiuri mai multe peste coprinderea cărții, .se întinde a lua

căminăritulă şi de la cei de dincolo de apă, pentru care prin luminată pecetea

ve-.
înălţimei tale, ni so poruncesce, ca să cercetimii în ce chipii s'aii urmatii
următori
poruncă
luminată
După
tale.
Măriei
ii'
însciințam
să
și
obiceiii,
chiulii
fiindii, amii adusii înaintea ndstrii pe câți-va din locuitorii acestui plaiii, 6meni
uniă aii
trecuţi în vrăsta bătrâneţelorii, şi cercetându-i, pentru caro pricină
ii
Dumnego
lui,
frica
în
- fostii apăraţide căminăritii, şi alţii plătesc ? arătară
pe
curge
caro
apa
în
până
merge
ce
rii
Vălenilo
întracestașii chipii : că tergulii
ii,
căminărit
plătescă
să
plaiii
de
vreme
nainte
maă
fostii
fiind
e,
lângă mănăstir
acestii torgii
care obiceiii s'a urmati totii asemenea și după co sa înclinatii
ode apă esto
dincol
de
parte
cea
iară
;
acumii
până
cu satele Plaiului Tel6jeni
pentru
tulii,
căminări
plătitii
ati
nu
cum
do
nici
şi
plaiii,
de
i
începuti
dintru
ă
răzmiriţ
ă
cea-l-alt
din
că
îdte
cu
care
i,
care ai avutii și privileghiuri Domnesc
.
e
adevărat
cărora
alo
după
fostii,
ma
decunii
nici
e
supărar
S'aii răpus, dară
ulii
orânduit
întinsii
Saii
lă
avătări co făcură, să dovediră că. fâra de orânduia
nici odată nu
căminarii din colo peste apă, unde să află locuitorii plaiului, cari

ai

din
plătitii căminăritii, 'ci după cum dintru începutii căminăritii s'aii luati
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multi supărătore

decât

producălore,

târgiili” Vălenilorii numai până în apă; într'acestașii chipii rămâne a so urma!
și de acum înainto după vechiulii obiceiii,și do corcotarca co făcumii, nu lipsimii
a însciinţa Arici tale; iară anii înălţimei tale să fie mulți și îndelungaţi.
—
1793 Aug. 16.
.
/
.
Plecaţi:

Io Alecsandru

Cost.

Constantin

Moruzi

Movilă,

Gheorghe,

Vvd.

După obicciulii ce s'a urmată, întărimii şi poruncimii sii so
urmoze şi de
acumii, și de vromo că ni'aii plătitii co de peste apă locuito
ri ai Plaiului mai
nainte, nică de aici înainte să nu fie supăraţi. — 1793
Sept. 3.
Cond.

XXIV.

Fila

420.

,

Eacă şi altă actu:
Io

Alexandru

Costandinzi

Moruzi

Vvod.

i Gosp.

Zenule

Vlahscoe

Cu cale fiindii anatoraoa D-lui vel Logofătii do
târa de josii, poruncimii
Domnia mea şi Dumnâvâstră Ispravnicilorii
ai judeţului pentru toto să faceți
cercetarea și urmarea ce se cuprinde mai
josii.
— 1794, Fovruario 117.
Vel - Logof,

Prea

Inălţate Dâmne,

După luminată porunca Mărici tale
cartea slujboi căminăritului, unde vădui amii cetitii în Condica Divanului
seriindii ca să caute şi să strângă
venitulii căminăritului din orașele, târgu
rile și bâlciurile mari afară de sf.
Mitropolie; mănastirile celo mari i din
D-lorii de la vel Banii şi până la vel
Clucerii za arie, i din jupânesele văduve
din coi ce ati hrisove și cărţi Domnosci co aii stătutii D-lorii boori veliţi, i
so ia căminăritii de bute de vinii taleri de scutelă; de la ceă-lalţi toţi de obșto
unulii după obiceiii, i.de la rachiu
de ţară de bute mare talere 4 și
de bute mai mică taleri 2, iar de
'rachiurile streino de bute mai mare taler
i
"Căminăritii se ia peşinii po câte buţi” G şi de bute. mai mică taleri 3, care
cu vinii i rachiii va găsi. în cârc
„Sau in magazie și de răvașii de
iumă
plată afară numai de butea ce
va fi plătiții
Căminăriti, şi vorii fi avândii răvaş
ii de plată, acele răvașe să le
ţie în s6mă;
Deci cât pentru neguţătorii prăv
ăliași co ardti că nu se supunii
a plăti căminăritulii cu pricină că nu aduc
e rachiii cu butea, ci numai câto
de Cinci, ș6sc și dece vodro rachi
unii Dburiaşii
ii şi cu acestă mijlocii pânăla
o sută de vedre
să fio luminată poranca Mărie
tale către: D-lorii Ispravnici, ca
prin cercetare Să se dovedescă
înaintea D-lorii
cât rachiii vândii și să-i apuc
ritu poşin după coprinderea
e căminăluminatei cărții Măriei tâle de -a plăti
Sa-l invoiască D-lorii Isprarnicii
căminăritii “sâi
cu mulţumirea amândoura părţi
orășeniă Văleni fiind-că văgui
lor. far pentru
1 întărită do Măriasa Mihaiti la mâna jăluitoriului o anafora de la 1799 Maiii
Vodă Suţulii

cu poruncă

către Ispravnici, că
cu amăruntu, $i de vorii
în Domnia Mărici salo dintii
fi plăti tii
căminăritu, să-i apuce a plăti,
iar de nu. vorii
pentru

acei orăşani

de la Văleni să cercoteze
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asemene cotăritulii, ! cerărilulii, oieritulii, 2 solăritulii munţilorii, etc.
sunt sub Alex. Moruzi pe acelaşă piciorii ea şi sub Domnia anterioră.
Dămu în note şi în tomulii de anexe, diverse acte spicuite din
codicele Domnesci de la Alex. Moruzi cu referinţă la dări, anume din

Codicile

i

24 — 98:

Dările și veniturile speciale ale Epitropici obştirelorii se pot constata, din următârea anafora și. resoluţiunea lui Alex. Moruzi:
fi pliătitii, să insciinţeze Mărici sale pricina, care cercetare dice jăluitorulii că
din pricina bâlei ciumei nu. s'aii făcutii, să facă dar acum D-lorit Ispravnicii
corectare de aii vre-unii priviloghiu la mână, și de aii plătitii mai "nainte, sait
nu, să însciinţoze Măriei tale fără de a face vre-o urmare, cum şi po acei co
ait pricină că aii îmbrăcatii caftanii la Mavroghene să-i apuce D-loră Ispravporunci
nicii a faco împlinire” urmândii întru tote după cuprinderea luminate.
4
rămâne
i
desăvârșiti
coa
hotărârea
iar
;
ului
căminărit
slujba
de
talo
Miărioi
12.
so faco do către Măria ti.— 1794, Fovruario
Scuvlată

Cond. XXVII, Fila 35.

Ghica

Logofălii.

vel

aii
1.4793, Oct. 22: Sai făcutii răspunsii la caimacamii, după cererea co
de
jumătăţi
coturi,
două
fiicutii, ca să i se trimită stânjonii, şi i Sati trimisii
BrăâncoVodă
nii
Costandi
sale
Măvwică
ii
stânjeni, adică unulii după stânjenul
de D-lui vel
vâna, şi altulii după alit Mărici sale Şerbanii Vodă, adoveritii
şi do Măria
căpătăie
la
ii
pecetluit
Vornicii Moruzi, şi do D-lui vel Logf. şi
trimisi.
s'aii
Banii
vel
sa Vodă, caro prin D-lui

2, Cărţi la câte-va județe
_Oeri la căutatulii slujbei.

către ispravnici ca să dea ajutorii slujbaşilorii

or cinDumnâvâstră ispravnicilorii ot sud. . .: siinătato, fiind-că Dumnsl
estimpii,
de
i
oeritulu
stiții și credincioşii boerii Domnie melo cumpărătorii
coi trei
slujitori
da
a
ţi
nuurma
âstră
arătară Domniei mele, cum-că Dumnâv
a
întimpl
se
a
urmâză
pricină
care
din
slujbei,
ii
căutatul
la
buincioși de ajuitorii
mii
porunci
vă
iată
scădere,
şi
„..... husmetului domneseii spre pagubă
ci şi a poruncistraşnicii,ca după coprinderea obișnuitelorii ponturi Domnes
totii ajutorulii
dea
să.
lorii co vi S'aii trimisii, întru care scrie, ca ispravnicii
cioşi 6meni
trebuin
cei
i
slujitori
ii
la căutatulii trebeă, să aveţi a da negreșit
că acesta
du-vă
socotin
slujbei,
ii
căutatul
la
i
slujbași
harnici, cu cari să se ajute
sunteţi
care
la
mele,
oste Huzmetii Domnescii și venitit alii Visteriei Domniei
ă
D-vostr
urmă
la
că
sciți,
să
dii,
nourmân
că
datori a dă totii ajutorulii, pentru

aveţi a răspunde. — 1793, Noom. 12.
Trămise la Olt,

Teleormanii,

Con, XXIV, Fil. 175,

Muscelii, Argeşii şi Dâmboviţa.

Vlaşea,
|

!
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Anaforaoa
alte. slujbe.

Lpilropici de preţuliă, vendărci venitului
_
lo

Alexandru

Costan,

Moruzi

Culici,

vorniciile şi

Voivodii.

Intărimii Domnia mea Anatoraaa Epitropiok po. vândarea ce aii făcutii pe
" numitele slujbo și porunci, D-vostră, veliţilorii boeri ca făcândii cărţile după
condică, și pecotluindu-so după co își va lua Epitropia bânii vângăroi D-lui
vel Spăt. şi D-lui log. Golescu, să se dâo la mânile D-lorii cumpărătorilorii.
—
1794 Ghon. 10. :
|
„Vel Logof.
Prea 'Tnălţate Done,
ă
Cu prea plecata mea Anafora facii scire Mărioi tale pentru
slujbele podului ad. vorniciilo podiăritii şi butăritii: D-lui log. Golescu
pentru acestea 12
judeţe, vorniciilo, podăritulii şi butăritalii din Bucuresci aii
dati tal. 12.374
şi cu bânii pre şinii si-i numero la Epitropie, iar pentru
vorniciile din 5 judeţe
„de peste Oltii aii datii D-lui vel Spăt. Ienacho Văciirescu
tal. 4.500; pentru care

slujbe de vreme că D-lui log. Golescu pentru î6te numără bani.pe
şinii la Epi-

tropie, să fio luminată porunca Mărioi tale, do a număra
și D-lui vel Spăt. toţi
banii la Epitropie, şi sciindi voinţa Mărioi talo de
a se da cu-acostii preoţii ne
fiindii alţi muștorii, după orânduialti să so întărâscă anaforaua
- epitropici cu
luminată pecetea -Mărioi tale, și să fio luminată porunca
Mării tale, și către
D-lor veliţi 'logofeţi do a so face şi cărțile Domnoscă, ca
fiindii banii, să li se
d6o D-lorii boorilorii cumpărători după -orânduială şi după
obiceiii ; și cum va
fi luminată porunea Mărici tale. —- 1794 Ian.
9.
|
|
Cond. XXV, Fila 229.

XIII

Fusfifia sub Al Movuzi
Alex. Moruzi,

aşa disulii reformatorii de către r&posatulii

Aronii
Florianu, nu introduce nici o reformă în justiţ
ie, ci numai câte-va măsuri
de puţin
ă însemnătate.

1794 prin

care

Dintre acestea amintimi pitaculă din 17 Marti
e!

stabilesce

uni

controlii

care să impedice

abusuli la
perceperea plăţei pentru diversele acte emana
te de la departamenturi

şi de la Divani.
Iată acesti

pilaci:

< Cinstiţilorii şi credincioși bocrilorii
Domnioi mele, d-ta vel Log. de ţera
de susii, i d-ta vel Log. de țera de
josii, fiindii că voimii Domnia mea a
so
păzi buna orănduială întru tâto, cum
şi la obiceiulii havaoturiloriă, anaforalel
orii
2
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şi cărţilorii do judecată, pitacuri ce se facii, atâtii de la câte trele depertamen_turile judecătoriilorii, cât şi de la d-lorii veliţii boeri, poruncimii d-tre, ca în
fieş-care anafora sGii carte de judecată ce se face de la judecata d-lorii veliţilorii
boeră, să aveţi d-vâstră â însemna în scris, unulii din d-vâstră veliţilorii logofeţi,
cu condeiulii d-vâstră de desubt havaetulii scrisului celii - cuviinciosii după
obiceiii, cu măsură drâptă după fiinţa madelelorii ; iar la depertamentii de optii:
„elucerulii Dumitrache Fotache, i la depertamentii de șâpte clucerulii Constantinii
cum și la depertamentulii do cremenalionii clucerulii Dumitrache să urmeze
acâstă orânduială, cărora să le daţi porunca Domnici mele spre a sci şi a se
„păzi acâstă orânduială negreşitii. tolco pisah gspd. — 1794 Martie 17.
Cod.

XXIII,

Fila 233,

”

Constringerea corporală pentru datorii, alături cu usulii şi abusulii-

moratoriiloră nu iîncetâză de a se practica sub Al. Moruzi.
Iată ună pitacii datii-in 11 Martie 179% pentru urmărirea neguțitorului Moise Armenu :
a
10

Alecs.

Cost.

Moruzi

Voivodii.

Cinstitii și credinciosii boerulii Domnici mele d-ta vel Spătarii, fiind-că
“unu Moisi Armânulii negustorii, se află datorii, poruncimii Domnia mea, să
orânduescă zapeiii întwadinsulii ca să-lii canto prin tâte mahalalele din ţinutulii
spătărici, și găsindu-lii 'să-lii trimită aicea la Domnâsca nâstră curte, ca să-lii
|
facă teslimii în mânile vătavului de aprogi. toleo pisah gspd. “Goa, XXIII, fila 217,

!

-

Iată ună. decretii acordând
slujbaşii alu ţărei:
Milos, Bojiu,

Io Alexandru

:

moratorium

Const. Movuzi

”

de uni anii unui fostii

V-vod, i Gosp.

Zen. Vlash.

Piind-că ne-am pliroforisitii Domnia mea pentru Gheorghe ăterii ce aii
rea
fostii vătafii de plaiii în pluiulii Arefului sud. Argeşii, cum că din întâmpla
o
nică
fără
vromilorii a rămasii datorii pe la unii alţii, și no fiindii vrednici,
le vedumii
_putere de a plăti, cu -poruncile fraţilorii Domni de mai nainte ce
; căruia și
e
orânduit
sorâco
cu
datornici
către
de
Domnia mea, a fostii apăratii
totii
u-se
dovedind
şi
cercetare,
mele
acum făcându-i-se din porunca Domniei
caro
în
stare
vre-o
la
veni
pututii
întru acea săricie de săvârşitii, și că nu a

să fio vrednicii do a răspunde acea datorie, și do a se închido

este fără nică

iarăşi oste lipsitii
unii folosii datorniciloră, sâii de a se vinde vre-unii avutii
aibă încă „sorocii de unii
do tâte, i dăm.acâsta Domnâsca n6stră carte, ca să
să fie numituli Gheorghe
anii; de care.xă poruncimii ca întru acestii sorocii
a
ne supăratii.de către datornici. — 1794 Aprilie 4.
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În notă dămii alte acte arâtândă unit refusii de moratorium de
şi-lit cerea Divanulă (grei, reusiti pe care Pomnitorulii il intemoiază.
pe interesulii minorilorii de a nu mai plăti dobândi pe timpulii pă|
suiroi, !
1. Iată aceste acte:

Pre Inălţate

Domne,

Cu lacrimi jăluescii Mărici tale, că cii după jalba ce amii datii atât la
Măria sa Mihailii Vodă Suţulii, cum și la D-lorii bocrii caimacami,ca să mi se
întărâscă o anafora ce saii făcutii de D-lorii boerii. epitropi, care anafora o.
pusciii să se vâqă și de Inălţimea, ta, spre a nu fi supăratii de datornici până
îmi voiii veni în v6.sta cea după pravili a fi de săvârșitii stăpânii pe partea
mea, mă rogii Mărici tale spre a mi se întări acea anafora, fiind-că sunt stenahorisitii forte de datornici, pentru că unulii de la închisâre -mă lasă, altulii
me apucă, și cu acâsta pătimescii forte răii.
:

Robulii Mărică

tale, lenache sin repos.

Pascal de aici.

Dumnâvâstră boerilorit naziriai cpitropiei să teorisiți jalba, vădândii şi
anaforaoa ce are, și să aritaţi Domnici mele celea cu cale. — 1793, Maiii 90.

Io Alesan.
Pr6

Cost.

Moruzi

Vrod. îi gpsd.

sfinte părinte Metropolite, Dumnbvâstră

înaintea Domnici

mele

acâstă

Zem.

nazâriloriă

anafora, și socotimii

Domnia

Vlas.
Cutici, s'aii cetitii
mea

că acea

corce-

taro_a datorici banilorii şi urmare de plati, care orânduiți de a se face atunci,
după ce ya veni jăluitoriulii -acesta în vârstă, pâto să se facă și acum şi este
„mai cuviinci6să, căci cu cât vorii sta banii datoriilorii neplătiți, cu atât
mai multii se încarcă cu dobândă, și va fi spre mai multă scădere a pereusiei,
dreptii
aceea să rânduiţi despre partea cpitropiei unii omii lângă jăluitoriulii acesta,
la
departamentulii

de

șâpte,

unde

poruncimii

vătavalui

de paharnicei

datornici de faţă, să cerceteze să dovedescă datoria, și pe cât se

se plătâscă

acum

de la epitropic,

alţii. — 1793, Mart. 20,
Pre

Inălţate

însă

numai

acestorii

datornici,

se aducă pe

va alege bani,
iară

nu

și la

Domne,

Ascultândii luminată porunca Mărici tale do la acestă jalbă
amii făcută
cercetare, și precum ne-amii indostulatii arătiimii Mării
talo : acostii jăluitoriii
so află datorii po la unii alţii, cum mai josti so: vădii
însemnați, pentru care
datorii se punii rândului datornicii cu închisâroe; în
Domnia Mărioi sale Domnului Mihailii Saţalii, dând jalbă jăluitoriuli, s'aii
fostă orânduitii Spre coL=
entare la D-lorii proin epitropi Dumnâloră
ai ficutii anafora: către Măria
sa întracestași chipii, că de vreme ce acești
datornici sai încrodințatii pe
nimici de l-aii împrumutatii mai vârtosii vădându
nici unii ciipătăiti, să r&mâo jăluitoriulii apăratii -lii nevârstnicii” și fără de
de către dânșii, și ei să fie
alăstători până "ȘI va voni jăluitoriulii
în vârsta ce orânduoscii pravilelo
până la anii 25 ca să potă face clironomia, pe
multi puţinulii avutulii părinteseii

ISTORIA ROMÂNILORE
Mai

multă

at

îngrijire găsimii din partea justiției cu referinţă la pro-

prietate. Din actuli ce ca modelii aducemii în notă, specialiştii vorii

putea afla informaţiuni despre formalităţile cu cari se putea, pe la
1793—96, vinde de bună voie o moşie, ! cum şi stăruința ce continui

se pune

în justiţie cu referinţă la protimisisil.

colii are la Epitropie, şi atuncă fie-care 'și va căuta cu densul prin judecată,
iară până atunci şi noi găsimii cu cale să rămâe jăluitorulii nesupăratii de către
datornici; însă şi atunci când "și va împlini anii vârstei, de va fi omii să se
pârto cu bună orânduială și nu va fi nebunii i răsipitorii a avutului părintescii
_aşa i se va da în mână, iar de nu va fi, va sta totii la Epitropio, şi din dobânda
banilorii,

i se va da

co se va face

fieş-care anii,

po

care

sunt

hrana

pentru

lui; atuncă iarăşi prin judecată se va alege, și care datorie va fi bună și adevărată se va plăti, dară până atunci să fie toţi datornicii răbdători. pentru
do aii împrumutatii aşa omii fără de creditii ; iară hogreşala ce aii făcutii,
a
tiirirea cea de săvârșitii rămâne la Înălţimea ta.— 1793 Martio 17.
Filavetii al. Ungro Vlahici. Dumitrache Banii, Scarlatii, Vornicii.
.

ie

tal. -

15 La Căpitan Drăghiciii |
8 La Polcovniculii Ioniţă

75 La Antonii Telalii
G5 La'Ilie Enghiurliu
95
35

tal,

5 La
10 a

La Balabanii Costache:
La Ştefanii Tâmplaralii

Constantinii
Paraschiva

Cavalu
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1, Iată aceste acte:

Anafovaoa

ca să se venă

Cinstiţi

la Mezatii

D-vâstră

boeri

moşia

Satraviului

Ioan.

.

Caimacani .

Jilueseii d-vostră că aflându- mă în chivernisclă ma biruitii greutatea cască
și fiindii că
mele, și amii încăputii în datorie, care a o esoflisi nu mai potii,
stânjeni
nii
eleorma
sud.
din
Prâjba
anume
părinți,
la
_mi se află o moşiâră de
; de acesta
datorică
uşurarea
pentru
vinde
o
a
caută
"mi
novoie
mare
de
1200,
d-lui starostea
mă rogii bunătății d-vostră, ca să fie. cinstiti porunca d-tro la
vinde.
se
a
de
i
mezatulu
strigarea
în
dâo
o
să
ca
do negastori
Ioan Şălraru,

să teorisiţi jalba
D-vâstră boorilorii judecători do la departamentii de şepto
drâptă a sa și
esto
de
moşie
acâstă
pentru
ulii
jăluitor
-so
ulându
acâsta şi îndest
cea cuviina
porunc
da
se
a
spre
scrisii,
fără de pricină să arstați Divanului în
.
10.
rio
Februa
1793
—
„cidsă la cererea co face.

Cinstiţă

Davostră- boevi Caimacanmi

amii corutii jăluiDupă orânduiala și mai alesii după porunca d-vostră,
cere si ȘI-o venă |
o
ce
moşie
acostă
d-lui
ţine
co
cu
:.
torului să mă îndestuleze
?

7
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Din relaţiunile justiţiei române cu învecinatele ţări găsim, sub
Alex. Moruzi, câte-va acte de natură a ne arsta, cum Domnitorulii intervine însu-şi către Statele vecine, după cererea deperlamenturilorii.
Aşa în notele şi anexele acestui capitolii ali justiţiei se vor ceti diverse acte cum şi unele din din 1793 relative la clironomia Medelnicerului Movilă originar din Moldova. Aşa în casulu jălbei lui Dumi-

„trache

Fălcoianu ! care

la 1770

refugiindu-se in

Ardâlă

impreună

„prin mezatii? şi din gură no dete tacririi, că o are clivonomie de la răposatulii
“unchiulii săii Chirca cămărașulii, a căruia diată isacă s'arii fi aflândii acum
în lădile d-sale ce aro puso în hanulii Zlătarilorii, cari s'aii închisii în trecuta
săptămână de bâla ciumi, darii alte scrisori co și le-a avutii la casa d-lui ni
le artă, adecă: hrisove, zapise, prin cari aii pogoritii acestă moșie din nâmii
în n6mit până la cămărașulii Chirea, de unde coborândii
cu clironomie cum (ice
la casa d-lui, împreună cu altă moşie ce-i dicii Stoonescii de stânjeni 1520.
Vădumii zapisulii. a frato-săii d-lui Nicola Şătraru, prin care s'a împărțitii cu
jăluitorulii ca nesce fraţi, și aii rămusii Stoenesci să-i stăpânâscă Şătraru Nicolae,
şi Prâjba, de. stânjeni 1200, jiluitoriulii şătrarulii; liponii aşa fiindii pricina, să
cundsce că este acâstă moșie ce o cere să o vândii cu 'mezatii bună şi drâpte
a d-lui, şi de la judecată se giisosco cu cale să so dţe acâstă poruncă către d-lui
starostea, după :cum: prin jalbă o core, numai starostea totii să fie datorii după
pravili a da do scire. la toţi câţi se cuvine protimisis, adecă la rude şi vecini
și de celii mai din urmă mușteriă, starostea va însciință d-vâstră de numele

lui ca să se d6e deosebiti intărire, pentru cca ne strămutatii stăpânirea lui cu
linisce ; iar hotărirea cea de săvârșitii rămâne a so face do d-vâstră. — 1793
Februarie 12.
cerii.

Dumitrache Grecenu, slugerii. Iordache Rudenuli, cluceri. Dumitrache, cluPascalii, vel vist,
:
Codica

„_____

No,

1793—1794

24 din

fila 4.

Intre aceste sosi noulă Domni Ales. Moruzi la Bucuresci, și el dete
pitaculă ur:

-mătoră :

Sl

Io Alex. Costan.
: Moruzi
Poruncimii Domnia mea staroste de
partamentului urmândii,să facă mezatulii
mezatului do plinii, prin scirea rudelorii
urmă să arăţi Domnici mele cu anafora,
1793 Februarie 93.
i
A

a

Voivod.

neguţitori după acâstă anafora a deacelei moşii după obiceiii tote dilele
și vecinilorii, și de preţulii celii din
ca să se dâo întărire cumpărătorului.

|

|

Proci

Cond. 24. Fil. 4

“

1: Iată jalba lui Fălcoianu:

Jalba Dumnelui
de mai sus,

”

bel

Log[.

-

Dumitrache

Fălcoiunu
”

ce s'asi Pusă

întru

acestă

carte

, sata a Cupoa
prea

ăța «

cc : i răvași
plecat
ivi i - însciințezii
răvăși
e , Inălt
ălţimei
ilţime
imotă tetale,
tale. căcăi în
i cea-l-l-alt
LE ă remi
altă
iăzmirăzmi
auiloru cu

I6tă 1770, amii mersă în ţâra Ardâlului şi cu
alţi boeri

:
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cu

alţi

boeri,

isbutise

Grafulii Sekely Laslo.

193

să fiă lăsatii 'clironomi

Murindii

testatorulii,

peste: avere

de către

Fălcoianu
işi urmăresce

averea până în fine prin Domnitorulii ţărei sale. In anexele şi notele
de la acestui capitolii se vori afla şi restituiri de acte cerute de fosta

administraţie austriacă (1793 Octomb.)
Cu

totă oprirea

de a se mai

|

aduce

firmanuri

|
de la Pârtă în ma=-

terie de justiţie, totuşi aflămu unul menţionatii in următorului -pitacii :
,

Carte de volnicie pentru

cererile lui Dervişii Aga ce ati venitii cu firmanii

Imeperătescii de la Craiova.
Milostiv

Bojiu

Io Alecsandru

Costan.

Moruzi

Voivodii. .

Cinstitii şi credinciosii boeriulii Domniei mele D-n6ta hatmane Costache
Caimacamu Craiovei sănătate ; facemii d-tale în scire, că D-lui Huseim-Zaim
Dervişii Aga aii venitii. către Domnia mea cu firmanii, cum-că are socot6la
do tal. 6500 prin zapise cu unii. Marcu. Petru şi cu unii Diamandi polcovnicii
de acolea, așișiderea are socotâlă şi cu unii I6nă 9-lea portariu de tal. 6007 şi
împreună, după ce amii întratii înăuntru
eii amii mersii dreptii la casa unul.
boeriii ardelenii Grafii Sechelii Laslo, şi amii ședutii în casa lui pâuă la pace,
care grafii Secheli Laslo 'mi ora rudenie și în mijlocu -vremei șederei mele
în casă la elii, mamii rugatii de .dânsulii, ca unulii ce copii nu avea, să mă
împărtășâscă la mârtea lui de avutu-i şi așa avândii dragostea rudenici asupra
mea mi-aii datii o moşie anume Sederaș-Husechipetea, însă după mârtea lui
şi după mârtea soţiei lui, să-mi rămâe acestă moşie de moștenire,
cum și prin
șcirea judeciţei sati făcutii mio -acâstă dare de moșio și Tabla cea -mare de
la Murăşii Vașarheiu mi-aii dati și carte, ca la acelii sorocii, adică după mortea
grafului şi a grafoiei si rămâe acea moșie sub moștenirea mea. În trecuţii ani,
la 16tii 1791, viindă eii din ţ6ra Ard6lului ami aflati că aii murită grăfoia a
lui grafii Sechelii Laslu, că grafu murise mai nainte, mamii dusii în Ard6lii
cu scirea Măriei sale Mihatii Vodăşi după legăturile păcei le-umii vendutii
unui booriu Ardelânii anume Tur Laslo tolimeșşterii, în florinţi unguresci
două-decă și cinci mii, din cară. bani i-amii dăraitii lui Tur Laslo patru mik
florinți, şi aii rămasii să-mi d6e donă-decă și una de mii și mi-aii dată dintrinşii şi ati mai rămasii să-mi dâe optii mii do florinți nemţesci cu sorocii
"de unii anii, să-lii mai aşteptii, care mi-ati datii și zapisii că la sorocii să-mi
dâe; sorocii aii fostii la 14 alo lunci trecute a lui Iunie, avândii legătură în -

zapisii ca şi eii să-i trimitii lui Tur Laslu plenipotenţie de aici de la rudele

mele şi aşa acea. plenipotenţie s'aii iscălitiişi de părintele Mitropolitulii ţărei
și amii trimisii la sorocii zapisulii și plenipotenţio la Sibiii la unii „Hagiu Cosstandinii Popii neguţătoriu de acolo, ca să-i primescă acci optii mii de florinţă
nemţesci și să-i dee lui. Pur Laslu zapisulii și plenipotenția; acestii Costandin
Hagiu

mi-aii scrisii de trei ori cum-că

Laslu

nu va să dea bani; mă rogii Mărici

tale să fie ajutoriulii. Măriei tale, ca să mi să scotă banii. cu .ori-co mijlocii va
— 1793, Octomb. 30. .
lumina D-geii pe Măria ta.

_ Cod. XXIII, fila 170,

Zsloria Româniloriă de V, d; Urcchiă.

Tum, V, — 13
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84 de bani iarăși prin zapise, deosebiti cere și de la I6nii Buzeseulii Clucorii
de arie tal. 3000; pentru care iată trimetemii acestii mumbașirii într'adinsii

sluga Domnici mele ..... şi poruncimii Dumitalo, că pe Marcu Petra i pe
Diamandi Polcovnicu i pe I6nii 2-lea portariu, cât şi pe Cluceriu de arie Buzescu, aducându-i înaintea Dumitale, să lo dai poruncă ca să-și ice de împreună cu dânșii oră-ce sineturi de socoteli și cărţi de dovedi asupra acestorii
pricini vorii aven, să le ice împreună, şi cu orânduitulii acestii mumbașirii

să-i trimiţă aicea ca si răspundă. — 1799. Noemb. 10.
Cra.

XXIII,

pag,

173,

lată şi unii allii actii de
acolo

intervenţiune:

Garte la comandiruli Sibiului
a-şi căula davaoa lori.

Către

Eeselenţia Sea

pentru

pagula

Zahariei

Feldzeigmeister graf fon

comandiruli

şi Vasile

că vinii

Mitvoschi

Sibiului

Cu pretin6scă, scrisâre însciințămii Ecselenţiei tale, că de la chosaricâsca
aghenţie de aici din Bucuresci, s'aii datii notă Domniei mele, de la 26 alo
trecutului Octomyre, cum-că după arătarea agenţiei de aică, aii cerutii oblă-

duirea Transilvaniei de la magistratulii de Cronstat, despăgubirea pagubei ce aii
cercatii la Coburgii unii Zaharie și unii Vasile locuitori de aici din pământulii
ţărei -Domniei mele, și ai răspunsii magistratalii,. cum-că trebue să vio unulii
din jălaitorii aceștia acolo la magistratulii de Cronstat, ca.să-și arte paguba
lorii, să so rânduiască la cercetare și după dreptate să-și afle îndestulare; după
care iatăcă vine acolea mai susii numiții jăluitori, de care şi nu lipsimii a
însciinţa şi a pohti pe Ecselenţia ta,ca după dragostea prieteșugului vecinătăţei

şi buna armonie co să păzesce intr'acestea două ţări, să bine-voiesci Eeselenţia
ta a porunci ca la dreptatea ce vorii avea jăluitorii aceștia să-și afle indestulavea lorii. — 1793 Noomb. 4..
- Coa. XXIV, fila 172,

Să aducemiă in note aci nisce acte relalive la o clironomie si
altete ar&lătore de nisce lucruri prinse de furati la nisce hoţi. Acolo
(în note) cetitorulii va avea o nomenclatură-a principaleloră objecte

de casă,

de

îmbrăcăminte etc. ! de la finea secolului alti XVIII-lea.

4.

După
Donnie

Io Alex.

ecum

Cons.

s'aii gi găsitii cu-cal
u-cale

aa vae es

anafor
— a.
1793, Decem.

Movuzi

de

Care Să se urmeze
93.

Voivod.

ătre
j
tă, orânduimii
către
orânduimii pepi slugama, |
judecată,

după cum se cuprinde într'acâstă
MI

|

-

Vel. Logof.

ISHORIA ROMÂNILORY
Să nu uităm
Prea

495.

a înregistra aci câte-va, pitace, de unde se vede cum

Inălţate

Domne!

Insciinţimii Inălţimei tale pentru celea însemnate mai josii, ce din tacriculii tâlharilorii (care s'aii trecutii i sta prahtica) dicii oi că s'aii găsitii asupră-le, când i-aii prinsii părcălabulii cu sătenii ot satulii Şuşaţa sud. Dâmboviţa,
şi i-aii datii împreună cu prădile la mâna unui Hristache, polcovnicii de judeţii;
dară prădile de le-aii făcutii și acelii polcovnicii teslimii tâto la mâna D-lorii
ispravnicilorii de judeţii, gicii că nu sciii; și să fie luminată porunca Inălţimei
tale cu mumbaşirii, și de le va găsi pe tâte în păstrarea D-lorii, să le ide
împreună cu die iscălită de Dumn6lorii să le aducă aici ca să se împarţi pre
la păgubaşi, cari ce-și vorii cunâsce, iară când vorii fi lipsă să apuce pre acelii
Hristache polcovnicii să le împlinâscă de la dinsulii, sâii tăgăduindii că nu
le-aii priimitii tote câte-se cuprindii în fâia tâlharilori, atunci să-lii ice și să-lii
aducă aicea, ca să se înfățişeze cu tâlharii la judecată; iară hotărîrea cea de
— 1793, Decem. 92.
săvârșitii rămâne la Inălţimea ta.
Dumitrache, Clucerii. Ioniţă, Păharnicii. Condrache, biv. vel Slugorii.
Șerbanii Andronescu, Medelnicerii.
Lucruvile

ale

'Tomiă.

DRP

PPRPPOROUYODOUOIIDR=
DI R =

49 Galbeni Impărătesci.
290 Lei bani de argintii.
Cali

cu

tot tacâmulii lui.

Pături de calii.
Perechi desagi.
Antiree de şamalagea.

Păreche

șalvari aba n6gră.

|

|

Păreche cuțite cu tâca lorii, do Țarigradii.
Brâne mocănesci albastre. *
basmale de pânză.
Peştemanii.

Părechi papuci femeescă.

_Păreche cisme galbine noue femoosci.
Peschire.
E
Pistolii cu măciucile albe.
Puşcă cu belegi curate de argintii.
Palaşcă.
Cingătore.
Păreche drugători nouă.
Ploscă.
Inele de argintii.
Ale

Raduluă

Barcioiu

130 Taleri bani de arginti.
4 Calii negru cu tot tacâmulii

,
lui.

3 Pistâle, unulii gălbuiii şi 2 galbene.
,
,

-

Cl

dai

d

dial

Jataganii.

Re
e RR

de alamă.

TE

Puşcă cu belegi cutate
Procoviţe albe.
lapiu de pele.
Păreche ismene croite.
Palaşcă cu fişicuri.

m

Sabie.

Glugi.

Peşchire.
Căldare.
'Poporașii.
Sărică.
căciulă n6grii.
Pâcă cu două cuțite.
Fote
Curele de încinsii.
Antoriii

de

mătase. |

Brice.
Păreche fârfeci.
Inele de argintii.
Ale lui Costandinii

a

za

de foci şi de ilaminatuliă diverselori

rar ca

daia

d

lalea

ai

daiaiai

se îngrijia de servicii, de lemne
departamente ale justiţiei.

mona ea
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Câreiumariu

Calii negru cu tacâmulii
Puşcă ciităinâscă.
Pistolii.
Palaşcă.
Păreche desagi.
Păreche ciorapi.
Sacii de câlți.
Sacii de lână.
Chimiră,
Curea

lui.

de încinsii.

RR

De

e

a m

Glugă:
Sarică.
Căciulă nâgră.
Tecă cuțite.
Stergare.
Inelii de argintii.
Cămașă.
Iară Toma Vlăse6nu artă, că rădicându-lii înî urmă cătanolo de a casă nu aii spusii unde-i sunt lucrarile, ci acum să le ccră do la novastă.
9 Ia...

4 Valii de zeghi coţă 20.
1 Sloiă

de ceară.:
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următore:

Alecsandru

Costandinii

Moruzi

Vvd,

Pontru lemno şi lumînări poruncimii Domnia mea Dumitale cinstiti şi
crodinciosii boeriii Domniei mole vel Cămărașii, ca după obiceiulii co va fi fostii
sii facă orânduială a se da.— 1773, Octomb. 28.
4
7
1
7
1
lui

'TŢolii de pării noii.
Coţi de miei negre.
Bazma de pânză cusută.
Coţi pânză.
Puşcă. -

Anafovaoa de lucrurile Ilagi Zahariei, şi cu o prăvălie ce s'ăii dati asupra
Stoianii ca să ice sub stăpânirea luă.
.

De la Departamentulii starostiei către D-lorii boerii naziri ai Epitropiei
do obsce.
Prin cinstiti pitacii D-vâstră mi s'aii poruncitii ca să facii catagrafio lucrurilorii ale unui Hagi Zaharie străinulii, de la pârta curţei Domnesci din josii,
ce aii muritii, următoriu fiind poruncei. D-vâstră, amii mersii și amii luatii
încă doui negustori de ai mei, și amii strînsii şi din vecinii mahalagii şi pre
preotulii mahalalci şi deschidândii acoa prăvălidră, s'aii serisii tâte calabalăcurile şi
„borfele, puinduli-se şi preţii după starea lorii, fiindii tâte nisce vechituri i nisce
hâre ruginite şi curele vechi, după cum prin deosebită foie se arctă, și sati
adunatii tâtă suma ca de tal. 64 bani 110, care î6ie s'aii iscălitii de preotulii
mahalalei, de alţi vecini mahalagii, ci fiind-că era trăbuință de cheltuială a se
îngropa şi a i se face şi covași pomenire pentru sufletulii lui, s'aii arătatii unii
copilii ca de ani

20 la vărstă, dicândii că elii aii fostii robii cumpăratii de acestii

răposatii de la ţâra tureâscă de la trecuta răsmirăță a Ruşilorii îi împreună
şi cu mamă-sa şi că Varii fi crescuti, de mititelii şi Varii fi datii şi la meşteșugu
cojocăriei, i-ar fi ajutati şi bătrâneţele acestui răposatii dintru a sa ostenâlă și
cere și elii acum ca să i6e asupra lui acele borfe cu prăvălidra, ce dice că este
făcută, de răposatulii pe loculii Dascălului Dragne, şi va plăti chiria cea obișnuită, ce o aii avutii toemită, care aii și primitii Dragnea Dascălulii, încărcându-se de a-i face pomenirile Ja sorâce, ca unulii ce dice că aro acâstă datorie
ca la unii părinte şi botezatii de acestii răposatii; cu acâsta facii însciințare
— 1793 Noemv. 23.
D-vâstră, şi cu tâtă plecăciunea sunt.
Alii Dumnâvâstră plecatii slugă, Ionii Starostea.
Io

dămii
acea
sescă
1793,

Alecsandru

Cost.

Moruzi,

Voud,

După pliroforia ce ne daţi D-vostră boerilor naziri ai Epitropiei de pricină,
Domnia mea întărirea acesta la mâna numitului Stoianii, ca să ice asupră-i
prăvălie cu celea ce sunt ale mortului, să ș6dă într'insa să se chivernine supărată, plătindii chiria locului şi făcândii pomenirile mortului. —
Decembre 4.
Vel

Logof.
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Pr6 Inălţate Domne
Cu prea plecată anafora însciințămii Măriei tale, că fiindii orânduiala do

so da la Departamenturi câte unii rândaşii de la D-lui vel Agă pentru măturatuli și îngrijitulii odăei, i câte un seimenii de la Dumnâlui vel Spăt. de
paza condicilorii şi altorii sineturi
'co se aduni în cancelarie pentru făcutulii:
„amaforalelorii, i câte o oca luminări de ce6ră pentru serisulii logofeţilorii s6ra,
şi iarna câto două caro de lemne pe .săptămână, pentru încălgitulii odăci, şi
fiindii v6ră” până acum nu ne-aii făcutii trebuință de acâsta, iară acum fiindii
iarnă, ne rugămii printracâstă prea plecati Anafora, ca să ni so orânduiască
de către Inălţimea ta pentru tr6ba departamentului acelea co ati fostii orânduito după obiceiii, saii va rămânea după cum D-qeii to va lumina pe Măria
ta,— 1793 Oetomb, 17. .
"

Costand.

Baratov

Cluceră. Stefani Vilara
Stefani Medelnicerii.

Medelnicerii,

Pre Inălţate Domne,

Amii teorișitii acestă însciinţare ce face Starostea de negustori la Epitropia
obștei pentru rămasu lui jupânii Zaharie ce aii muritii ; elii alţi clironomi n'are
fiindii omii străinii aici, căci ca vre-unii avutii multi nu k-aii r&masii, fără cât
nisce vechituri preţii ca de tal. 64 și o prăvălidră prâstă mică făcută de dânsulii
pe locii străinii care se însemnară mai josă; are unii fini copilandru ca de ani
20, caro scie, meșteșugulii cojocăriei ; acesta aii fostii robii şi r&scumpăratii de
dănsulii, botezatii și crescuti, avându-lii întocmai ca unii copilii alii s&ii, care
și dorindii ca de unii părinte, aii mersii de l-aii îngropatii de la densulii făcând
și pomeniri după obiceiii, atât acum la mârte cât şi până la trei ani se încarcă;
căruia după cererea ce face a se da acele venituriși prăvălidra ca să-și lucreze
meșteşugulii într'6nsa, plătindu-şi chiria- locului, după cum aii primitii și stă-

pânulii locului,ni se pare

că este cu cale cererea: lui, fiind-că

elii nu

numai

la mârte ș'aii făcutii căguta, datorie, ci încă și în viață fiindiă mortulii îlii căuta,
şi-l ajuta cu din banii ce putea agonisi din lucrulii meşteșugului lui; ci de va

fi primită şi Ja augulii Inălțimei tale părerea arătată într'acâstă anafora, ca să
nu fie bântuitii de nimenea; şi cum va fi luminată porunca Măriei tale.
— 1793,
Noemv.

|

28.

|

| e

şi catagrafia

E

Scari.

ce sasi făcutii a lui Ilagi

„1 Mindirii de Brașovii, vechiii cu lână.
1 Plapomă.
n
1 Ibricii spartii și o tingire cu câdă veche.
1 Mintea mohorită veche.
|
60 -1 Işlicii vechiii de alagea.
60 2 cămâși vechi rupte.

oo
35

o | > co co to |

Iată

,

Vornicii,

Zaharie.
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Anaforaoa judecătorilorii ot. departamentulii cremenalioni pentru de a
cumpăra Armaşuliă pe. fie-care septămână câte două care de lemne unde caulă
judecăţile.
Io Alecsandru

Costandinii

Movuzi

Yva.

Poruncimii Domnia mea Dumitale Epistatule alii Armăşiei, însuşi să îngrijesci de acâstă trâbă, cumpărândii pe t6tă săptămâna câte două care de lemne
ne lipsiti şi D-ta arătândă Domniei mele, ţi se va face pecotluitii. - — 1793,
Decemb.

Pră Inălţate

Domne

runțișuri.
Cercuri de boșaroni

oo

ipio ton

n

pe

pion

Scurteică şi alta verde blănită cu blană veche.
Bohcea veche şi spar tă,
Si
Tesuleţii micii aramă veche, nisce e hore. cercuri

o

a
o

l

,

| ion]
a
S

D=

1
3
1
1
45 3 0
"60 1
1
1

|

la
||
DIO

=>

—
30
85

19 19 19 CDR

3
—
—
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Insciinţămii Mării talo că acestii departamentii de cromenalionii din vechime aii căutatii judecăţile totii in curtea gospod cea vecho pentru înlesnirea

vechi.

și alte

mă-

*

Faţă giubea havaiu veche.
Căpestre.
Căpestre curea cu ştrengurilo lorii.
Frâne curea cu zăbalile lorii vechi.
zăbale de frâii proste.
|

Părechi
Păreche
Legătură
Miiciucă

desagi de pele vechi.
cisme nemțescă negre.
cu nisce curele vechi şi alte mărunțișuri.
tinichea de cortii.

Pălăsci

vechi.

,

Tocuri pistele.
Chimire vechi i 3 tafture vechi. |
Părechi scări” vechi stricate.
Cântarii stricatii vechii.
Vătrao de căruţe, i altii hierii firmătură î unii Toporii..
Puşcă 'Turcâscă veche.
Nisce fărmături de herii într'o pungă.
Solniţă de orde Braşovii.
Pistâle vechi. Clondirii vechii.
“Ţâvă de puşcă stricată.
Cuie-ulucă vechi.
Cornişorii alamă, unii pofilii, şi unii elopoţelii.
'Tavă cu nisce fărmături hierii,
6 turcâscă veche şi alte mărunțișură, curele, i nise hamuri
?
stricate vechi, i nisce șalvari stricaţi.

idee
In anexe vomă da uni inventarii de destre boerescă, ca lectoruli să aibă o
!
,
trecută.
secolulii.
în
mobiliară
averea
constitu€
ce
justă de ceea

zu.
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aducerei vinovaţilorii de la tomniţă şi
duiala de se da pe tsti săptămâna câte
odăei, care obiceiii vedemii că acum nu
judecătorii, ci încă şi logofeţii, nu sunt
să scrie; pentru care ne rugămii să fie

de către toţi luminații Domni cra orândouă care de lomne pentru încălgitulii
se păzesce, şi pătimimii nu numai noi
vrednici de a'și scâte mânile din siînii
luminată porunca Inălţimoi tale către

i

i
i

D-lui. vel Ispravnicii za Curte, spre a urma acestui obiceiii cu darea lomnelorii
și anii Mării
“Dumitru
nescu

Medeln.

talo să fie mulți de
Cluceriu,
Mateiii

la Domnulii

Ionii, Pahar,
Stirbeiii

Pit.

şi norociţi.

Teodor biv. vel Slujerii,
Toma

i

— 1793 Noem. 95.

|

Şerbanii Andro-

Palos,

Cod. XXIII, Fila 148.

Aci. socotimil
liste

de lucruri

stârpirea

,

utilii, după ce mai susti ami adusi :coprinsulii unei

furate,

hoţiloră,

acea

a

mai

inregistra

câte-va

plagă contra căreia

acte

Domnia

cu

era

referinţă

;

la

|

incapabilă,

Domnia: care ea mai adese-ori dădea prima pildă în hoţie.
Cărţi la 17 judeţe şi la caimacamulti, pentru

hoţi,

D-vostri, Ispravnicilorii ot sud..... sănătate, fiind-că acum în vromea primă-

verei obicinuiţi. sunt cei nărăviți la fapte rele, a cugeta;
în gândurile lorii
mișcări și porniri netrebnico în hoţii şi în tâlhării, şi
fiind-că Domnia mea
pentru acâsta aveomii orânduitii întradinsi la tâte judeţele
ţărei Domnioi melo
polcovnică aă judeţului cu poterași” îndestui și osebiţi
căpitani i cu slujitori

!

de a fi pentru paza și prinderea Gmenilorii răă, şi de a petreco
și de a călători toți

locuitoriă și drumeţii. cu .odihna aceea ce voimii

Domnia

mea;

iată

vă trimitomii porunca Domnisi mele strașnică, ca să întăriţi
f6rte paza acâsta,

aa

să nu augimii că s'aii ivitii vre-unii hoţii să tâlhariu
și .nu sati prinsii; de
care sii arătaţi porunca Domniei mele la polcovnici
și la căpitanii la slujitori

poterași spre a fi pururea deştepţiși gata cu toţii fără
de a îimbla după alto
trebi și interesuri
ale lorii, și îndată

numai de cât să sari de grabă
scăpare acelorii hoţi şi tâlhari,
va face la slujba şi datoria lui
cusurii alii lorii și nesilințe, ati
vârși rele faptele lorii, și apoi

se va simți

undevași de 6meni

ră

|

arătându-le hotărîrea ce avemii, că pe celii ce
vre-unii cusurii, ori în ce chipii, din care
acelii
făcătorii de rele mijlocii 'a urma şi a so
să-va scăpa a nu-lii prinde, bine să şcie că
tocma

ca po hoţi i vomii pedepsi Domnia

pravnicilorii pururea

ce

fără de a întârzia și fără de a da vreme de

privegherea,

mea, avândii şi însuşi Domnia

;
|
!

vostri Is-

acesta și silinţa în: tot chipulii pentru
înțăr-

carea și desăvârșitii lipsirea 'ficătorilorii
de răi.— 1794, Martie 21.
Cod. XXIII,

-

|

Fila 226,

|
name aaa oa

Pentru , descoperirea fapteloră. crim
inale, bătaia şi tortura sunt
ingăduite şi legitime ŞI sub Al. Moru
zi ca şi. sub „anteriorii domni.
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Nesultă acesta şi din actulit ce dăm în notă, actit prin care Domnitorulii

ordonă cercetarea unui acusatii dicândii că « orânduitulă zapciii să-li,
silescă că, şi fără de voie să mărturisescă

adevărul. »-1

1. Iată acestii actii;

Zem. Vlas.: După jalba ce aii datii Domniei 'melo

Toma Bucovii, că în

I6t 1791, la Bucovii sud. Saac prădându-i-se avutulii prin casnă do către tâlharti, ar fi luatii sciinţă de la unii Tudorii, proin polcovnicii za poteră, ce de
astă dată so află în osânda Ocnei Slănicii, cum-că elii ar fi sciutit po toţi acei
tâlhari până acum, și din ce locii sunt, cum și pe gazdele lorii, încă şi chiar
din lucrurile numitului jăluitorii ce i s'ar fi prădatit atunci, ar fi qisii că ar fi
găsitii la unii din acei tâlhari, şi pe unele le are supt zaptulii sâii, iar po altele “pe la alte obraze; dămii volnicie slugei Domniei melo zapeiulii Armășescu
să mârgă la Ocna Sliănicii împreună cu. Gheorghe polcovniculii pușcăriei și cu
lorgacho fratele jăluitorului, celii ce s'aii întimplatii în casă de s'aii căsnitii şi
S'aii prădatii de către tâlhari, şi poruncimii Domnia mea cămărașilorii de la
acea Ocnă, îndată ce vorii sosi numai decât să sedteți pe Tudorii polcovniculii
din Ocnă, ca numitulii Logf. față cu Lorgache în faţa Dumnevâstră cămărașilorii să ie în scrisii tacrirulii ce-lit va da numitulii polcovnicii pentru toți
tâlharii câţi aii fostii pe anume, din ce locii și co aii doveditii la fieș-care pe
anume, mai alesii să pârte numele tatălui celui unuia născutii, care însuși de
bună voe -aii cuvânții chiar către mai susii numitulii Iorgache, i. Diamandi
gramaticulii Ocnei, iar când numitulii polcovnicii se va atârna sâii se va sfii
„a nu-și da tacriralii întru adevării are voe orânduitulii zapciii. să-lii silâscă ca
şi fără de voie să mărturescă adevărulii, şi în urmă după ce va face zaptii tacrirulii, atunci împreună cu numitulii Iorgacho să urmeze orânduitulii mumbaşirii întocmai, după deosebită poruncă ce i s'aii datii, caro tacririi alii lui
să-lii adeveriţi cu iscăliturile și. voi cămăraşilorii, și să-lii aducă la Domnia
mea, iară pe 'Tudorii polcovniculii iară să-lii puneţi în Ocnă. 1793, Noem. 16.
Cond, XXIII. Fila 178,
“Iată şi alte două pitacuri ordonândi prinderea de hoţi:

Io Alexandru

Costantinii

Moruzi Vva.

D-vostră ispravnicilorii ot sud. Oltii săniitate, fiind-că la acelii judeţii s'aii
întimplatii o pricină de s'aii omoritii unii negustorii anume Avramii Alalda de
-cătro nisce beșlii ce se întovărăşise la fapta acâsta cu nisce locuitori co se
numescii feciorii lui Cogea Ghiaur, care pricină trebue să fie în sciinţa Dumnâvâstră, ca nisce ispravnică ce sunteţi; iată vă poruncimii, primindii porunca
acâsta cu acestii într'adinsii ciohodariu mumbaşirii, ce se trimise cu deosebită
volnicie

la mână,

să faceţi

totii felulii de cercetare și să vă

siliți în totii chi-

pulii ca negreşitii-să puneţi în mână și să prindeţi pe acei fiicătoră ai lui
Cogea Ghiaur, pre cari cu bună pază să-i daţi în mâna mumbașirului ca să-i
aducă aici la Domnia mea, se trimete deosebită porunca Domniei mele, şi cătro
zabitulii acelui judeţii pentru acei beșlii nefori ce aii fostii întovărășiţi la
acâstă faptă ca: să-i pringă şi iarăși cu bună pază să-i 'd6e în mâna orânduituluide la D-lui Baș-Beșlii-Agase, ca, să-i aducă aici; ci dar întraltii chipii

202

V. A. URECHIĂ -

Grei era să se stârpescă hoţii de codru într'o ţeră în care hoţii
de oraşii eraii înşişi marii slujbaşi ai țărei! Negreşilii condicele Divanului nu ne-ai păstraţii documente despre hoţiile slujbaşilorii mari
şi fără nici o îndoială când Domnitorii se hotăresci de a urmări vre-un
slujbaşii hoţiă, acela nu este din protipendadă, ci din slujbaşii inferiori.
Așa e casuli de care se ocupă anaforaoa din 24 Martie 1793 pentru
polcovniculii Dinu Bolintinânu, acusati că aii prădatii pe unii ţigani
ali: mnastirei Căscidrele. Domnitorulă Al. Constantinii Moruzi urmăresce pe acestii fostii slujbaşi de puţină importanţă, dar nu urmăresce
fapte cu multii mai grave de ale slujbaşiloră mai înalţi. 1

să nu faceţi,și cu întârcorea mumbașirului să şi însciinţați Domnici mole de
t6tă curgerea pricinci,

și fiți sănătoşi. — 1794, Pebr.

9.

”

Cond. XXIII, Fila 203.

Io Alecsandru

Cost.

Moruzi

Vva.

bună

înțelegere

do

la

e

mai

dânsulii să i6e urma hoțilorii, și cu mare silinţă umblândă, și făcândii cercare
“din locii în locii, să le înfundeze urma lorii, până-i vorii dovedi, şi aşa negreşitii să prinqă aceşti hoţi, aşişderea să faci poruncile D-tale către polcovnică,
i căpitanului judeţului, ca să d6e totii ajutorulii cel cuviinciosii, urmândii
şi
olii a cerceta și a face silință pentru prinderea lorii. — 1794,
Ian. 16.
Conâ. XXIII. Fila 195.
”

mm n IEEE

găsindă mai ântâiii pe omulii acesta, și luândii

a

Cinstitii şi credinciosii boerulii Domniei mele D-ta vel Spătarii, amii luatii

Domnia mea însciinţare, cum-că la 11 dile ale acestei luni, în județulii Dâmbovița, în. lunca ce este între satulii Săpunari și Voinoscă, S'aii găsitii unii
omii lungitii josii pe zăpadă numai în cămașă mai mortii, carele abia aii pututii după co s'aii desmeticitii .de aii arătatii de-lii chema, Radu, și de felulii
lui este din Ghebdia, şi că fiindii la Câmpulii-Lungii la o soră a sa, la reîntârcerea lui Paii întâlnitii acolea într'acelii locii feciorii Bratului cari iarăși
acum de curândii s'aii ivitii, și l-ati desbrăcatii, l-ati căsnitii, l-ai lăsatii numai
în cămașă, pentru care poruncimii D-lui să orânduesci poteră într'adinsiă, care

Căscidrele.

Io Alex,

.

Dinu polcovnicii, ce ai .prădatii. pe unt
ca

Const.

Moruzi

Vvd.

„_
Orânduimii pe sluga Domniei mele. .. .: Armasălii
ca să mârgă şi prin
„soirea ispravnicilorii judeţului, să i6e pe pîritulii
polcovnicii să-lii aducă aicea,
şi să-lii înfăţişezo la judecata departamentului. —
1793, Martie 24..

Inălţate Dommne,

Insciinţămii

sfintei mănastiră

Măriei tale, că la închis6rea pușcăriei

n

Pre

a 2

ca să aducă pe unii

ali monastirei

se. află

Căscidrelo din sud. Vlașca, anume Dinulii sin dou țigani ai
Cârstea şi I9nii

n

Anaforaoa
tiganii

ee ATI mita

e

1. Iată actuli relativă la polcovniculă Dinu:
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Cu tote acestea găsimiă acte de condemnare
mândi

contra
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a celori cari recla-

judecătorilorii,. nu ar fi pututii a-şi dovedi

întemeiată

reclamarea. In Ianuarie 1794 Enache Văcărescu marele Spătaru, care
se declară protivnică la geremele, la luări: de mită în judecăţi, cere
pedepsirea unui reclamantii Ovanesii, armenii, care, după elă, a ca-

lomniatii justiţia spătărescă. Cererea face ondre lui Enache Văcărescu,
dar era acesta o rară escepţiune şi incă!...!
sin Ilio, dați de la primire fără ccsamenii, prinși și trimeşi judecăţei de unii
Dinulii Bolintinânulii ce s'aii fostii aflatii polcovnicii la acesti judeţii, cu pricină că în trecuta lună lui Iulie ar fi furatii din casa lui Stanii, sătânii de
la Căscidrele, borfo preţii ca de tal. 200 și le-aii datii unui căpitanii. de poște
anume Dumitru, cărora ţigani la cercetarea ce li s'aii făcutii aicea în două
trei rânduri de față cu numitulii păgubaşii, s'aii apăratii numiții de cum nu
sunt vinovaţi la furtișagulii acelorii borfe,ci de frica și usturimea, bătăilorii
ce li S'aii făcutii în județii, ati minţitii împotrivă-le-și, năpăstuindii pe numitul
căpitanii că i-ar fi datii borfele, care acelii căpitanii aducându-se de față cu
numiții ţigani, se apără cu jurămîntii că nu este atinsii s6ii împărtășitii, ne
cum la priminţă do borfe, ci nică măcar «cu sciinţă ca acea faptă; plânge-să
de acelii numitii polcovnicii, că nu numai după acâstă prâstă piră a
'şi însuși
ţiganilorii, cară o -tăgiiduescii acum, l-aii prădatii cu 20 galbeni împărătesci şi
se află, păgubașii, ci de vreme că nici la ţigani, nică la căpitanii vre-unt semnii
din paguba păgubașilorii nu s'aii găsitii, nici alta deosebită dovâdă la mijlocii
nu este, de la judecată se găsesce cu cale, prin luminată porunca Miăriei tale
să so aducă acelii Dinii biv.-poleovnicii, ca oră să dovedâscă pe numiții ţigani
de hoți și pre căpitanii de gazdă, ca să se împlinscă şi paguba păgubașului,
să li se facă și vinovaţilorii pedâpsă, sâii neputându-i dovedi de vinovaţi, să
deo galbenii lui Dumitru polcovniculii, cu osten6la; lorii plătindu-i, în cât şi
cheltuiala co i-ai pricinuitii -până a se îndrepta; iară hotărirea cea de săvârșitii

IE

rămâne a se face de către Măria ta. — 1793, Martie 22.
Gram.,

Dumitrache Clucerii, Iânii Pahar., Teodorache
Toma Spătarachi, Şerbanii Andronescu.

- Cond. XXIV, Fila 40.

Iordan,

armenii,

ca să se

i

"1, Eacă actul relativă:
Anaforaoa D-lui

biv.

vel. Sluj.,

vel

|
Spătarii de pricina

,

bată şi să dee şi tal. 20.

unui Ovanes,

.

Io Alecs. Constan. Moruzi Vud.
să-lii cerţi
Poruncimii Domnia mea Dumitale vel Spăt. pe acestii Ovanes
Boerilor
făcutii
aii
ce
re
defăima
şi
jalbă
sa
cu biitaie la falangă pentru mincin6
dou&-geci.—

Domniei mele, care nu este suferită şi să împlin6stă şi acei tal.
1794, anuar.

Di
,

10.

|

Pre Inălţate Domne,
Acâstă pricină nu. este precum

o

Vel Logf.
so jăluesco. numitulii jăluitorii, ci este

cu chirie la unii.
întracestași chipii, că unii Manciu, logofeţelii, dându-și casa

me
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Eacă încă o serie de acte relative la proprietate. Dămii unii hrisovit de întărirea unei venqări de case in Bucuresci: Aci se va vede,
că la 1796 Enache Văcărescu nu mai e Spătară ci mare Bani.
-

Dămii în notă şi unii altii actii relativii la protimisis. 1

Manuc

Armânii,

din prigonirile

co ar fi avutii între

dânșii,

oraii învrăjbiţi şi

într'o gi unde se prigunea acostii Manciu cu novasta chiriașului Manuc, aflân-

du-se și acestii jăluitorii acolo, aii săritii asupra numitului Manciu și bătându-lii
f6rte răii i-aii spartii capul și i-aii făcută și alte, şi viindiă la judecata
dopartamentului spătăriei, s'ait cercetati acâstă pricină, ântâiui do Dumn6lui
boerulii judecătorii, co este orânduită, şi văgândii pre numitulii Manciu
bătută
forte. răi, fără vre-o vină, aii găsitii cu cale, ca să so certe acestii
jăluitoricu
i

bătaie, și să plătescă la doftorii să vindeca pre Manciu, de vremo co
nică

elii,
nici o prigonire nu avusese mai nainte, nică chiriaşii nu cra,
nici tr6bă avea
într'acâstă casă, ci numai din sinoşi ca unii zurbagiii, s'aii invitati
de aii făcutii
bătaie, şi însuși D-lui Stolniculii Alecsandru judecătorii aii
chiămatii po 'Țerahulii
de la Colţa, şi l-aii tocmitii de față cu dânșii tal. 20 ca
să vindece pre Manciu
logofătulii, pe care judecată şi. nemulţămindu-so jăluitoruli
i ati eșitii şi înaintea
mea, și. vădândii că cu cale ai judecatii, D-lui Stolniculii
Alecsandru Greeânu,
amii întăritii și ami hotăritii și eii, ca să plătsscă numitulii
armânii jăluitorii
tal. 20 la 'Țerahii ca să vindece pe Manciulii, pe caro
l-aii doftoritii, și-și cere
plata, şi întracestași chipii curge acâstiă pricină,
și nici
Ţerahului nu i-ati plătitii, nici sait bătutii după hotărîreapână acum, nică banii
judeciţei, iar nu că
s'a cerutii sii se ceri acești bani geremea, şi
de vremo co aii jăluită minciuni, mai vârtosii pentru goremea, care una ca
acâsta nici odată nu mi-ai
fosti suferită, şi sunt celi mai mare vrăjmaşti
asupra acelora ce obicinuescii
a lua geremele din totă. [cra,. mă rogii Măriei
tale să, fie lum'nată porunca
Măriei tale, să se facă de către Iăria ta droselită
pedepsă, ca să fie pildă şi
altora a nu mai jăhii minciună, şi a necinsti
boevii Măviei tale, fără a fi zinovaţi ; iar hotărîrea cea de săvârşitii rămâne
a se faco de cătro Măria ta. —
1794, Ianuar. 9.
Coma XXV,
Prea plecată slugă, Ianache vel Spătarii.

1.

Io Alexandru Cost. Moruzi Vud,

„ Saii cetitii înaintea Domn

iei mele ac6stă anafora a d-lui vel Logf.
și amii
găsitii cu cale urmarea d-lui spre
a lua adecă Medelnicoruliă. în zaptu
lă si
moșia cea vândută şi a se da banii
la epitropie, ca să nu so pretendiris6
de pirâtulii după, ce va veni, vre-o dobâ
scă
ndă de bani; pentru care poruncimii
d-vâst ră ISpravnicilorii ai -jadețului,
mână de ajutorii medelnicerului a Să urmaţi cu darea zapisului, și să daţi
face zapt moșia, iară pîritulii când va
de va avea alte indreptără va, da jalbă
Domnier mele, şi de vomii cunâsce veni
face trebuinţă și de
că
altă cercetare,

Cod. 24, Fil, 35.

se va orăndui.

-

— 1793- Martie

20. -

Procit. vel. Logf.

Pre Inălţate Domne
_ „„Damnâlui biv. vel Med.
Dumitrache:aă Jăluitii - Măriot
tale, dieâhdii că
lângă 'o pârte de „moşie ce are
d-lui'la Bălțați în sud. Teleorma
nii, cumpărândii
4
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Vendare de case. Cinstitului şi credinciosii boerului Domniei mele Dumitrașco Racoviţă biv. vel Banii, ca să aibă a ținea şi a stăpâni casele ce le-aii
-cumpăratii D-lui acum de la Pahar. Hagi Mosculii de aică din Bucurescă, din mahalasa, Zlătarilorii, cu totii loculii şi cu tote cuprinsurile, după cum se cuprinde
"în zapisulii celii de vângare, 'care caso şi Paharniculii Hagi Moscu le-ai cumpăratii totii acum deo la Dumnlui Vorniculii Ioniţă Damaris, ce le-aii avutii și
Vorniculii rămase clironomie de la părintele săi Niculacho Păhar., şi tocmindii
Vorniculii acestea case prin zapisii cu învoială, maă ântâiii cu Pahar. Hagi

Moscu, și fiindă și Dumnâlui Bunulii vecinii,de alăturea, avea protimis după

să lo io Dumpravilă și după obiceiulii pământului, cade la vândarea Wântâiii

n6lui, la care Sati şi arătatii muşteriii, și ait făcutii multă silință ca să facă
„bani, dar până la sorocii nu i-aii-pututii face, fiindii sumă multă (care la acesta

- şi însuşi Domnia mea suntemii pliroforisiţi, și o scim adevăratii), iară Vornicolii
Ioniţă vângătorulii neputândii mai îngădui, le-aii datii Pahar. Hagi Moscu,

stânjeni
unii Stanii Sârbulii de la Ruşi-do-Vedo totii dintr'acelii judoţii câţi-va
îndată
vecinii,
unui
ca
scire,
-i
nedându
şi
acolo,
de moşie de la moșnenii de
în vremea
ţării
i
Divanuli
la
atâtii
jalbă,
pornitii
ati
vândare
de
ce aii aflatii
isăi de r&scum=
nemţilorii, cât și la Măria 'sa Mihaiii Suţulii,. cerândii protimis
-ispravnicii
d-lorii
la
ii
orănduit
fiindii
şi
,
alăturea
de
-părătre, ca unii vecinii
și carte
făcutii
s'aii
şi
i
judeţului spre cercetare, după orânduială, s'aii judecati
pusii
s'aii
li
,
odihniti
i
rămăindi
no
de judecată dându-i dreptate, și piritulii
altulă
la
nică
sorociă,
acestii
la
nici
viindi
ne
şi
ci,
Bucures
sorocii a veni la
,

ă la judecată
ce în urmă i S'aii pusti, ci fără de a-și lăsa vechili să respunq
orânduindu-se
jalbă
acâstă
;
dreptate
cero
şi
i
că sar fi dusi la Agealici

dice
să ar&tii Măriei tale cu
la mine ca să cercetezii, vădândii şi sineturile ce are
fiindii a intra în cercei
următori
tale,
anafora ; după luminată porunca Măriei
de către ispravnicii
datii
s'att
i
ce
judecată
de
cartea
tarea pricinei, și a-mi arta
Iordache Rusetii şi de d-lui
judeţului cu 16t 1792 Maiiă, iscălită fiindii de armaşii
i, pe care „cetindu-o
judeţulu
cii
slujerii iștefanii Grec6nu, ce aii fostii Ispravni
târe de la moșneni
cumpără
de
zapisii
arătatii
aii
,
so vădu că pentru 84 stânjeni
câte tal. 1 și nici
lii
stânjenu
ot Bălţaţii cu I6t 1790 Decembre 11, prin tocmâlă,
moșie a D-lui
altă
cu
e.
.vecinesc
se
că
însuși cumpărătorulii nu a tăgăduitii
fi cumpărătorii, şi că piritulii
Medelniceralui, fără numai şi Medelniceruliimai ar veche decât cumpărătrea Meare m6ră ce o ţine şi acum cu stăpânire
în arendă, n'aii fostii nici unii tedelnicerului, care stăpânire a morcă fiindii
fiindii cu optii. ani mai înainte, i dă
meiii, iară cumpărătorea Medelnicerului
stânjeni, aii mai făcutii cerere D-lui
* dreptate a întârce banii să :i6e acei 84
D-lorii ispravnici, și pentru partea
la
totii
Medelnicerii prin vechilulii săii,
fi
ti, moșio. Bălţaţii, dicândii că ar
unei I6ne cu fetele că, ce o are întmacâs
arătatii că o are ză-

aii
pîrișulii
cumpărat-o prin taină; dar acâsta tigăduindii,
aii disii că
:vegă,
so
să
i
zapisuli
“logii dreptii tal.. 90; cerându-i-se

nare za-

ș:
ce o aii acele femei pantru acâstă moşie
pisii, fără numai o carte de judecată
cartea
în
ci pentru cea vândută arâtă,
amii primiti amanetulii spre încredințare, se atlă la condicarulii judeţului, până
ei
vânqăr
i
şi
D-lorii, de judecată.că zapisuli
serie în dosii, că și-aii primitii banii,
"Şi va primi piritulii banii, ca să se
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apoi mai în armă însuși Pahârniculit'
Hagi Moscu de bună voia, sa ati primitii
şi le-aii vândutii Dumnâlui Banului, totii cu acelii preții ce le-aii cumpăratii
și elii, adică în tal. ş6se-spre-dece mii, dândii Paharniculii Dumn6lui Banului
şi zapisii de vânqare după obiceiii, și viindii Dumnâlui Banulii și înaintea
Domnici mele, ceru întărire şi de la Domnia mea la acâstă cumpărătâre; deci
Domnia mea corcetândii pricina, vădumii atâtii zăpisulii Vornicului, cu care
vânduse mai ântâiii Paharnicului Hagi Moscu, cât şi zapisuli Paharnicului
Hagi Moscu, cu care mai în urmă aii vândutii Dumnâlui Banului, și v&gendii
și Domnia moa, că vânzarea numitului Paharnicii este bună, şi fără de nici
unii feli de altă pricină, sâii cu vre-o silă de judecată, 'scă, de vre-o altă ne-

voie,ci numai tândare bună cu voia sa, după cum și însuşiîn zapisulit săii

arGtă, pentru aceea dară amii întăritii și amii hotăritii și Domnia mea printracestii hrisovii alii Domniei mele, ca 'să aibă Dumnâlui Banul a ținea şi a
stăpâni acestea case cu totii cuprinsulii lorii, după cum mat po largii se arâtă

într'amândouă zapisele, cu bună pace şi cu desăvârşită stăpânire, ca unii bunii

pentru zălogire, să dte D-lui Medelnicerii banii zălogirei, și să ție D-lui zălogii partea fomeilorii până vorii da banii şi să-și i6e moşia, ca să nu
facă
vre-unii vicleșugii a o cumpăra iarăși prin taină; îmi mai artă şi
jalbă ce
aii datii ia Măria sa Mihaiii Vodă Suţulii, că la soroculii celii pusii de
ispravnică n'aii urmaţii-a veni, şi so orânduesce unii Vladi Paharniculu cu
porunca
Măriei sale îndoitii supt pecete ca să=lii aducă, și atunci mai punânduși și
altii sorocii, în locii de a veni la Bucuresci, sâii a-și lăsa vechilii s'aii
dusii |
la Ag6lâcii, de undo cu vreme îndelungată are a se întârco;
deci din cele
scrise se vede că D-lui Medelniceraulii are dreptate, și căci pentru
că piîritulii
l-aii îndelungatii cu sorâce viclene până şi-aii apucatii pasulii de
sai dusii la
Ag6lâcii, dreptatea nu îndatoresce pe Medolnicorulii a-lii aștepta,
co gisescii
cu calo, ca pentru cumpărătore să dâe D-lui Medelnicorii banii
aici la epitropiă obștiei să sto în păstrare pecetluiți până va 'veni
pirituli să-şi ice, ca
să nu găsâscă în urmă pricină a pretenderisi, ori dobândă
la bani stii venitulii moșiei, și cu luminată porunca Măriok tale, i
cu adeverinţa D-lorii cinstiţilorii epistaţi ai Epitropiei de primirea banilorii,
să-i dâe D-lori ispravnică ai județulni zapisulii vândiărei co arâtă că
este la condica judeţului,
adeverindu-lii în dos D-lorii ispravnici că ai
răspunsii baniila Epitropia
obștiei până va veni piritulii să-și ice, și are
să-și stăpânâscă moșia, iar zălogirea de :vreme ce nu este zapisii la mijlocii, ci
numai sinotii, după care nu
ese înţelegere de aședământulii zălogirei în ce
chipii este, şi mai vârtosii că
zălogire fiindii nu vatămă, îngăduiala va rămâne
până va veni piritulii, ca
atunci înaintea D-lorii ispravnicilorii, să: se
săvârş6sc
ă. şi aceea ca urmare,
după judecata ispravnicâscă,:de vreme ce
următorii n'aii. fostii: a veni: la judedecată, după două sor6ce ce -S'aii pusi, ci
încă s'aii sculatii de S'aii dusii. la
locii dopărtatii fără de, a-Și lăsa vechilii
; părerea mea întacestii chipii este,
iar hotărîrea cea de sovârșitii rămâne a
se face ds către Inălţimea ta. — 1793,
Mart, 15.
a
ii

Al Măriei tale prea plecată slugă, Costan.

Cod. XXIV lia,

e:

E

.

Ghica vel Logof.:
a

907

ISTORIA ROMÂNILORU

ăcaretii alti Dumnâlui, ce aii cumpăratii, şi ca unii stăpânii ce va vrea să facă

cu dânsele nebântuitii şi nesupăratii de nimenea ; şi mărturii amii pusii Domnia
mea pe prea iubiții fii ai Domniei mele : Costandinii Vyd. Dumitrașco .Vvd.
“Nicolae Vvd. Gheorghe Vvd. și pe toţi cinstiţiă și credincioşii veliţi. boeri aă

Divanului Domniei mele, enache Văcărescu, vel Banii. Nicolae Filipescu, vel

Vorn. de țâra de susii. Damitrache, (?) vel Spăt. Radu Golesculii, vel Vorn. de
ţâra de josti. Scavlatii Ghica, vel Vist. Costandinii Filipescu, vel Log. de ţâra
vel Vorn. Ioniţă Damaris, vel Vorn. Isacii Raletii,
de susii. Costandinii Ştirbeiii,
vel Log. do ţâra de josii. Ioniţă Florescu, ! vel Vorn. ali politici. Lucache, vel
Postelnicii. Antonie, vel Comis. Gligorie Ghica, vel; Clucerii.: Costandinii Can-tacuzino, vel Pahar. şi ispravnicii Costandinii Filipescu, vel Log. de ţâra de
sustii; şi S'aii scrisii hrisovulii acesta întra ali patrulea anii dintru ântâia

orașulii scaunului Domniei mele Bucuresci

Domnie a Domniei mele, aici în
la 16t 1796, Junie
Cond.

XXVI,

pag.

24 de Chiriţă Logf. de Divanii.
286.

O vendare de moşie şi diverse proprietăţi ale lui Alexandru Ipsilante se face în 1794

Febr.

lo Alexandru

din ordinul

Divanului

turcescil:

Voevodii

Moruzi
Constantin

Staroste de negustori, fiind-că Domnia sa fratele Alexandru, urmândi,
împărătescilori porunci, aii cerutii și ne-aii rugati, și însuşi ca să se vângă
cu mezatii acestea moșii și acareturi, co pe nume sunt aică în ț6ră, care mai
lui
“osii se vorii numi, și poruncimii Domnia mes, ca după primirea. Domnescu
de
ile
că
patru-qe
în
obiceiii
după
nostru pitacii să urmezia le face mezatii
preţusuma
la
de.
strigare
ia
rândii, a însciinţa tuturorii, începândiia fieş-căru
patru-qeci de
lui ce sunt însemnate mai josii,și la împlinirea sorocului do
preţului
dile obicinuite ale mezatului, să arăţi Domniei mele în serisii suma
şi acaretază, ca să i6i
celii de pe urmă: care va oşi fieş-care dintr'acestea moșii
|
“poruncă de urmare+— 1794, Pebr. 18.
Taleri

200
|

E

.

,

1/,, aro o moră
O moșie în sud. Prahova ce să dice Gogo, stânjeni 636
mai încâce de
este
moșia
mâră,
de
cu două râte, are şi altii locii
|

Ploescă.

|

sud. Prahova cu cășărie de lu15.500 - Trei-spre-qece şi jumătate munţi în
|
din satulii Comarnică.
___crâză caşcaval, şi cu a patra parte
şi mai rămâne numai a patra
:4.400 Două părți iară din satulii Comarnicii,

Colţei.
“- paste din Comarnicii ce să stăpânesco de M-rea
stânjeni 606;
Urziceni,
de
ope
Manasia din sud. Ialomiţa, apr

4.400 O moșie
„.. txek-decă

şi două pogâne

vie
şi jumătate

la Sărata, sud. Buzăi.

de Vornic ali politiei, îui Fălcoianu.
4. Acesta succedă în demnitatea cea nouă
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pogune de

vie la Sărata,

>

sud. Buzăii,

cară so facii

pogne 4314...
o
|
a
Altă vie nolucrată aprope de cea-laltă, pogâno patru-qeci și două și
jumătate, din cari ăcestoa s'aii lucrati! și. daii rodii.

„Cod. XXIII, fila 207.

i

Familia Cantacuzinii urmăresce mereit, prin justiţia lui Alexan|
dru Moruzi, restituirea averilorii nemişcătore ce li-a fostii
sequestratii
şi luatii Mavrogheni Vodă, ca trădători de patrie,
findă emigraţi din-

ine ei la Austriaci, Eacă:
Hvisovulii boerilori,

Si

Cuntacuzinescii

închinate la Zoodohu-pighi,
Dat-amii

pentru

moşiile şi acaretuvile ce erai

|

Domne

sculii nostru hrisovii credinciosii boerilorii Domni
ci mele
Costandinii biv. vel Serd. Iordache biv. vel Serd. fraţii
Măgureni, ca să aibă a
ținea

și a stăpâni cu bună pace tâte moșiile, viile și
acareturile cari mai josii
se arctă anume, adică a treia parte din moșia
Miăgureni din sud. Prahova, i
jumătate din moșia Floresci sud. Prahova,
i jumătate din moșia Dâmbulii ce-iice şi moşia Buda sud. Prahova, i moşia, Edera
sud. Prahova, o m6ră cu două
r6te în apa Prahova, ţigani de „vatră, una
mie stânjeni moşie la Sărata sud.
Buzăii, trei-qeci şi trei pog6ne vie cu 'case
în sud. Buzăii, o moşie ce se numesce Marginea de 'zestre a soției Serd. Costan
dinii, jumătate moșia Brăgărtsca
ot sud. Saac, ș6pte pogâne vie în Dâlulii Bozien
ilorii ot sud. Saac, jumătate din
moşia Valea-Lungă ot sud. Dâmb. pentru că
la Domnia mea aii datii jalbă mai
susii numiții boeri cum-că acestea moșii,
vii și acareturi. ati fosti şi sunt bune
și drepte ale Dumnţlorii strămoșesci și
părintesci, cum şi zestre ale soțiilorii
Dumnţloriăi, pre cari lo-aii și stăpânitii
cu bună pace până în răsmirăţa acesta
din urmă, în Domni

a lui Mavrogheni, când atunci ne

mai putendii suferi silni-ciile şi nevoile co. pătimţii de la Mavro
gheni, aii fostii siliți de. mare nevoi
e a
se depărta din patrie-și în țeră străin
ă, care depărtare a Dumnlori ponos
luind
-o
Mavrogheni în nume de hainăcii
fără de nici o vină, le-aii luatii
tâte acestea
moşii,

vii şi acaretură, i țiganii ce le
avea aică în (eră, şi le-ati închinată
danie
ot Zoodo

la biserica
moșii,

hpighi; dicândi boerii - Măgureni,

vii și acareturi, nică le-aii

vândutii

pe

bană

că de. vreme

lui Mavrogieni,

ce acestea

nică le-aii
dati: pe cinură -de- boerie, nici aii
fosti datori lui Mavrogheni, s6ii
vister
iey ţărei
vre-unii bani, să nu se isteri
sâscă de dreptele- Dumn6lorii
acareturi părintesci
și zestrele:a soţiilorii Dumndlorii
; a cărora jalbă după prea înaltă
porunca Impărăt6scă co ne-ai. fostii venitii pentru.
pricina, moșiilorii și acareturilorii ce
în
foluri de pricini s'aii luatii şi s'aii
stăpânitii de Mavrogheni, ca să cerce
tămii
pentru tâte cu amărunti, âmii 'orând
uitii ca Domnesculii nostru pitacă
- pe prea
sfinţia șa părintele Motropolitii
şi pe toți. Dumndlori cinstiţi şi
credincioşi boerit

a

SONIA

ROAANILORU

|
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Divanului Domniei mele Halea şi Mazilii ca, să facă, cercetare .cu tot scumpătatea şi băgare de s6mă, să doredescă întru adevării pricina cu care li s'aii
luatii acestea acareturi și să ne arţte, de unde ne-aii -venitii anatora, scrisă de
la Iulie 29, I6t 1793, cu iscăliturile 'părinţilorii arhierei şi a tuturorii Dumnţlorii boerilorii întru care scrie că înfăţișândii la judecată pe numiții boeră
_ Măgureni cu Dionisie epitropulii Zoodoh-pighi unde Mavrogheni aii fostii afic„rositii

acestea

moșii

şi -acareturi, aii corutii

de la numitulit epitropii

răspunsulii

împotriva ce are a da la jalba 'Măgurenilorii, şi altii răspunsii și ultă, provlimă
maii avutii, fără de numai aii ar&tatii cartea a lui “Mavrogheni, în care serie
că pentru căci ati lipsitii Măgurenii din patria-și pribegindii în ţâră străină
numindu-i haini, aii făcutii lucrurile şi averile lorii Domnesci, şi le-ati afierositii tâto la biserica de acolo de la Zoodoh-pighi, care acesta carte aii dis numitulii Dionisie că i s'aii datii de. Mavrogheni la mânile luă, iar mai multii nu
scie, iar pentru ponosluirea ce li se face: printr” acea carte de haini, tâtă obștea
partea bisericâscă şi miren6scă cu o gură ne mărturisescii prin numita anafora,
că cea adevărată şi dreptă pricină a lipsirei și a depărtărei Dumnâlorii din
patrie-şi ati fostii silniciile şi prăile “lui Mavrogheni, de cari îngroziţi fiindi
şi no-mai putându-le suferi aii fostii de mare neroie a se. depărta. ca 'să scape
"de primejdie, şi aii cerutii dă la Domnia mea numiții boeză "Măgureni milă şi
milostivirea aceea-co s'aii înv rednicitii ț6ra a câştiga după încheereă păcci, din
bunătăţile şi nemărginitele milostiviri ale prea puternicului nostru! Impăratii,
“care prin luminatii şi vrednicii de închinăciune Hatişerifii Impărătescti li s'aii
vestitii spre

a se întârce

toți

cei risipiţi

şi împrăștiați. la, pământurile

sale, şi

spre a fi toți ertaţi de greșalele vremei răsboiului; deci de vreme ce prin
amăruntă cercetare s'aii doveditii, că acestea moșii şi acareturi nică. vândute aii
fostii, nică amanetii, nică date -pentru cinuri de boctiă, nică datori aii fostii
Visteriei ţărei vre-unţi banii, ci numai pentru căcă s'aii fostii trasit atunci din
țeră, din adevărată pricină a silniciilorii lui Mavrogheni, a cărorii strămutare și
îmortiştiere fiind-că. prea puterniculii nostru Impăratii (Domnulii Dumnedeii să-i
îmmulţescă puterea şi. biruinţa) din fir6sca milostivire, de obște la toţi aii ertatii,
după care înaltă poruncă sunt și Dumnâlorii ertaţi ; iată acră după puterea prea
“înaltei porunci, care ni sati datii spre a cerceta celea adovărate pricini ale
acestorii felii de acareturi, şi spre a da Domnescile n6stre hris6ve celorii ce li
“so cuvine de a li se întârce lucrurile ce li sati luatii, ca să și lo stipânâscă,
dămii la mânile numiţilorii boeră Măgureni Domnesculii nostru acesta hrisovii
cu

care

să aibă

a stăpâni

tote acestea

moșiă, vii,

acaretură

şi lucruri

mișcătâre.

şi nemișcătâre cu bună pace, ca să se râge pururea luă Dumnegeii pentru scumpă
viţa prea puternicului nostru Impăratiă, şi să păzâscă şi de acum înainte drepta
credinţă şi supunere către stăpânirea Impărăţiei sale (care hară să şi hărăzesce
țărei
acestii felii de milostivire supuşilorii săi) şi către Domnii şi oblăduitorii
pecete,
“acesteia, şi amii întăritii Brisovulă acesta cu Doninesca nâstră iscălitură şi
- Jatoria Româniloră do V, A.

Urechiă,

Tox,

V,—î1
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Şi cu credinţa prea-iubiţilorii Domnier mele fii: Costandinii Vvd. Dumitraşco
Vvd. Nicolae Vvd. martori” fiind și Dumndlorii cinstiți și credincioși boerii
„veliți ai Divanului Domnici mele Nicolae Brâncovânu, vel Visi. Dumitrașco
Racoviţă, vel Banii. Ienache Văcărescu, vel Spăt. Ienache Moruzi, vel Vorn. de
(era de sustii. Manolache: Brâncovânu,. vel Vorn.. de ț6ra de josii. Manolache”
Creţulescu, vel Vorn. Nicolae Filipescu, vel Vorn. Costache Ghica, vel Log. de
țera de “susii. Scarlatii Ghica, "vel Log. de ţâra de josii. Nicolao Hangerliu, vel
Hatm. Dimitrie Manulii, vel Post. Isac Ralet, vel Clucerii, Dimitrie Schina, vel

Comis. Nicolae Racoviţă,

vel Pahar. Iordache

Palada, vel Stol. şi ispravniculii

Scarlatii Ghica, „vel Logof. seriindu-se hrisovulii acesta aici în ozaşulii Domnici
mele Bucuresci la: It 1793, Sept. 14, de Gheorghe Logofătii za Taină.

Cond. XXVI. pag. 145.
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Dămi aci uni documentiă care se referă la moralitatea publică
precum o înţelegfii strămoşii noştrii, de la finea secolului trecută.
Documentulii este din 1794, Eli ne arstă cum unii clăcaşii ţărani

şi-a permisii

de la părinţii

sd-i-placă o domnișdră, fată de boerănași, şi a cârut-o
ei întru însoţire.

Aceştia

refuzând-o,

elii a răpit-o, după

deprinderea străbună romană, de când cu: răpitalii Sabinelorii. Fata
desonorată a primiti să 4 se plătescă desondrea cu tot avutulii ţăra-

nului și alăi țăranilori, cară aii ajutati pe răpitorii la actulă, răpirei,

decât să se mărite după
rantele justiţiei aduse

cumentă:

|

|

ună

opincarii.

in anaforaoa

|

Fârte curise

către

Domnitori.

a

Pricina unei U(a fetei ce ui, hrăpit-o unii
luă, şi î-aii stricatii fecioria.
-

Io Alecsandru

|

Costantină,

Poruncimii Domnia mea,

Moruzi

sunt

conside-

Iată acestă

|

Dragomir, cu 4 tovarăşi
5
“

Voiv, i gpd.

Zen.

do-

ai

Vlahs.

D-ta Epistatulo: altă Armășioi, şi pe hrăpit

orulii
acesta și pe ajutorii lui să-i aibi la pușcărie
în butuci, până se va aduce şi
acelii popă, la care orânduimii pe sluga Domni
ci mele să mârgă să-lii ridice,
să-lii aducă în corectarea judecăţoi, şi așa
să ne faceţi Dumnâvâstră boerilorii
judecători anafora pentru toți de împreună
vinovaţii, câți sunt în fapta acâsta. |
Şi, aşa vomii face hotărirea
— 1794,
. Dechom. 15.
|
Prea

Inălţate

Dămne,

Insciiri țiimii Mărici tale, că la închisârea
puşcărici so- află un vinovatii
anume Dragomirii IIolteiu (ce so poroc
lesce Inimă rea) sin Miculii ot, satul
ii
Pucherii sud. Dâmboviţa, care ati răpiti
i și ai silitii po o fată focisră anum
e
Uţa
fata Marici văduva; așişderea se mai
află cu dânsuli şi alţi linde 4 holtei
anumo
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Radu sin Radu Rogojină, Ioniţă sin Istrate, i Lepădatu sin Stanii, şi Stani sin
Petre ot. Valea Scheilorii sud. Saac, cară aii fostii hrăpitorului întru ajutorii la
săvârșirea acci fapte, și după jalba mumoi fetei, fiind rânduită la Dumnâlui
vel Spăt. aii trimisii la aceştia de i-aii adunatii și i-ati datii la închisrea pușcărieă, cărora făcându-li-se cercetare cu amăruntulii, întâiii se cam apăra, atât
hrăpitorulii Dragomirii cât și ajutorii săi, silindu-se a-și micşora vina, iară mai
la urmă strâmtorându-i judecata prin mai cu: deamăruntulii cercetare, nu mai
putură tăgădui, ci de a lorii bună voie, și de fații cu pătimașa f6tă se mărtu-

visiră, cumcă numitulii hrăpitorii Dragomirii, fiindă vecinii de alăturea cu casa
numitei mumeci fetei,

la satulii Pucheni, şi avândii elii vie pe valea. Scheilorii

în sud. Saac, la 8 ale trecutului Octombre,

aii mersii să-și culegă via, și dos-

tăinuindu-se către aceşti liudo 4, cumeă Uţa fata îi este dragă și muma sa nu
:xa să i-o dâe de soţie, î-aii rugatii să mârgă împreună cu dânsulii, să-i fie întru
ajutoriu la hrăpirea e, sigurifsindu-i. prin zapisii, că oră-ce se va întâmpla în
urmă 'să aibă a trage numai elii singurii; așa dară fără do altă grijă (ne mal

socotindii că întocmelilo celea ce se facii spre fapte urito și fără de lege nu so
ținii în s6mă), s'aii gătitii cu toți şi înt”o Sâmbătă sera către Duminică împărțindii armele Radului: Rogojină, aii luatii Stanii argatulii o pușcă, i Radu Ro'gojină urii pistolii, i Lepădatu uuii pistolii şi două cuțite măcelăresci și plecândii din via hrăpitorului Dragomirii, însă patru întruniă carii alii hrăpitorului

iară Radu Rogojină, pe calulii stii, și trecândii din județulii Săcuienilorii.
peste
judeţulii Prahova, după ce ati intratii în judeţulii Dâmboviţei şi s'ai apropiati
Duminică sâra de casa mumei fetei, aii trimisii hrăpitoralii pe Radulii Rogojină
înainte, avândii cunoșcinţi cu mama fetei și cu fata, ca să so ardte cu chipii
:de călătorii şi să găzduiască la dânsele până vorii sosi și că cu carulii, ca să

mijlocâscă să sedtă la vreme pe fată din casă ; acsta urmând-o Radulii, după

ce ai ajunsii la casa numitei văduve

cu dânsele,

elit sati

culcatii

cu chipii de călătorii, şi aii mâncatii sera

afară- pe prispa casei, iară pe la trei câsură de

nâpte apropiindu-se hrăpitoruli împreună

cu ccă-l-alţi.liude.3, aii lăsatii carul

cu boi într'o pădure, departe de casă ca de o alergătură de calii, şi pe josii câte

patru s'aii dusii de aii găsitii pe Radulii -pe prispă,pe carele deşteptându-lii din
somniăi, ei s'aii: datii într'o lature, iară Radulii strigândii pe fată să-i scâțăo
cofă cu apă să bee, după ce aii eşitii fata cu cofa în uşă, “Radu aii pusii mâna
pe dânsa, când năvălind și Dragomir răpitorulti şi vrândii să o tragă pe uşă afară

fata aii începutii a ţipa şi s'aii trasii:în tinda casei, iară ei amândoi trântind-o

la gură
josti, mai ântâiti aii legat-o cu mânile îndărăptii-şi apoi cu un peşchirii
la dânsa,
ca să nu ţipe, în care vreme țipândit și mumă-sa în casă, aii intrată

celii numitii Lepădatu şi aii începutii a o bate pe mama fetei cu plăselele cuţi-

Dragomit
tului, încât aii şi: rănit-o la: 0 mână; atunci într'acea furie aii scosii și
din
Lopădatu
şi
cși
Radului
cu Radu po inumita fată și legată puind-o po calulii
|
dusii
ai
co
până
casă, şi puindii veriga mum&-si la ușă, -saii luat după dânșii:
7
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pe fată la carii în pădure în care mergere ţipândii fata ati și lovit-o Dragomirii

cu unii lemnii de i-ait spartii capulii, apoi puind-o în carii cu sila și învelind-o
cu nisce ipângele, aii dus-o aprâpe de via lui la unii satii ce se numesce Tă-

„tărăi în casa: unui

Popa Gheorghe. ot. biserica

boerinașilorii Căplesci,

carele

vrândii să-i cunune şi fata neprimindi, Popa ş'aii -luatii preotâsa şi cu chipii |
de mosafirlicii s'aii dusii în vecinătate, iară Dragomirii rămâindii numai singurii
cu fata în casă, i-ati încuiatii ușele și ati asuprit-o de i-aii stricati fecioria, din
care aieve se înţelege, că s'aii făcutii fetei hrăpire silnică, precum dati în văţătură pravilele cară dicii, că hrăpirea cea adevărată se cade să aibă două semne,

întâi când va rădica pe muere, să o aducă dintr'unii locii într'altii locii, și alii

doilea să-i facă silă spre necinstea ei, care şi acâsta se dovedeșce din mișcările fetei, că după ce s'aii. întorsii Popa din vecinătate, eşindii fata în uşa casei

pentru cunoscința unorii țigani ai boerinașilorii

Căplesci i-aii

strigatii de şiaii

spusii patima, şi acei ţigani puindii pe hrăpitoriuîn mănă Vai băgatii în
fiare
şi Daii ţinutii de Marţi până Joi, când ai sositii pe urmă Ioniţă unchiulii
fetei
și acela aii luatii de Lai adusi la D-lui vel Spătarii: şi prin marafetul
ii D-sale
s'aii adusii şi ajutătorii săi, de s'aii dati împreună cu hrăpitoruliila
puşcărie

„cum s'a Qisii mai susii, pentru a cărora faptă cercetându-se praâvilele,
s'aii găsitii
la celea Impărătesci

cartea

60, titlu 58, unde

dice:

«celii ce va răpi parte fe-

meiască, (însă cu arme), ori de n6mii ver slobodă (adică r6bă
ertati) sii r6bă,

de sabie să se osîndâscă, iară coi co-i ajută sâii este prin. sciinţa lori, sâii
ori-ce

felii de ajutorii i-arii da, tungându-se şi bătându-se să li so tate:
capurile, iară
celii ce va hrăpi fără de arme, să i se tate mâna, cum și cei
ce ajută fără arme
s6ii este prin scirea lori, sâii ori-ce felii: de ajutorii i-arii
da, tundendu-se și
bătându-se, să se surgunâscă. » Şi iarăși la acel6şi pravilă
se poruncesce dicândi:
«hrăpitorulii nu numai că se va omori, ci încă și bucatelelui se vorii da muiorii
ce s'aii hrăpitii; aşişderea să se dâe muierii bucatele
și ale acelorii ce vorii fi fostii
în statii, s6ii i-ai dată ajutorii la hrăpire.> Deci
ac6stă anafora după ce s'aii aşternutii în serisii până aică la condica acestui departam
entiă, s'aii chiamatii numita: Maria : împreună cu fiica sa Uţa, și li
s'aii cetitii în față făcându-le să
înţelgă de osânda, co le rânduescii pravilele şi
s'aii ispititii de vorescii r&splătire
s6ii de primescii să ice pe hrăpitorii de bărbatii
fetei, fiindii și elii omii slobodii,
și ne r&spunseră că ca este fată de Slugă Domnâscă
, pogorită din bătrâni cu
moşie de baștină, după care se chiamă chipii
fată, de boerinaşii, iară elii este
țărani, supusi a face clacă Yeri po a cui moșie
va clăcui, și nu'lii primiră, Qicându-ne, că nici le vorii -mai fi pîrişe de
xăsplătirea osândoi lorii, când fata nu
va rămânea necinstită și neînzestrată,. ci
să li se vângă avutulii, ca cu ajutorulii
zestrei d6ră se va găsi vre-unii omii de
potriva ei ca si se mărite; și deosebiti
cerură ca să se iseonâscă hrăpitorulii
de pe moşia lorii; să-lii mute la Valea
Scheilorii sud. Saac, unde ai născutii,
unde a crescuti, și-și are și rudele,
Sigurifsindu-le mai ântâiii cu chezaşi,
ca nu care Cumyvași în urmă să le
cruţe
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viaţa, ale cărora cereri judecata încă le gisesco cu cale; pentru aceea atât avutulii hrăpitorului cât şi alti ajutorelorii lui, se “înscrise în dosii pe anume; iară
cea desăvârșită hotărire pentru t6te se va faco de către Inălţimea ta. Aşişderea
dicemii, că nici numitulii Popă să nu se trâcă cu vederea, ci să se aducă și să
se judece de Pr6 o-sfinţitulii Metropolitii, după pravilele sfintei biserică ; de acâsta
îusciințămii Mărieă. tale. — 1794, Dechem. 4.
Dumitrache Clucer, Nicolae Sardarii, Cuzi, Mateiii Clucerii, Andronache
Iobdenii, Teodorache Fotino.
„Zvutuli, vinovațilorii :
_1 Pogonii
1 Posonii

2 Boi

vie cu
ţelină.

|

$

pământulii ci lucratii
EI

,

,

ale lui Dragomir hrăpitorulii.

2 Vaci cu viţeii lorii.
„2 Pogâne de vie lucrătre.
|
1 Pivniţă.
_1 Pogonii vie lucrată, cu pământulii al

-

A Cal,
«i

ale lui Ioniţă vnuc Baboi.

.

”

.

alo Radului. Rogojină.

„4 Pogonii de vie numai cu o cetfertă
lueratii pe pământii străinii.
Iară Stanii nu are nimicii.

a lui Lepădatu..

Cod. XXVIII, pag. 24.

Mai înregistrămii aci, la, eapitoluli justiţiei sub Alexandru Moruzi,
„o serie de câte-va documente şi anume:
de Biserică. 1

4) Prădare

„4,

Anafora pentru a se aduce Slăvuţa [ata Iancului proin staroste de orci,

ca să o înfăţişeze la judecată, şi: Dumnălorii
cu împlinirea cea cuviincidsă prin epistatulii

Io

Alecsandru

Const.

Moruzi

Vud.

boerii să facă
Armăşiei,

i gpod.

Zenb.

săverşivre

pricinei

Vlahscoie.

Poruncimii Domnia mea Dumitale epistatule, alii Armășiei, să trimeţi să
po caro
aducă fără de voie pe Slăvuţa fata Iancului proin staroste de ovrci,
boeD-y6stră
şi
onii,
cromenali
do
entului
departam
sii o înfățișezi la judecata
prin
să
cuviinei6
cea
a
împlinire
cu
pricinei
sfirșitii
daţi
să
i
judecător
rilorii
Dumn6lui epistatulii Armăşiei.— 1794, Octom. 31.
Vel Logof:
i
o
|
|
|
„Prea Inălţate Domne,

Inseiințămii

Măriei tale, că. în anulii

trecutii 1793 la Noemv.. 10, către”

în biserica Udrisoră fiindii la vremea de vecernie aii fostii intratii unii hoţii
s'aii închisii
slujbei
a.
săvârşire
după.
ă,
clopotniţ
în
ndu-şe

canului şi ascundâ

e orase aaa

„Se prădară

V.

A. URECHIĂ

nisce giuvaere

din biserica

Udricani

;

bisorica de preoți, și hoțulii rămâindii în lăuntru, peste nSpto ati spartii două
lăqi, una a lui Nicolae Logotătulii și alta a lui Iane: Căpitanulii, Și luând
dintrînsele scule, haine și. argintăriă, ati închisii lăgile la locă, şi neputând
hoţulii eși din biserică n6ptea, că ușa era cu brâscă, care. fără de cheie nici

pe din afară, nici pe din

lăuntru nu se putea deschide, și ai r&masii în bi-

serică ascunsii cu celea furate,cu unile din haine îmbrăcate pe dânsulii şi
cu
altole împreună şi cu sculele învelite într'o boccea; când a doua di diminâţa

ducându-se preoţii ca să tâce de otrănie şi doscuindii

urca prootulii şi
hoţulii aralîc de
vași, și fiind-că
culesii de vii, și
dile, toomai după

uşa bisericei, până a so

a se cobori din clopotniţă,. atunci cu. întunereculii ai găsitii
aii eşitii cu 'tâte celea furate, și s'aii dusii fară a simţi cinostăpânii lăgilorii: într'acea vreme erati duși la Dâlii pentru
preotulii .nefiindă fosti băgatii de s6mă, că li sait spartii lăce s'aii întorsii stăpânii și Ş'aii căutatii să-și scoti do prin-

trinselo celea ce le trebui, atunci

s'aii

doveditii furtișazulii de

prin lăidi, și
păgubașii, avândă tâtă bănuiala pe preoţi, s'aii străgănatii
între dânșii multe
judecăți, atât politicesce cât și bisericesce, şi neputându-se
descoperi nică unii
felii la urmă, după trebuință s*ati fostii datii de scire
la departamentulii agoscii,
de
s'aii poruncitii proestoșilorii de la tâte isnafurile
în bresla sa cu î6ie de itosul lusruritorii şi să-lii prindăca să vostescă fiosco-carele
pe hoţii de so ra arăta
undevași văndândă dintrac

elea lucruri furate; într'acostași chipii ati rămasii
păgubaşii de...... cu adistare până la 16 ale
trocutei luni: Augastii, adecă
peste nouă luni;. tocmai atunci S'aii prinsii hoţulii
(anume Ioniţă Barbierulii )

de Dumn$lui cpistatulii Armășiei, colăcindui-lii starost
zăritii cu o candelă de argintii fărâmată ce ămbla să ea de bărbiori, că Pati
0 Yângă, căruia de către
acestii departamentii făcându-i-se corcotare nimiciă
n'aii tăgăduitii,.ci de bună
voie S'aii mărturisitii, atât fapta cât și fioș-care
lucru pe undelo avea risipite
şi vândute; după a căruia

arătare colea mai multe s'aii adunati și s'aii
datii
păgubașilorii, iară din 23 șire mărgăritare,
însă 16 mărunte și 7 hurmuză alo
lui Nicolae Liogofătulă, vângândi ântâiii
hoţutii greunţe 104 hurmuziă la unii
Miheli ovreiulii pecetarii, s'aii găsitii și
s'aii luatii, iară pentru celca-l-alte
arătândii hoţulii că ati vândutii și alte
șire asemenea hurmuzii în tal. 14 la
„0 Slaruţă .ovrei:a, fata Iancului biv. staroste
do ovrci, și peste patru dile aii
mai vândută şi frăţine-săii Davidii ovroiuli
i sâso șiruri do calii măruntă, cum
și poste patru săptămâni ati mai vândutii
iar Slăvuţei și cela-l-altii mărgăritarii cât 1 mai rămăsese, însă o stmă
înșiratii şi alta deșiratii, amestecatii
mare cu niicii în tal. 38, s'aii adusii şi
acești ovroi în judecată, şi mai ântâiii
Davidii
bănuiala

sin Tancul

ai

dati 6 şiruri

de a fi altă mărgăritari

ce

le cumpărase

şi S'aii curăţitii totă

mai multi asupră-ă, căci şi hoţul

atâta ati
arătatii că i-ati vândută, iar pentru 16
şiruri ce mat lipseaii, însă 6 şiruri
hurmuzii şi 10 m&runtii ; iară Slăvuţa
adusii în judecată, arătândii că cela-l-âltiiovreica numai unii şirii hurmuzii aii
Pai vândutii în tal. 40 unui ovreiii
co s'aii dusii în Moldova la Iaşi, şi
tăgădui
9 șire, încă şi acela dice că totii măruntă ndii că n'aii fosti mai multii decât
de faţă stătu impotrivă, gicându-i că elii , iar nu hurmuzii, cu tâta că hoţulii
i-aii vândutii și înşirată și deşiratii
măruntii amestecatii cu mare, amăg
indu-li că până nu-lii va spăla,
nu p3to
drămui, şi că şi după a' lui socotâlă
p6to.să fi fostii ca la şiruri 15; dară
DY
3
NY
u
tăgăduin. di,a i sai
.
ea
*
.
.
daţi sorocii de dilo 31 să trimiţă 2 1
să-lti aducă,u și . aşa peste
4

DR

a

rare
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ordonatii după cererea debitorului;

dilo 41 ait adusti numai 9 şiruri totii mărunt, gicândii că acelii ovreiii do la
laşi Vaii datii la altii ovreiii din ţâra leșescă, și cum-căcu mare necazii do
abia Vaii adusit acestii mărgăritarii, păgubașulii Pati primiti, dară mai lipsindii
atât dintracelii măruntii ună şirii și din celii mare șiruri cinci, s'aii întrebatii
ovreica, cu e cuvântii aii primitii de aii făcutii hoţulii trei vânqări, în casa
tătână-săii Ianculii, adecă ântâiii unii şirii la dânsa, alii douilea ș6se şiruri la

frate-sdii David

şi ali treilea iară la dânsa,

celii do pe urmă cu totulii în-

şiratii și deșiratii fără a da pe hoţii do faţii, şi râspunse, că v&dândii pe hoţii
Muchebef (?) şi arătându-i că este alii unei jupânese anume Luesandra Poonărăsa ce-i era ci cunoscută, s'aii încredințatii de Vaii -compăratii, dară păgubașulii deosebiti că aduca . pe starostea, de ovrei care dete tacririi, că după
„porunca ce ati fostii luati atunci de la Agio pentru acestii furtişagii, aii datii
do scire chiar în sinagogă tuturorii ovreilorii de obște, ca să fie cu privighero,
ori pre cine vorii vedea vânqândii acesti felii de lucruri să dâe de faţă, iară
care dete mărturio, cum-că mermai alesii aduse pre unii Iane Calpacci-Başa
găndii celii cu păgubașuli în casa Slăvuţei ovreicei 'spre băutură do-vutcă,
chiar Slăvuţa le-ati datii-şi paharulii de câto două -ori, și întracea vreme păgubașulii so jăluia do furtişagulii ce s'aii întimplati, spuindu-șiși ifosuli a
tâtă paguba; ovreica acestea tâte ascultându-le “şi tăgăduindu-le, işi înteţea.
cuvântulii că ea este cinstită și are mărturii, căruia i S'aii datii ascultare, iară
și
până îşi înfăţișă mărturia, și după ce fu numai liude 1 și ovreiulii spuse
scie,
o
nu
cumpărărei
a
sâii
vângărei
olii adovărulii qicândii că nici de dioa

nică aii văgutii pre hoţii în unii chipii, scii pe dânsa când va fi luati mărgăaflându-seşi pre acea vreme cu negoţii
cu spuse că Paii cumpăratii, ci
mărgăritarii
nică în ţsră, i-ati -arătatii acesti
ritarulii de la hoţii, ci cu întimplare

acea mirturie nefiindii bună de nimici

aii încoputii Slăvuţa ovreica a core ca -

dânsa aii
să so căsnâscă hoţulii, şi do subt. caznă de va arăta că elii numai la împlini
la
va
de
mulțămi
va
se
atunci
parto,
vândutii, iară nu și întraltă
păgubaşi celea-l-alto

ş6se

șiruri,

cincă

hurmuzii

şi unulii măruntii, după a.

s'aii chiămatii de i s'aii disii ca să
căruia cerere făcându-i-se pitacii judecăţei,.
e
u
escă,

chosaric
fie faţă la bătaie, iară ea aii dati răspunsii” cum-că este sudilă
și jutacririi
săi
alii
după
ci
faţă,
de
fi
a
pote
nu
agenţiei
scirea
şi că fără
aii
viindii
di
doua
a
d6ră
voie;
ice
decata ai lăsat-o până a doua qi, ca să-și
când
hoţulii,
căzni
se
a
primesce
nu
ca
că
când
datii r&spunsii amestecatii,
i rânduri s'aii
că nu i se dă voie de la agenţie; cu tâto acestea în două-tre
lăsa-o de va sta
va
că
trimisi
aii
i
datii de scire la'agenţie,.şi numai r&spunsi

nu s'aii ficutii,
față la bătaia hoţului, d6ră în 15 dile până acum nici o urmă ățesce
cu atâtea
ci fiind-că păgubașulii îşi” cere împlinirea, și ovreica se învinov

fi mărgăritarii
paradigmata, ântâiii că fără de tăgăduială ati spusii hoţulii că ar
sa, i se cuDomniade
sciută
fiindii
care
ei,
Poenăres
ei
Rucsand
i
alii jupânesc
de hoţii; ali
ri
vângăto
pe
pric6pă.
vin6 să o întrebo şi pe locii se putea să
subt pe-..
stăpânii
de
16gă
se
că
scimii
vândare
spre
douilea, sculele ce se daii
despe- numai
nu
duse
şi-lti
vânqări,
trei
făcu
ce
după
hoţii
acestii
cete, iară
cu
dile
patru
și
ţinu
îl
înşiratii,
aituli
" cotlaitii, ci încă unulii deșirati şi
bine
prâ
cunâsce
se
unde
de
scă,
drămuia
să-lii
apoi.
şi
spele
cuvântii ca să-lii
că

că
Paii priceputii

este de furatii,

iară

peste

t6te acestea în destulii îi era

mai pre urmă,
- publicaţia stărostiei, adecă de-lii cumpărase ori mai. înainte, sâii

V.

A.

oma ao 1 EDER
A a ata,
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c) Pitacii: de aducere a unorii ţigani hoţi; 1
3

i so cutenea să nu tăinuiâscă pro hoți, ci să-lii fi datii de atunci
de faţă și
în scire că -pâte n'ar fi apucatii să risipâscă atâtea lucruri
co mai lipsoscii
păgubașilorii, şi nu sar fi pricinuită pagubă cumpărătorilorii
după lucrurile co li

S'aii luatii do la mână, ci fiindii sudită și portă judecata la Divanii,

nu lipsimii
„a însciinţa, ca să li so facă hotărîrea do la luminată Divanul
ii Inălţimoi tale.—
1794, Octom. 31.
a
”
7.
Dumitrache, Clucerii. Iordache, biv. vel Griimiăticii.
Matoiti, Clucerii. Andronache

Iobdenu,
Cod. XXVIII, pag. 14,

i

-

.

_Anaforaoa ce s'aii făcuti în dosulii Jălbei lui
Ilagi
corendii sordce de către datornicii săi, .

| Io' Alexandru

Costandinii

Moruzi

Vvod. î gpod.

Stefani
-

Zembli

„drmenuli,

Vlahscoe

_ Cinstitii şi. credinciosii booriulii Domn
macamulii Craiovei, aducândiipe datornici iei mele Nicolae Hangerlău, caişi pârlejulii luă, să i se pue de către Dumn față și pliroforisindu-se do starea
ţta sorâcele celea cuviinei6so după
starea lui.
— 1794,

Noem.

16.

A

Vel Logf.

Prea

lnălţate Domme,

Cerândii şi pe datornicii jăluitorului
de faţă ca să no îndostulămii de
starea și pârlejulii lui, ni dise jălui
toralii, că toți datornicii lui sunt la
Craiova;
dreptii aceoa cerându-i datornicii

rea, pentra că numai acoia ca uniiaici, nică judecata nu-i puso sordcelo co coco aii interosii pote să aibă pliroforia
do starea și pirlegiulit lui, și găsin
bună
diă cu cale cu luminata: poruncă
să mâreă.
jăluitorulă la Dumnâlui Caimacamii,
şi aducândi de faţă pre datornicii lui,
va pune soroculii ce-l va găsi
îi
"D-lui “cu. cale, după halul jălu
1794, Noem. 10.
itorului, —
E
Costandinti,. Cluceriu,

Cod. XXVIII,

pag. 35,

.
|
Da „1: Anaf
oraoa
Dâm ovia pentru

işagului.

:

Scarlat

Fălcoianu,

Matoiii. Locustenu, .

i

m
I
ce s'a. făcutii în dosulÎ
a
ii jălbei lui Dima ot.. - Tergovişte
sud,
a se aduce aceşti țigani la
puşcărie spre descoperirea
fur-

,

Prea Tnălţate. Domn.
„Jăluescii Măriei tale, că la cerc
etarea co S'aii făcutii unui țiganii
de către Armiășie, care fur
ali moti ”
ându-mi nisce bani aii fosti

i fugiti, şi acum se află.
la închis6rea pușcăriei, aici,
.
ai
ot. satulii Văciărescă sud. Dâm arătatii şi pre unii Dinulii Boică, cârciumariă boviţa, că i-ar fi dati și lui
Vlndii ţiganului Dumnâlui Spăt
bani, i pre unii
arului Văcărescu, ce se află la
închis6rea ispravnicâscă de la numitulii judeţii,
cu carele aii fosti venitii împ
reună ţiganulii
meii la fuga sa aici.

în Bucurescă, pontru caro fiind-că
face țrebuință, a. so

ISTORIA

d) Urmărirea unui
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care

poteraşii

a dati

drumulii unorii

hoţi

aduco mai susii numiții aici spre cercetare, şi fiind-că de către Dumn6lui vel
Armaşii,mi stati qisii că fără de porunca Mărică tale nu so potii aduce numiții
de afară, mă rogii, Luminate Dâmne, să te milostivesci a face luminata, porunca
Inălțimei tale cu mumbașirii spre a merge acolo, și luându-i pe amândoui:
mai susii numiții, să-X aducă aici, unde să li se facă cuviincidsa cercetare spre
a se putea doscoperi acestii furtișagii din care ei ticălosulii amii rămasii cu
totulii stins şi sărăcitii ; şi ce va fi mila ALăriei tale.
Dima

|
_ Robulii Măriei tale,
ot. Târgovişte, sud. Dâmboviţa, ce mă aflu aici.

Dumnâvâstră boerilorii judecătorilorii do la departamentii do Cremonalionii, să no faceţi anafora do pricina acesta.— 1794, Noemv.: 21.
Moruzi

-10 Alecsandru Cost.

”

Vvd.:i gpd.

.

Orânduimii po sluga Domniei mele. . . „... zapciii armăşescii şi prin
scirea ispravnicilorii să ridice pe piriţi, să-i aducă aici și să-i scâţă la -judee
cată Dumnâlui. — 1794, Noem. 24.
Prea Imălţale

Domne,

Ascultându luminată porunca Inălţimei tale do la acestă jalbă, însciințămii
Măriei talo, că la cercetarea ce saii făcutii hoţului, atât cu binişorulii, cât și
cu biitate, întocmai tacririi aii datii după cum arâtă şi jăluitorulii, că după co
ati furati banii împreună și cu unii Vladii ţiganulii, ce se află la grosulii isprăvnicescii ot. "sud. Dâmboviţa, i-aii prinsi unii Dinulii Căcărăzeii din satulii
druVăcărescă, și luându-le galbeni 20 și tal. 20 bani de argintii le-aii datii
înfăţişozo
să'se
amândoui
acci
şi
aduce
mulii, ci fiind-că face trebuință de a se
şi
“cu hoţulii, să fie luminată porunca fnălţimei tale, cu mumbașirii să mergă
prin marafetulii D-lorii ispravnicilorii să-i ridice şi să-i aducă la judecată;
—:
“iară hotărirea coa de săvârșită rămâne a so face de către Înălţimea ta,
Ianache Mavrodinii, Serdarii. Nicolae Cuzi. Manolache Topliccnui, Slugerii.
Teodorache
Cond,

Fotino,
XXV,

pag.

Andronache
26,

Ilobdenu.
i

din sud.
Anaforaua ce sai făcutii în dosulii jălbii sătenilorii Roieştă
temniţă.
în...
murită,
aii
ce
i
pentru unii tâlharii

Io Alexandru

Constandini,

Moruzi

Voivod bojiu

Vâlcea

Milost.

ii
Intăirimii Domnia mea anaforaua Dumnțlor judecătorilorii, și poruncim
10.
Noem.
Dumnâvâstră Ispraynicilor să urmaţi. — 1794,

|
,
Prea Inălţate Domne,
Ascultândii luminată -porunca Mărici tale de la acestă jalbă, însciințămii

săt6nii din
Inălţimei tale, că acelii Danciulii ce aii muritii la temniţă, fiind fostii
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*

elu; respectarea zestrei când bărbatulă

e urinărilii în ave-:

rea lui ;

satulii Roioscă, aii veniti tâlharii la dânsul, și întrobându-lii pe cine scie să fie
avândii bani mulţi, elii aii încălecatii nâptea pe o'iapă, şi făcându-se căliuză
înaintea tâlharilorii, i-ati dusii mat la vale totii întracelii satii Roioscă, până i-aii
apropiatii de casa unui Badiţă Mămularulii, cărora arătându-le casa, aii primitiă
do la tâlhari talori 1 ban! 30 şi s'aii întorsii înapoi, iară tâlharit călcândii pre
acelii Bădiţă ati prădatii cu tal. 65 i o salba bani nomţeşti
do taleri ....
și
alte borfe, ei cât pentru avutulii luă, i a celora:l-alte gazde, no arâtă Dumndlui
Epistatulii Armăşiei, că s'aii trimisii luminată porunca Inălţimei tale cu mum„bașirii,:ca Dumnlorii Ispravnicii din sud. Vâlcea să facă catagrafie de totii
avatulii, mișcătoriii şi nemișcătoriii până la ori-ce, deosebindii zestrele femeilorii
lorii, și să trimită catastihii ca să so vâqă de către Inălţimea ta, datii fiind-că
și
aici la cercetarea.ce s'aii făcutii, li.s'aii luatii în scrisii îs ta practica (însă
după
a lorii arâtare) atât avutulii lorii, i zostrele femeilorii, cât și acelea
co li s'au
luatii de către poteri; pentru aceca însemnarimii mai josii și arătarea
acestui
Danciulii, co. chiar cu graiulii săii ati făcutii de avutulă lui și zestrea
fomeci
sale, pentru a căruia zestre „judecata găsesce cu cale să fie luminată
porunca
Măriei tale către Dumnelorii Ispravnicii județului de a i-o implini
de acolo, ca
să-i fie pentru hrana ci şi a copiilorii, ci la catagrafio va intra
numai avutulă
bărbatului săii Danciulii, ca să o d6o spre împlinirea păgubașilorii
; iară hotă„zirea râmâne a se face de către Măria ta. — 1794, Noemv.
9.
- Dumitrache, Clucerii. lenache Mavvodinii. Nicolae Cuzi, Sordarii.
Mateiu
Topliecnu, Slujerii. Teodori, Fotino.

- Avutulii

Danciului ce însuşi eu graiului săi aii avătalii că ati

„e

vemasii

a casă

!

1 “Pereche desagă de pării.

4

1 Ploscă cositorită,

Grăsuni. 3 Răzdre de vie părăginită pe moșia Ciocăltenilorii,
20 Stânjeni de moşie alui cumpărată.
.

1 Chilă porumbii.

i
9
3
1
1
1
3”
1-

o

E

Cară.
|
E
Celea ce aii arălatii că li stai luatii de poleiă
! *
Boi.
,
apă vânătă cu șua și cu frâulii oi.
Cârlăniţă negră.
i
Straiii de lână.
Cămeși voinicescă.
[
Cortel noii.
..
a

1 Căciulă albă,
2 Boi.

,

|

|

Zestrele femeei

lui
a

1 Vacă și alte borfe i cârpituri femeiesc.
Cond. XXVII. pag. 8.
IN

.

|

*
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de case de bună

e) Vendare

Inălţale
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voie prin licitaţiune; ! Protimisis ;
casei

1. Anaforaua -pentru a se face mezalii
- plăti de datornici.
Prea

a

Brezu

serdarului
i

de a se
A

Domne,

_Fiind-că amii o casă aici în Bucuresci netrebuincidsă, a moa, şi atlânduși ncavândii altii mijlocii de a plăti, mă rogii să fio
mă fârte multii datoriu
luminată porunca Mărici tale către Dumn6lui staroste za negustori, a se striga
|
la mezatii, ca să ne i6să preţii mai cuviinciosii să mă potii plăti de.toţi.
Prea plecată sluga Măriei tale, Dumitrache Brezu, Serdarii.

Dumnâvâstră bocrilorii judecători de la departamentulii de șepte, să cora
cetați după orânduială şi să ne faceţi anafora. — 1794, Noem. 1.

Moruzi

Alecsandru Costan.

„10

Voivodii.

Poruncimii Domnia mea staroste de negustori să faci mozatii acostoi case
|
după obiceiii, cum se cuprinde mai josti. — 1794, Noem. î;
Vel

Logof.

,

Prea

Inălţate

Domne,

v
După luminata poruncă amii cercetatii după orânduială acestă pricină, -şi
esto
că
,
cunoscută
acâsta,
casa
după sineturile ce are și vechi şi noue vdumii
bună şi dreptă a Dumn6lui Serdarului, luată cu schimbii, şi fiind-că Dumndlui
să
Sordariu se află datorii la multe părți, găsimii ci cale, după cererâa D-lui,
potă
se
să
sii
curiincio
mai
oși
va
co
se dâe la mezatii casa aceea, ca cu proțulii
ă,
cuprinde plata a tuturorii datornicilorii, și Dumnllui starostea prin orânduial
la rude
adică
pravilă,
după
s.
profinuisi
cuvine
se
li
câţi
toți
la
scire
de
va da
talo,,
şi vecini, și de colii "mai din urmă mușteriii starostea va, însciința Mărici

lui ca să se dâe

de numele

stăpânire cu linisce,

Costandinii Bavatov,
XXVIII,

Anafora

dovedi până
N

pag.

întărirea

Mărici

tale pentru nostrămutata

a se face de către

Măria -ta. —
|

IE

Cluzer. . S:ariatii

a

Cluceră.

.

rămâne
Aa

Octomb. 31.

Cond

deosebită

hotărârea

Mihăilescu.

a.

1794,
Di

St:arlati, - Locustenu,
-

9.

a se slobodi Lazării. Grecu

străinii de la închisăre, însă de-lii va

în 15. dile cu vre unu avutii lucru mişcăloriu, 'scii nemişcătoriu.

Io Alex. Const.

Moruzi

Voivod.. .

închisii .
In 115 dile să deo datornicului s&ii sorocii ca să dovedâscă pe celii arcte
la
să
şi
oriii
nemișcăt
are vre-unii feliti de avutii lucru mișcătoriii s6ii

do
mii să se. slobâdă
spătărie, ca să se împlinescă, iar nedovedindii nimici, porunci
De
e
12.
Noemb.
1794,
—
âre.
de la închis
Vel Logof. .

9

20

|

V. A. URECHIĂ

[) Liberare din închisâre pentru. datorii a lui Lazării

insolvabili ;

* Prea

Grecu

ca

Inălţate Dâmne,

După jalba ce aii datii Măriei talo Lazării Grecu strâinii
datoriu taleri. 140 la vinii, Ivanii Ghega de aici care datornicii cumcă se află
puindulii la închis6rea grosului

spătărescii, se afiă do două luni închisti neavândii putință
a
plăti acâstă datorie, mi se poruncesce de către Măria ta,
ca să cercotez pricina
şi să însciinţezii Mărici tale; vei sci Măria, ta, că cu adevărat
ii datoriii fără tăgăduire esto nu numai la olii, ci și la alții, iar acestii
numitii datornicii “li ține
la oprelă cerându-i banii sâii chezașii, și elii nici pirlegiu
de bani avândii, nică
chezașii pre bani sâii pre omii măcarii ; judecata
maii pututii a-lii slobodi, ci
cum va fi luminată porunca

Mărici tale. — 1794, Noemb.

Cond. XXVIII,

Fila 12,.

Anaforaoa. ce s'aii

Vâlcea, pentru

11.
.

făcutii în dosulii jălbei

3 tâlhari cari se află

la închisărea

Vel -Spătarii.
.

sătenilovai Jomşani,
Puşcăriei.

din sud.

Io Alexandru Cost. Îoruzi Vod. Voj. mil. i gspa.
Poruncimii Dumitalo Epistatule alii Armăș
iei să Slobodi acuma
zăşio co se cuprinde mai josti.
— 1794, Noemvre 10.
Prea

Inălţate

Domne,

cu cho- :

-

„ Ascultândii luminată porunea, Inălţimei
tale do la acâstă jalbă, însciințămii
Miărici tale, că și mai înainte, la câte
cercetări staii făcutii gazdolorii, Vasile
tâlharulii nici cum n'aii lipsitii dintre
dânşii şi măcar că din ludo 4 ce-i cerea
jăluitoriă, tâlharolii numai pe unulii
anume I6nii sin Dinuli Chicânulii
Laii
arătatii că le-aii datii într'o sâră de
mâncare, iară pe ceia-l-alţă lude 3 aii
gisii
că nu-i cundsce, după cum amii mai
însciinţatii Inălţimei tale prin deosebită
anafora ; d6ră și acum, după luminata
Mărie talo poruncă, mai înfățișându-lii
do isn6vă,şi făcându-i cercetare forte
cu de amăruntulii, totii. asemenea, artă
ca şi ântâiii; cu tâte acestea fiind-că
din lude 12 patru ai muriti la temni
ţă,
și trei ce aii mai rămasti din cei ceruț
i le sunt vinele mai uș6ro, după cum
iarăşi le mai arătămii mai josii, şi
fiind-că aceşti jăluitori se punii cheza
şi po
câte trei pentru ca să nu piară și
aceştia în temniţă, de vreme că bâla
- gorei s'aii îmmulţiti în pușcărie,
de va fi primiti și la augulii Inălţimei linjudecata găsesco cu cale să se d6e
talc,
pe chezășia loră, primindu-li-se zapisi
i în
condică, ca ori-când se. vorii cere
dintre dânșii, să fie ci răspundători să-i. de de față, sii lipsindii vre-unuliă
în loculii lui; iară hotărîrea cea
vârşitii rămâne a se face de către
de săÎnălţimea ta. — 1794, Noem. 3.
Duniitruche, Clucerii. Ienache Mavr
odinsi. Mateisă Toplicenu,
Clucerii.
Micolae Cuzi, Serdanii. Teodorii
Fotino.

Cond,

XXVIII,

pag.

7,

-

N

ISTORIA ROMÂNILORU
9) Vinovaţi

4

din 12,

morţi în temniţă:

,
Sătenii- lomşani

224
dai

Anafovraoa bocrilorii judecători ot. cremenalionii întărilă fiindii de Hăria
sa pentru

Dafinii,

ca să se slobidă din puşcărie pe chezăşia

Io Alexandru

Cost. Moruzi

Vrd. î gpd. Zem.

ce aii dati.

Vlahscoie.

Dumnâvâstră judecătoriiorii- do la departamentii de cremenalionii, amii
„vădutii Domnia mea anaforaoa ce ne faceţi, zi fiind-că ne arttaţi bola co s'aii
îmmulţitii în pușcărie, pentru acâsta mai multii vă poruncimii, ca să se slobâqi po chezăşia numiţilorii în trei-deci, patru-deci de dile, până să se arcte
-şi dovagii lorii cu răspunsaulii celii de săvărșitii. — 1794, Noem. 6.
pecete

gospod.

7

Insciinţiimii Măriei tale, că la închisârea pușcărică se află unii Dafinii
cârciumarii zet Popa Radu ot. Focşani, care în trecuta luna lui Aprilie sai
doveditii gazdă unuia din nisco tâlhari vestiți, anume Nicolae, ce este alii babei Păunci, care nu este prinsi, găsindu-so la casa lui unele lucruri din pră-dile Clucerului Costinii Tresti6nu și vătavului Tomei Bucov6nu, cu cari acești
doui păgubași stândii numita gazdă în multe rânduri faţă în judecată, şi elii
„findii omii săracii, iară prădile păgubaşilorii de sumă peste tal 7000 aii pri"miti păgubaşii, ca să se dâe pe chezășie să-și vândă ce va avoa, şi din ccea-ce
se va stringe, să ide fieș-care păgubașii cu analogonii, care acesta arttându-se .
Inălţimei tale, cu condica, s'aii fostii poruncitii de către Măria ta prin graiii,
de la 16 ale trecutului Iunie, că de sunt păgubașii mulţumiţi în“r'acestași
chipii, să dâo în scrisii -subt iscălituri, și așa să se slobâdă vinovatulii, dâră
fiind-că păgubaşii amândoui apucase de plecase afară, de atunci li s'aii fostii
făcutii scire, de către Dumnâlui Epistatulii Armăşiei, și numai Clucorulii
Costea ati trimisii răspunsii în serisii, că de'va chezăiși platnicii să se slobidă,
iară vătavulii 'Poma nici până acuma n'aii mal dată nici unii răspunsii, ci
-find-că paguba sumei” este “mare, vinovatulii de a-și găsi chezași plainicii,
putință na-este, bâla lingorei s'a înmulțită în pușcărio, i s'ai disii să-şi găsâscă chezaşii de omii, și așa aducândii pre doui mazili din sud. Slam-Râmnicii,
anume Nicolae Proca, i Manolache Proca, şi judecăţei fiind necunoscuţi, s'aii
cerutii pliroforie de la Logofătii za breslele Visterici, caro dândii în scrisii
subt iscălitură-și, cum-că sunt cu adevărații mazilă din catastihii, aii mai adusi
cu dânșii şi pre unii Ivanii, e6ușii de buciucii ot. Focșani, de s'aii făcutii chezaşii împreună cu dânşii, cum și pentruei câte trei ati datii chezașii pre unii
Toniţă, vătaviă -za plaiulii Rămnicului, dândii coi trei mai susii numiți chezăşio
în condică, ca numitulii Dafinii, după ce va eşi, de nu va odihni pre păgubaşi, şi so va mai cerede către judecată, să aibă a-lii da de faţă, iară dosindii
Dafinii să rămâe ei răspunqători în locali lui; ci cu tâte că chozaşii sunt
pământeni, doră fiindi şi suma mare, iarăși nu ne-amii cutezatii a gico si, so
slobâqă fără luminată porunca Inălţimei tale, şi do acâsta nu lipsimii a însciința
Mărioi tale. — 1794, Noem. 3.
Dumitrache, Clucerii.. Niculae, Sordarii. Manolache, Clucerii. Teodorache
”
Fotino. A. D. Ilabdenu.
Cod, XXVIII, pag. 2.
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chezăşie pentru .cei rămaşi ca să-i
ling6rei de care ai muritii cei-lalţi ;
-Anaforaua
de a se vinde

cu

Prea

scape de a muri. şi ei de bola

ce s'aii făculii în dosuli, jălbei lui
mezatii

o buteă,

Inălțate

Domne.

.

Gheorghe
ă

Ceuşii de Divanii
-

Cu lacrimi fierbinți jăluescii milostivirei, că. cii fiindii orânduitii Zapeiii
la cercetarea ce s'aii făcutii Irimiei ce aii fostii Egumenii la Mănastirea CâmpuLungii, ca să fiii. cu pricepere ca să nu dosască până o va cerceta și așa până
S'aii s&vârșitii cercetarea amii peritii acolo o lună.de ile, rămâindii de agonisita vieţei mele, și după ce Pamii adusii aică cu cercetarea ce s'aii făcutii s'aii
„pusi la închisârea Metropolieă, și de la Metropolie din luminată poruncă a Mărioi
S'aii trimisii la Monastirea Bistriţiă, și mie uu mi s'a dati nimică trâpădii ostenelcă și a periciunei în cât amii ămblatii, ci fiind-că s'aii luatii-o buteă veche
şi unii calii prostii de D-lui vatavu za Divanii, mă rogi .Mărici tale să te milostivesci Domne, a fi luminată poruncă a AMăriei tale do a se vinde acea, butcă
şi calii cu mezatii, fiind-că numai cu atâta ne-amii alesii şi să se ile și preţii
mai bunii, şi ceea-ce va lumina duhulii sfântii pe Măria ta, să mi se dâe a mea
osten6lă, cum şi deosebi, știi bani ce amii să iaii prin deosebiti zapisii ali Irimiei să misă dle şi cum va fi mila Mărici tale.

Robulii Măriei tale, Gheorghe Ciauşii za Divanii
Dumnâta vel Logof. de ţGra de josii teorisindii jalba acesta, cât pentru
trepădu. ostenelei. lui, să se plătescă după orânduiala co va fi, iară pentru cealaltă -madea co dice că are să iâe, cercetândii să arăţi Domniei mele — 1794,

Iulie 20.

|

“Io Alexandru

ie

Costan.

Moruzi

i

Voev. i gopd.

Zemb.

Vlahseoie

Intărimii Domnia mea anaforaoa. Dumnâlui vel Logof. şi poruncimă.
rostoi de negustori să urmeze a face mezatii..— 1794, Decemb. 2.
4
Prea Inălţate

După
că numai
că Ciauşii
plinelile co

|

Vel

sta-

Logof.

Domne,

luminată porunca Mărici tale teorisindii jalba acâsta, mă plirotorisiii
cu acea butcă veche și calii s'aii ales, dintralo Irimiei, şi măcarii
Vatavulii are obiceiii de ia zeciuială din zeciuiala. vatavului la îmse facii prin copilu din casă, dar fiind-că numitulii Ciauşii ai im-

blatii însuși pre acolo și-aii ostenitii. într”o lună de qile, cu cale este capentru

trepădu osteneloi lui și pentru ca să so mulțămâscă și Dumnelui Vătavulii, din
preţulii acei butcă și calit să ide jnmătate
vătavulii și jumătate Ciașulii, iară
pentru cea-l-altă madea a banilorii ce dico că are să ie de la Irimia, rămâne a
se vorii analoghisi cei-lalți datornici ai. Ierimici spre a se arăta şi elit cu zapisulii Iorimiei ce qice că are, deci pentru ca să se vândă acea :buteă şi calii
mai cu preţii să nu pâtâ tânji nici o parte, să fio luminată-porunca Mărici tale
ca să se strigo la mezatii și prefulii ce va.eși bez cheltuiala starostei. — 17
4,

lulio 5.

-

"

"Vel Logf.

ISTORIA

ROMÂNILORU

-

”

993

h) Altă liberare din puşcărie a unui gazdă de hoţi pentru că în
temniţă sa incinsii o epidemie;
o
Judecata
Vist. Ionii

vel

Dumnăluă biv. vel Spăt. Ianache Văcăresculii cu Dumndlui biv.
Damaris pentru împărțirea moşiei Bănesei, la care ati avutii

stăpânire deavalma.
Io Alecsandru
_

Citindu-se

E
Const.

Moruzi

înaintea

Domnici

Voev. boj.
mele

Milos. î gpod.

acâstă

alăturată

Zemb.
anafora

Vlahscoe
a Dumnllorii:

boerilorii co de amândouă părţile aii fostii ceruţi, la care nemulţumitii fiindii
şi D-lui Vistierialii Ioniţă Damaris pentru trăsura a trea, care aii făcut-o Dumnâlorii boerii pre: dinc6ce de apă, și pentru Hersonisos de dincolo de apă care-lii
“dati D-lorii boerii. în stăpânirea D-lui Spătariului Văcărescului, cu apelaţia co
ati făcutii s'aii înfiiţișatii: înaintea Domniei mele amândouă părţile, unde intrândii
Domnia mea cu amăruntulii în cercetarea pricinei și cerândii de la amândouă
părţile după orânduiala judecăţei 'temeiurile ce aii să ni le ardte D-lui Vistierulii
ne-aii răspunsii că sineturi
nu are, iară cererea D-lui Spătarului Văcărescului
o vădumii Domnia mea că este cu sineturi înserisii, pe care cotindu-le Domnia
mea cu t6tă luurea aminte, văqumii în zapisii ce este cu I6tii 7223 Ghenar, după .
care sunt următâre, şi cele-l-alte zapise cuprindendu-se, că din totă partea moşiei
ce aii avutii la Băncsa, po apa Colentinei, în sud. Ilfovii, Gheorghe Spătarulii
cu frații lui Mateiii şi Constandin, fiii căpitanului Gheorghe Băjăsculii sin Banulii
Mareşii, aii cândutii jumătate (adică din t6tă partea lorii) cu stânjenii numiţi,
cinci sute la Stolniculii Barbulii Grecenu dreptii taleri 350, cu casele de acolo,
pentru care case aii primiti deosebitii nişte ţigani, care ac6stă vindere de moșie
cu casele de acolo 'este acâsta, adică ce o are acum D-lui Spătarulii Văcăresculii
iară cea-l-altă jumătate din partea lorii fără numire de stânjeni aii 'lăsatii -numitul Stolnicii Barbu Grecânu pe cumnatulii săii pe Gregorie Vistierulii de o
ati cumpăratii, care este" acâsta ce o are acum D-lui Vistieriu Ioniţă Damaris,
din care acestii sinetii, precum şi din cercetarea pricinei luându-se înţelegere,
„că acâstă moșie a numiţilorii nepoţii Banului Mareşii, aii fostii și dincolo apă
şi dinsâce de apă, una nedeosebită, din care vândii ântâiii jumătate, adică din
tâtă stânjeni '500 cu casele lorii de acolo (care sunt dincâce de apă) la Stolniculii Barbu Grecânu, şi apoi cea-laltă jumătate la Vistieriulii Gregorie, amii
cercetati de este vre-o hotarnică veche in. urma vândărei lorii despărţitâre, adică
între acestea două părți vândute, una la stolniculii: Barbulii Grecenu și alta la Visticriulii Gregorie, ca să luăimii dintr'onsa lumina. ce trebue asupra pricinci co esto
acum între D-lorii numiții boert i podesieri, şi vădumii că numai pentru pricinile
ce sati întâmplatii: dincolo de apă cu vecinii, adică între Socolo şi între partea de
„dincolo a nepoţilorii Banului .Mareşii, care o numescii hotarniciă Cârstiensa de
susii, sunt făcute acelea două hotărnicii, una de 6 boeri ot. l6t 7204 și alta a
Pârvului Cantacuzino ot. 18t 1759. Iar hotarnicăa tâtei părţi aceștia, co aii
avutii nepoţii lui Mareşii dincolo de apă, și dine6ce de. apă, caro S'aii vândutii
la numiții doui cumpărători, nu se vedo făcută; așa deră făcându-se pricina
cunoscută, și nefiindii D-lui Spatarulii opritii do la drepti, a-și deosebi și a-și
despărţi acum moșia 'sa de călre vecinulii şi părtașulii săii,. amii chibzuitii apoi
urmarea co aii ficutii: Dumndlorii orânduiţii boeri de. acum la faţa locului, şi
văqândii sinoturilo Dumn6lui Spătaralui Văcăresculii, “ă soriii chiar «din t6tă

[sii

[Să
9.

V. A. UREGHIĂ
i) Despăgubirea Ceauşului de Divană Gheorghe pentru zapcilăculii

partea n6stră ce avemii la Bănâsa pe apa Colentinei amii „vendutii - jumătate,

stânjeni cinci sute cu casele de acolo,» cari case fiindii dinesce de apă unde
de începutii aii avutii starea lorii acei vechi stăpâni în partea ce are Dumnlui
Spătarulii cumpărată, şi lângă acesta pliroforisindu-no că şi.stăpânirea aii avut-o
Procatohulii Dumnâlorii împreună dincâce de apă, precum însuși din tacrirulii co
no dete Dumnâlui Vistieralii Ioniţă, ne adovorimii, că de la o za'hana ce era
dinedco de apă po "malul heleșteului, împărțea venitulii acestea două case,
luândii o parte jumătate, și alta parte jumătate; amii găsitii doră bună şi
cu cale urmarea D-lorii orândaiţilorii b eri, co aii făcutii la faţa locului, arondii
D-lui Spăt. dreptate în puterea sineturilorii a-și cere suma zapiselorii deplină
ai acelui Barbulă Stolniculii Grecenulii din tâtă partea nepoțilorii a lui Mareșşii
Banulii, atât dincolo de apă, cât şi dinece de apă, ca unii cumpărătorii d'ân-

tâiii, cu sumă numită de stânjeni 500, în care sumă fiind-că intră și acelii
hersonisos do dincolo de apă, precum şi trăsurilo hotarnicilorii s'aii vădutii la

fața locului, amii întrebatii pre Dumnâlui Vistierulii ce răspunsii are pentru
acelii horsonisos? și ne-ati provalisitii cuvântulii stăpânirei, gicândii că din vechime Vaii stăpânită atât Dumnâlui, cât și părinții Dumnâlui, avândi și cătanii
de satii cu locuință do 6meni ai Dumnâlui pre dânsulii, și că pâte părinţii

Dumnţlorii să fi avutii vro-unii așeqământii cu vre-o dare do schimbi pentru
acelii hersonisos, însă dovâdă la acesta pentru vre-unii schimbi nu avu să ne

„arte ; la care acestii cuvântii ali Dumnlui de stipânire, măcar că Dumnâlui
Spiitarulii se” împotrivi dicândii, că de și S'ati fostii întinsii părintele Dumnâlui
- Vistiorulii. în vremea când .,... ce esto lipită alăturea era în stăpânirea

Dumnţlui şi petrele dospărțitâre lipsă, dâră după ce aii înţeles-o, niaica Dum-

n6lui mail tăcutii, ci apururea, aii avutii prigonire
cu fraţii Dumnâlui Visticruluă, cum și însuși Dumnâlui Spătarulii aii dati jalbă la Domnii, și s'aii
rânduitii boeri hotarnică la faţa locului care din neprilegirea. vromurilorii
mail .
apucatii a se pune în faptă; cu tâte acestea Domnia mea râvnindă. mai
întradâncii. dreptatea, ami căutatii pravilele, ca să vedemii ce povățuire
daii
la
acestii felii de pricină, şi amii găsită la colea împărătesci dicândii
chiar așa:

(urmeză

textii grecescii vre-o optii venduri);

deci când Dumnedlui

va
putea dovedi cu vredhici marturi primiţi do pravilă și adiafori, Vistierulii
care
să
aibă
sciință de la "dânșii, și prin carte de blăstemii, că aii avutii stăpânire
Hersonisos, în vreme de 30 de ani, cum 6ste la pravile do rândii, pe acestii
neconte- -

nitii,. fără de prigonire și cu tăceră despre coca-l-altă parte,
însă nu cu şederea
satului ce provalisesco, căci nu are soroculii pravilelorii împlinitii
de 30 de
ană, fiindii numai de 22 de ană, făcutii din vremea rismirăței
Rușilorii, nici
„cu sădirea do vie, căci obicinuitii este și la alţi vecini de
moşie nealeși și
nedospărțiți cu hotarii de pâtră în mijlocii a sădi, via
și a se folosi do râda
sădirilorii sele cel. ce aii făcutio fării de plată de
otaștină, până se desparte
vecinii cu pâtră în mijlocii, și atunci pentru sidirea
ce se găsesce pe pămânulii părtașului și a vecinului săii, se învoesce
ori cu schimbulii, s6ă cu dare
do otaștină, cum ne adeverimii că se .urmâză şi
la Bacovii între boerii păriaşi co sunt nodespărţiță, şi la alto. moșii a
avea vii unii pe moșia altora
fără do daro de otaştină, ci ori cârciumă cu vândare
de vinii ali D-lui, si
altii felii do acarotii și cu vro-unii veniti.
de aii avută şi ati stipânitii do
rGndii necontenitii în curgerea de 30 ani af
pravilei fără de prigonire, şi cu
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săverşitii ; are să se vândă o butcă a fostului Egumeni
Lungii ca să i se plătâscă cheltuelile de zapcialicii;

din

CâmpuDN

putere despre ceia-l-altă parte; atunci va putea core Dumnţlui Vistiorulii
acestii hersonisos după noima pravilelorii stăpânirei fără de a ţinea însă satulii de Gmeni şi de ţigani pe dânsul, căci nu numai nu are 30 de ant al
prarilelorii, cum amii qisii, ci căci este și vădutiă de faţă. călearea, și stricăciunea ce face moşiei Dumn6lui Spătarului, cu vitele și cu tâte ule lorii, deră
p6te însă atunci a cere şi Dumnllui Spătarulii lipsa stânjenilorii doplinii ai
acelorii:
500 stânjeni, cumpărătsrea Barbului Stolniculii dincâce de apă a i so
împlini din moșia Dumnâlui Vistierului, ca unui cumpărătorii d'ântâiii, la cară
ati iscălitii şi însuși vândătorii Dumnâlui Vistierului martoră, precum aii și
cerut-o Dumnâlui Spătarulii acâsta, pentru care orânduimii Domnia mea, iarăși
po D-vâstre cinstiţilorii şi credincioși Boerilorii Domniei mele ce aţi fostii ântâiii, să morgeţi de isn6vă la fața locului, ca să puneţi în faptă acâstă Domn6sca nâstră hotărire, şi când nu so vorii îndupleca a rămânea după întocmirea
co ați făcutii Dumnâvâstră, caro este cuviinci6să şi cu sincatavasis despre
amândouă părţile,şi va voi şi va core Dumnâlui Vistierulii acolii hersonisos,
veţi intra în cercetarea stăpânirei, undo înfăţișândii marturii co va avea lângă
unulii ce aii adusii înaintea nostră anume Popa Barbulii, să-i cercetaţi cu
amSrantulii, şi când va putea dovedi, cum dicomii mai susii, stăpânirea după
pravilă, atunci rămâindii hersonisos la D-lui Vistierulii, veți avea apoi a împlini lipsa stânjenilorii Dumnâlui Spătarului de dinodce de apă din moșia
Dumnelui Vistierului, lipiţi lângă moșia Dumnâlui, afară numai din starea
caselori D-lui Vistierulii ; dreptii accea să daţi D-vâstră ântâiii a înţelege
mijloculii acesta, care este mai spre paguba Dumnflui Vistiorului, ca înduplecându-se la întocmirea ce aţi făcutii D-vâstră, care esto cu sincatavasis dospro
amândouă părţile, să urmaţi a pune petre prin: trăsurile ce aţi făcutii, s6ii
noînduplecându-se la a Dumnâvâstră intocmire, ce aţi făcutii, să urmaţi cell-altii mijlocii, şi să daţi sfirșitulii trebei cu izbrănire în faptă, nerămâindii mai
multii altă teorie și pricinăde crisologhio, iară satulii și ţigănia din herso-:
nisos, care are a se ridica ori-cum, să aveţi acum îndată după primirea porancei aceștia, â da mal ântâiii scir6 D-lui Vistierului de a și-lii ridica, sii
nefăcând-o D-lui, să luaţi împreună cu D-vâstră pe ispravniculii Ilfovului, și
să-lii puneţi ca să ridice acelii satii cu tâte ale oră, să-i mute po moșia D-lui
„Vistiorului, unde va arăta loculii; iară pentru acelii sinotii de două livedi care
"li core D-lui Spătarulii Văcăresculii, să i se întârcă de la D-lui Vistierulii
înapoi, cu tâte 'că pricina aii fosti alta pontru care s'aii datii acelii sinetii,
fiindii doosobitii madoa, d6ră pentrucă voimii izbrănirea şi pacea pentru tote
între” Dumnâlorii mai susii numiții boorii Domnivi mele i ..... , să rămâe
ași avea urmarea lui, însă pentru ca nu cum-va după vromi răpuindu-so
acelii sinctii, so va pretenderisi din partea Dumnâlui acelea locuri cu cuvântulii stăpânire, și va rămânea D-lui Spătarulii istorisitii de drâptă moșia sa;
“ândatorimiă pre Dumnlui Vistierulii, să dâe acum asemenea sinetii la mânile
D-lui

Spătarului,

și amândouă

să se întărescă, cu Domnsca
1794,'Noem. 28.
.
Cod. XXVII, pag. 48.

acelea

sinoturi

să se aducă

la Domnia

moa ca

ndstră pecete, și să se dâo la mânile fieş-căruia.
|
|

Istoria Ronâniloră de V. A. Urechiă,
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j) Judecata Spătarului lenache Văcărescu

pentru împărţirea mo-

iei Bănesa;

D-lui
mâna

Două asemenea zapise ce asi dati D-lui Spătariu
Văcărescu la mâna
Vistieriului Damaris, şi care ati dată Dumndlui
Vistieru Damaris la
D-lui Spătarului Văcărescu pentru o livede de pe moşia Socola.

Io Alexandru

Costan,

Moruzi

Vud.

Boj.

Alilos. î gpod.. Zem.

Vlahscoie.

La acâstă întocmire ce ai făcutii D-lui Spătarulii Văcăresculii prosopicosii
-

către Dumnâlui Vistierulii Damaris, fiindi :argtată acum și Domniei mele, și
pentru ca să n'aibă după vremi pricini împotrivitore, cerândii amândouă păr-

țile, ca să li să întărâscă zăpisele și cu Domnâsca n6stră pecete, le-amii întăritii

Domnia

mea

pentru a se urma

întocmai.

— 1794, Decomb.

1.

pecete
gospod.

Iară pentru livedea de fânii ce se află curăţită.pe moșia Socola, care aii
curăţit-o Dumnâlui Clucerulii Zamfirache pe acâstă moşie, care moșie- o amii
cumpăratii eii de la Sultanii-mezatii
- acumii, fiind-că Dumnâlui Ioniţă biv. vel
Vistierii, neavândii livede de fânii înprejurulii Bucurescilorii are trebuinţă, amii
datii D-lui volnicie cu ac6stă serisâre, ca să ţie acâstă livede de pe moşia mea

Socola, cât so află astăgi curată pentru trebuința

casei

D-lui, și să o cosâscă

D-lui, încât va avea viaţă, încă pentru preteșugulii dintre noi amii dăruitii D-lui
şi dijma câtă se va face dintracest fânii pe moșia Socola, cum și pentru pădurea co va fi trebuinţă să taie D-lui pentru mra nâstră de la Bintsa, ami
„datii voie D-lui să taie de pe acâstă moșie, însă din piidurea, sloboda, nepopritii,
“pentru care poruncimii Ispravnicilorii și părcălabilorii do la moșiile nâstre Băn6sa şi Socola, la aceste dou madele, întocmai după cuprinderea acostei scrisori să fiţi următori şi nici unii felii de supărare si nu faceţi, căci de aceea
S'aii datii și acestă scrisâre a nâstră la mâna D-lui Vistierului spre încredinţare.—

1793, Sept. 35.
_

Cod. XXVIII,

|

" Janache”

pag. 49.

-

Văcărescu

rel Spătarii.
-

Două asemenea zapise, unulă de la Dumndlui Spătavulii Văcărescu, la
mâna D-lui Visticruli Ionă. Dainaris, şi altulii de la Dumnălui Vistieruli
Damaris, la mâna D-lui. Spătaruluii Văcăreseu,- pentru aşedământulii şi înlocmirea ce le-qii făcuti, boerii hotarnici la fața locului.
„Io Alesandru

Cost. Moruzi

Vrod.

Boj.

Milos. î gpsd.

După hotărîrea ce s'aii ficutii la anaforaoa D-lorii boerilorii judecători și
hotarnici, care în Buiurdizma- Domnici mele este pre largii coprindătore, fiindcă şi D-lui Vistierulii Ioniţă Damaris aii alesi, sai mulțămitii şi aii primită
mijloculii întocmirei ce le-aii fostii făcutii ântăiii D-lorii boerii ceruţi de amân„două părțile, precum se. coprinde în anaforaoa Dumnflorii, și printraceste ale
D-lorii zapise în scrisii co aii datii unulii la mâna altuia adeverite cu iscăliturile Dumnâlorii orânduiţiorii boeri, şi cu alte mărturii, arătândii mulţămirea şi

) Acte relative
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la stabilire de conace pentru aşcherilii ;

învoirea ce aii ficutii de bună voie, atât la stăpânirea moșiei, cât și la alte madele
ce se arttă mai josii, ati cerutii și însuşi Dumnflorii întărirea Domniei mele
do a fi bine odihniţi, la acâstă întoemire, ce sait “făcut între Dumndlorii, amii
întăritii dar şi Domnia mea zapisele Dumn6lorii, ca întocmai şi întru tâte să-și
aibii urmarea şi nestrimutarea lorii pururea și în totă vremea. — 1794, Dec. 10.
Pecete
gospod.

|
Viinaii Dumnţlorii boerii hotarnici aici la moșia Băn6sa, unde amii pri_gonire cu Dumndlui biv. vel Vist. Ioniţă Damaris, s'aii cetitii luminată porunca
Măriei sale lui Vodă do faţă întru audulii| nostru amândoura părțilorii, care
luminată hotărire fiindcă coprinde, că de va rămânea D-lui Vistierulii mulţămitii şi odihnitii pe alegerea ce în anaforaoa, Dumnţlorii boerilorii hotarnici se
coprinde, să urmeze «după anafora, iară de nu vafi D-lui mulțămitii pe alegerea
Dumndlorii, atunci să aibă a se urma luminata hotărire, care este dată cu întăvire la anaforaoa

Dumndlorii

boerilorii hotarnică, saii întrebatii Dumntlui Vis-

fieruli de către D-lorii boerii ca să răspundă, care din două voesce și priniesce
a se urma: alegerea Dumntlorii boerilorii, sii luminata hotărire 2. şi însuși doa
Dumisale bună-voinţă, ati primitii şi aii odihniti a se urma și a ne fi stăpînirea
la moșia Dumisale Băn6sa, de către moșia mea ce se numeşte iar Băn6sa întocmai şi asemenea precum în anaforaoa D-lorii boerilorii hotarnici se coprindo ;
dreptii accea, pentru buna dovadă din tâtă vremeaşi pentru încredințarea că
amă rămasii odihniți, și cu bună-voinţa n6stră amondorura,- amii primitii a se
urma alegerea ce în anaforaoa Dumnţlorii boerilorii se coprinde. Încredinţezii
printracâsta la mâna Dumnâlui Vistierului Damaris, şi a moștenitorilorii Dumn6lui. în veci, ca stăpinirea să ni se urmeze între moşia Bănesa a mea de către
moşia Băn6sa a D-salo întocmai şi chiar după găsirea cu cale ce în anaforaoa
.
D-lorii boerilorii se coprinde, după care cu bunii cngetii și cu t6tă voinţa, amânse
unde
locurile
prin
hotare
petre
şi
pune
se
două părţile amii primitii de a
arâtă în anafora că s'aii făcutii trăsurile, ca de acum înainte să se urmeze
deosebirea moșiilorii printiacelea, semne și petre i să lipsâscă t6tă prigonirea
dintre noi; dar fiind-că la moră care este din două frăţesce cum și heleșteulii,
moşia este a mea și pe deo parte și pe de alta; aii cerutii Dumntlui Vistierulii
ca să pâtă a vinde și Dumnţlui vinii, fiindii mora frăţâscă ; după cererea D-sale
prin mijlocirea Dumndlorii ne-amii învoitii, ca cii să facii cârciumă de isn6vă
cum la mâră, şi în câreiuma mea, să aibă să vindă Dumnâlui o bute de vinii
eii
şi eii o bute în totă vremea, care buţi: să fie totii de o sumă de vedre, și
butea
pue
să
D-lui
iar
mea,
moşia
este
căci
să, amii grija binalei cârciumei,
la cârciuma, morei numai, căcă este părtașii pe mâră pe din dou6, iar cârciumarulii să nu aibă a face nici un. meşteşugii deosebitii afară din vândarea vinului pentru interesulii nici a uneia părţi, căci aşa amii r&masii mulţămiţi şi
odihniți, și amii datii acesti zapisii la mâna Dumnâlui Vistierului Ioniţă Damaris şi a D-lorii boerilorii judecător ai acestei pricini, şi asemenea zapisii
ati: datii şi Dumnllui Vistierul Ioniţă la mâna mea; acâstă deosebire numai
săi so facă, din ceea ce coprinde anaforaoa D-lorii boerilorii hotarnică, că la tră-

sura căpătâiului moșiei Bănesei de dine6ce de.Colentina, despre Bucureşci, intră
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l) Anafora şi resoluţiune în pricina
lui. Dumitru Ceauşuli de slujitoi ai căpeteniei Oltețului;
casele n6stre din stânjeni două
să fie acelii căpătâiii alii moșiei
două-decă și nouă dintr'ai mei,
pătâiulti moşiei mele numai de
Dechem. 2.

sute cinci-decă și patru, co scrie anaforaoa ca
mele şi alii D-lui Vistiorului să scadă stânjeni
care însumi eii Y-amii hărăzitii, și să remâăe căstânjeni 2295, unde s'aii pusii şi petre. — 1794,
E
:

lanache Văcărescu. Manolache Brâncovânu vel Vornicii, mărturie. Jon
Caragea vel Hatmanii, mărturie. Grigorie IIrisoscoleo biv. vel Paharn. mărturie.
Alecsandru Cocorăscu biv. vel Paharn. mărturic.
Intăvivea ce s'aii datii D-lui Spătarului Văcirescu
Biănesei, de către Dummnelui Vistieruli Joniţă. Damaris.
Io Alexandru Const. Monuzi

la hotărnicia moşiei

Vuod. boj: Mil.i gspd. Zenb.

Vlahscoie.

Dumn6lui. cinstită și credinciosii boerulii Domnioi mele Janache Văcăresculii biv. vel Spăt. aducândii înaintea Domniei mele acâstă alăturată hotarnică a Dumndlorii boerilorii judecători, i hotarnicii ce ai fostii orânduiți cu

porunca Domniei mele, după cerorea Dumnâlui şi a Dumnâlui Vistiorului Ioniţă

Damaris, de aii hotăritii moșiile D-lorii do la Bănâsa, şi aii deosebitii partea,
unuia de către partea celuia-l-altii, și aii pusii petre şi hotarii prin mulțămirea,
amândurora părțilorii, aii cerutii Domnâsca nsstri întărire asupra acestei desăvârşite izbrănireși săvârşire a pricinci ; deci v&dândii Domnia mea cum-că
D-lorii boerii judecători aii fostii urmitori întocmai poruncei Domnie mele
co s'aii datii în anaforaoa Dumn6lorii, şi. cum-că Dumnâlui Vistierulii Ioniţă
Damaris aii rămasii. mulțămitii desăvârșitii, după întocmirea co se arâtă în
anaforaoa Dumnâlorii că lo făcuse ântâiii, care acâstă mulțămire de a se pune

potrele

hotarelorii

moșiei

Dumnâlui

Spătarului Văcăresculii

după cum i-aii

întoemitii Dumnelorii boerii cei orânduiţi prin anaforaoa Dumnblorii, cu osobire de stânjeni 29 dându-o în scrisii și însiși Dumnâlorii amândouă părţile
prin zapiselo Dumnlorii, unulii la mâna altuia, adoveritii și cu iscăliturile
Dumnslorii .orânduiţiloră boeri, care iarăşi după a Dumnâlorii cerere amân-

dorara părţilorii, le-amii întăritii şi cu Domntsca nâstră

pecete, cum so vădii

deosebiti, amii găsitii cn cale cororea Dumnlui Spătarului, și amii întăritii
după cuviință și acâstă hotarnică, pentru ca să aibă Damnslui şi moștenitorii
Dumnâlui a-şi stăpâni după dreptate moșia Dumisalo Binâsa pe hotarele și

petrelo

cari

s'aii pusi,

adică:

din Valea Băci şi din capulii moșiei ce s'aii

împiotritii acum dincâce do Colentina despre Bucuresci,
tina în lungii până unde merge, și în latii dincâce de

Heriistrăului până în heleșteii,

lângă case jumătate,

și

şi pe dincolo

cu holeșteulii jumătate,

şi dincolo de ColenColentina din moşia

și cu msra cea do

de Colentina, din peatra moșiei Herăstrăului

până în moșia Socolei cu hersonisulii. Dumnâlui. şi cu tâtă moșia Socolei ce
_o ail cumpăratii de la mezat, după hrisovulii Domniei mele, până în moşia

Sfintoi Ecaterinoi, unde s'aii pusii și petre acum,

cu vadulii do mâră în Co-

lentina şi cu heleşteulii totii, după cartea de hotiirnicie de la lât 7204, ce
are
la mâna Dumn6lui pentra acâstă moşie, și aşa să-i fio Dumnâlui
stăpânirea

ROMÂNILORU

m) Anastasia Fălcoianu urmărindă
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plată de datorii.

acestorii două moşii ohabnică în veci, după dreptatea co şi de înși-ne Domnia
mea S'aii cercetatii în Divanii şi s'aii vădutii că are. — 'Toleo pisah gsp. —
|
|
|
17194, Decembre 12.
Iscălitura
gospod.
Cond,

XXVIII,

pecetea
gospod.
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Dumitru Căpitanulă şi Tudorache
le-ai făculii la Florescă elii.
Io Alexandru

Const. Moruzi

.

-

pentru

conacele

Vrod. Boj. Mil. i gspd.

Dumneluă

ce! dice

că

Zemb.

Vlahscoic.

Da isndvă înfăţişându-so la Divanii înaintea Domnici melo amândouă
cu îndestupărţile, undo văqândii Domnia mea din corcetările co Saii -făcutii
ati mărcari
satelorii,
locuitorii
toţi
și
față
fostii
laro la faţa locului, unde aii
turisitii fioş-carele adovărul lucrurilorii, cum-că mutându-și Ascherlii drumulii
mergorci la Boazuri după undo. eraii orânduitele conaco, la podulii Vălenilorii
şi la Florescă, asupra lui Dumitru, ati fostii trebninţă negroşitii de a li se face
conacii la satulii Boteni, po unde lo era trecerea, caro conacii alii' Botenilorii,
cum-că Vaii ficutii Tudorache Conţesculii, ori pusii de ispravnică, s6ii de nevoio silitii do Ascherliii Turci, ca unulii ce s'aii aflatii căpitanii, fără de a so
da de la ispravnicii judeţului celea trobuincidse a le împlini Aschorliilorii, şi
cum-că Dumitru Căpitanulii ai rămasii folositorii cu conacii, de la podulii
Vilenilorii și de la, Floresci, mutândii și Ascherliii trecerea pe drumulii Botescilorit şi po alto sate, 'acostea dâră, tote fiind-ciă s'uii făcutii cunoscutii, oste
datorii Dumitra Căpitanalii a împlini lui "Tudorache banii conacului co aii
făcutii Aschorliilorii, caro ora datoria lut Dumitru, ca unulii co iarăși din
corcotaro S'aii doveditii, cum-că orânduiala, conacelorii ai „luat-o elii deplinii ;

însă nici Tudorache

Conţesculii nu are mai multă dreptate a coro do la Du-

mitru împlinire, decât pe celea ce aii datii dintru ale salo ; iară celea co aii
datii locuitorii de la dinșiişi nu li S'aii plătitii are a lua locuitorii; pentru
coca dâră hotărimii Domnia mea, ca înaintea Dumnâlui vel Log. do ţera do
josii înfățișândii zapciulii celii orânduitii pe amândouă părţile, unde puindii
inainte catastihulii. cercetărei ce aii trimisii acum ispravniciă cu mărturia tuturorii sătenilorii, în care ai conăcitii Ascherliii, să se stringă după acelii
catastihii condeiele lucrurilorii câte miirturisescii locuitorii că aii datii Tudoracho dintru ale sale, şi la acelea tâte puindu-se preoţii, după cum ora preţulii
Jucrarilorii atunci, câţi bani se va faco a lua, să-lii apuce: orânduitulii zapciii
po Dumitra să lo împlinâscă lui Tudorache aici; iară pentru câte lucruri rămânii date de locuitori de la dânșii şi nu li s'aii plătitii, să-lii ie apoi orân_duitalii mumbașirii pe Dumitru să-lii ducă la ispravnică, unde poruncimii
ispravnicilorii,-ca acelorii locuitori ce aii datii lucruri la acelea conaco, ce nu
oraii datori şi nu li s'aii plătitii, să puneţi pe Dumitru să lo împlin6scă dreptulii lorii; era pentru două vite care se jălui Dumitru că i le-aii luatii atunci
"Pudorache, ce nu le tăgădui nică Tudorache, poruncimii ca cu preţulii acolorii
vite precum ora atunci, fără do altă prăsilă, să se scaţă Dumitru din banii cei
ce este să se dâe lui Tudorache. — 1794, Decem. 45.
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In note dămii încă o serie de acte
cu referinţă
Pre

la clironomii,
Inălțate

Din luminată

la tutelă,

din sfera justiţiei. Sunt unele
la renduiri

peste

epitropi

de

Domme,

porunca

Măriei

tale

orânduitulit

mumbașirii ati înfățişatii

pre amândouă părţile înaintea nâstră, şi cetindii atât luminată hotărîrea Mărică
tale, prin care s'aii orânduitii a se face cercetare la faţa locului, cum și ac6sta
alăturată însciinţare a Dumnlui Paharniculii Alexandru ot sud. Dâmboriţa,
după cercetarea ce . deosebitii mai făcumii şi noi în parte, măcar că Dumitru
Căpitanulii totii se ţinea cu tăgăduire, că n'ar fi făcutii Tudorache atunci nici

unii conacii la Podulii Bărbierului, și că tâte conacele le-aii ficutii elii deplinii

la Floresci, d6ră ac6stă pricinuire a lui este neadevărată, pentru că mărturia
ce prin deosebiti stacririi adoveritii de Dumnllui Paharniculii Alexandru, se vede
că i-ai datii prin carte de blăstemii, sătenii de la Cornăţelii, i sătenii de la
Conţesci și sătenii din satulii Boteni, cum-că după ce s'aii închisii drumulii
"Florescilorii și s'aii făcutii drumulii pe la Podul Bărbierului, câte baierace
trecea de la Bucuresci la Câmpu-Lungii tâte totii la Tudorache le-ati dusii, și
ci aii r&spunsii conacii, iar la Dumitru nici unii baieracii -n'aii dusii, fiindii
Ascherliii aii spânzuratii pe Tudorache, și bătându-lii ca: să le d6e conacii, după
cum şi din condicile județului s'aii găsitii orânduială de conacii în luna lui
Martie l6t 1789 numită chiar pe satulii Botenii, afară din două conace ce erati
cunoscute la podulii -Vălenilorii și la Floresci, și deoscbitii de acestea dovegi,

şi acum de față înaintea n6stră ar6tă Dumnâlui biv. vel Clucerii Sezrlatii Câm-

pinenu, că în vremea când aii făcutii și Dumn6lui cercetare pricineă acesteia
din luminată porunca Măriei sale, aflându-se ispravnicii judeţului, s'aii adoveritii, că zătignindu-se drumulii trecerei Ascherliilorii pe la Floresci şi pornindu-se trecerea lorii pe la podulii Bărbierului, însiși cei de atunci ispravnică ai
judeţului aii rânduitii pe Tudorache conacciii, aflându-se și căpitanii acolo la
podulii Bărbierului ; din care tâte acestea se face îndestulă dovâdă, că Tudorache aii făcutii cu, adevăratii conacii Ascheliiloră, fiindii atunci căpitanii la podulii
Bărbierului, conăcindu-i când la satulii Ghergani, ce este aprope de -podulii

„Bărbierului, când în satulii Condesci la casa sa, i pe la săteni, și când la satulii
Boteni, cure este alăturea cu Condesci, și deosebitii se mai dovedesce dintr'acestă cercetare a Dumnţlui Paharnicului Alecsandru, totii după mărturia săte-

nilorii, că ei într'acea lună a lui Martie 'aii datii două orândueli
de conace,
ca să fie bănuială că sai datii şi acelii conacii numitii pe satulii
Boteni, ci
numai unii conacii ail datii pe fieș-care lună la Dumitru căpitanulii,
atât când
cra conaculii la Floresci, cât și în vremea când s'aii. mutatii conaculii la satulii

Boșară, pe când era trecerea -Ascheliilorii pe la podulii Bărbierului,
tste că
de la droptate nică mai române cuvântii, a se cere lui Tudorache cu
dovâdă de

ali fostii cli rânduitii de ispravnici conacciiă, fiind-că închidându-se
drumulii
trecereă Ascheliilorii pe la Floresci și pornindu-se trecerea
Ascheliilorii pe la

podulii Bărbierului,

unde

acolo

se afla

Tudorache

căpitanii,

se

vede

că

după

iuţela vremei ce era atuncă "ii bătea spânzuratii și cerea să
le do conacii i |
elii aii fostii silitii de nevoie de le-aii și datii cum se
dovedesce din mntirturia
„de atâtea sate, ci fiind-că Dumitru căpitanul se dovodesce
că aii luatii de lină
de pe la sate tâte orânduelile conacelorii, și chiar pe vremea ce contenisei
trecerea Ascheliilorii pe la Floresci şi se. pornise pe la podulii
Bărbierului, cu

931

ROMÂNILORU

ISTORIA

ato ; sunt altele
orfani de către obştesca epitropie, la clironomii'aV-intest
in favorea,
luni,
relative la mezaturi de moşii, cu publicaţiune de două
tal. trei sute trei-deci şi
dreptate este să plătâscă Dumitru la 'Tudoracho acoi alege prețulii oilorii, pâse
icului
Paharn
doui, ce după acâstă alegere a D-lui
lii ; hotărîrea cea de
nilorii, orzului şi fânului ce aii datii Pudo.ache la — Ascher
Noembre 30.
1794,
ta.
siivârşitii rămâne a se face de către Inălţimea,
Vel
Cod. XXVIII,

Anaforaoa

pag.

Vornic,

Brâncovenu.

5%

Spălarulii Ilagi
Io Alecsandru

Moscu pentru stăpânirea unei case.

Const.

Moruzi

Voiv. i gsp.

Hagi Moscu
Tntărimii Domnia mea ca să stăpânâscă Paharniculti
16.
ii
August
4794,
—
i.
mezati
la
de
pace. ca unii cumpărătorii

a

Prea

Inălţate

cu bună

Dâmmne,

ună cu s6cră-sa și Ecaterina
Dumnlui biv. vel Comisii Mihalache împre
Dimitriu Suditu, şi făcânIonii
unii
soţia Dumisale, fiindii datori taleri 1000 la
prin jalbă către Inălplată,
de
ii
mijloc
altii
du-le maro silă de bani şi neavândii
ce o aii aici în
casă
o
cu mezatii
țimea ta, ati cerutii câte trei de a'şi vinde bani ce va lua să plătescă datoria,
“Bucureşcă, în mahalaua Bălăcencăi, cu care
biti altă casă pentru locuință, după
„şi celea ce va mai. prisosi să'şi ice deose
Inălţimea ta, ca. să facii mezatii acei
a cărora jalbă mi se porunceşce de către
poruncă, amii -pusii telali de aii
nate
case după obiceiii, următorii findii lumi
este în faţă şi cu pivniţa de sub casă,
strigatii la mezatii casa cu prăvălia co
binaua Bind loculii alii jupânesci
ce sunt tâte întrunii înveliși, însă numai
doi pentru pământii, şi în diastima
tal.
Marici Bălăcâncăi cu chirie pe anii câte
ă, prin tot loculii, dânaii unii şi alții
de luni două ce s'aii strigatii la mezati
aii remasii asupra D-lui biv. vel Pahardupă obiceiii, la celii din urmă preţii
sute nou&-decă şi nouă, şi ne mai eșindii
nicii Hagi Moscu, cu tal. una mic nouă

altii muşteriii ca să înalțe mai multii

peste acesta, le-amii

datii D-lui

dreptii

i-ati număratii toți banii deplinii şi fiindacestă sumă, cară bani prin mâna mea
Inălţimea ta, să fie luminată porunca
citre
că cumpărătorulii. cere întărirea de
. Aug. 15.
— 1794,
do bună stăpânire
Inălţimei tale a so da întărire la mână
„In Starostea.
|
m
75.
Cod, XXIII, păg.
Slugevuli,

Iordache Neculescu cu Alecandru

ce face apa Râmnicului
Me
lescului,

Dedulescu

pentru stricăciunea,

abătătura
Bisericei î caselorii Dedulesculuă, din

Necu-

Milos. Zem.. Vlahscoe.
-Jo Alecsandru. Cost. Moruzi Vvd. Boj.
escu ati eșitii la Divanulii Domnică
Neodihnindu-se slugeru Iordache Nicul
Niculescu că apa Rămnicului fiindii
mele față cu Alecsandru, Dedulescu, (icândiivine: mare în vremi sjotâse de ploj
din firea ei nestatornică. la curgere când.

i-o

A,

URECHIĂ

celorii
cu drepti de protimisis. Altele (bună-6ră actulii din 18 Aprilie

1793)

aretă că

se ţină

o

«condică

a moștenirilorii»

în tâtă regula.

“rumpe maluri întregi și eșindii din matca ci se împarte şi face. deobște stricăciuni și ac6sta este răulii stricăciunei care-lii pătimescii cu toţii, iară nu esto
stricăciunea

din

pricina

abătăturei

ce

aii făcutii

la mâra sa, pentru care măcarii

că cu cercetarea co s'aii făcutii acum la faţa locului de către orânduiții bocri,
Sail doveditii înpotrivă, că stricăciunea moșiei Dedulescului este chiar din abătătura' Neculescului, că de la loculii de unde a luatii Neculescu apa și aii abătată totulii la mâra sa făcândii perierghie în josii, şi viindii orânduiţii boeri pe
- malalii acei abătături la vale, s'ati vădutii de faţă stricăciunna și mâncătura
ce
ai făcutii moșiei jăluitorului, adică în urma. abităturei, care acâsta se
dovedesce adevărată și din altii cercetare ce s'aii mai ficutii asemenea la I6t
1784
ând s'ati și măsuratii loculii ce era mai naintea abătăturoi sdravănii
cu livede
de pomătură pe dânsulii și. cu case, care după abătătura Neculescului
în urmă
cu totulii stati surpatii şi s'aii găsitii stânjeni şâsedeci, cum şi de 18
ani trecuţi
în care aii fostii opritii Neculescului ași lăsa mâra de sta părăsită
și neămblată

într'atâta vreme până acum, iară mai vârtosii se dovedesce

acesta

din

însuși
tacrirulii Neculoscului, care singurii aii disii că firea acestei
ape fiiindii rea şi
nestatornică surpă maluri întregi și face stricăciuni de obşte,
cu atât mai vârtosii
când va fi și silită o apă nestatornică ca acâsta a se face
curgerea ci pe unde
maii mai fostii, dar cu tâte acestea Dedulesculii se mulțiimi
și își ceru de la
Divanii numai siguranţa moşiei și casei lui a nui
se face stricăciune din abătătura apei Niculescului, și când stricăciune nu-i va face,
nu este davagiu pentru
mOra Neculescului; a căruia cerere fiindii cu cale și
primită la dreptate, amii
îndatoratii Domnia mea pe Niculesculii: ori să de unii
zapisii cu bună legătură
în Divanii, care să se adevereze și de Dumnlorii veliţii
boeri, că ori-ce pagubă
şi stricăciune se va întâmpla la moşia şi namestile Dedulesculu
i din apa abătăturei lui, fără de nici unii felii de profasis,. să
fie datorii Neculesculii a le
împlini Dedulescului, şi să-i plăt6ecă şi paguba livedei
de pometuri co i saii
întâmplatii până acumii în urma abătăturei și așa
să r&mâe slobodă apa pe abătătura ce aii făcutii, şi siişi ție și Neculesculii
mâra sa la același locii ce și-o
avea făcută, ne opriti, sai neprimindii a da
acestii felii de Siguranță Dedulescului, atunci să fie datorii Neculesculii cu a
sa cheltuială a astupa abătătura ce
aii făcutii, ca să întârcă, apa la matca că, și
mbra să-i fio oprită şi pentru acâsta
amii datii vreme de socotință a'și lua sâma
la una din două, ca să hotărîmii,
unde după trei dile s'aii adusi răspunsii
că a da acestii felii de siguranță Noculesculii n'aii primiti. Deci ami hotărâtă
Domnia mea, ca Neculesculii să fio
datorii cu cheltuiala hui a închide și a
astupa cu țăruși și cu lucru de temeiiă
loculii ce Vaii deschisii pentru abătătură,
cu
Paharniculuă Petrache Ispravniculii judeţului, meșteri morar, prin marafetulii
căruia și poruncimii să epistas6scă
a soverşi Neculesculii lucrulii acesta şi
mâra să-i fie oprită; pentru aceea ce
dicea Neculesculii cumcă și mora Dedulescului
pricinueșce stricăciune la moșia
sa şi la alţi, pentru acâsta este slobodii
Aşi
căuta,
și să dee jalbă ca iarăși
prin cercetare de judecată să se facă
curiinci6sa îndreptare. — 14794, Ghon.
14.
Prea

Inălţate

Domne,

Pe aceste cercetări și alegeri ce S'aii
ficutii, atât la, fața locului de D-lu
Paharniculii Petrache Ispravnicii şi
i
de D-lui Serdarulii Andonie Fotino,
cum și
A

pie ni 2

_W.

mai ea aie

Ai

=
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pentru moşii, ori cumpărări de

aici de judecata departamentului, ne rămâindii odihniti D-lui Slugevulii Iordache Neculesculii, vătavu de aprodi, din luminată porunca Mărică tale Vaii
- adusii și înaintea n6stră față cu D-lui Alexandru Dedulesculii şi după cercede
tarea ce deosebitii făcumii şi noi asupra acestei pricină, cetindii atât celea
amânprigonirile
tâte
și
cum
locului,
faţa
la
făcutii
sati
ce
cercetări
nainte
mai
doura părţilorii ascultându-le şi vădând şi hartele ce ni so arătară de amândouă
părţile pentru curgerea apei Rămnicului şi pentru starea locului gârlei co aii
fiindit
săpatii Slugerulii și aii luatii apa la acea m6ră a sa, care acum nu lucrză,
şi a
caselorii
locului
starea
de
și
cum
de însuşi Slugerulii lăsată şi părăsită,

biserecei Dedulescului, vedemii că nici unii cuvântii vrednici nu îi rămâne Slu-

săpatii
gerului de a nu astupa însuşi cu a sa cheltuială gura accă gârle care aii
și
apă,
sa
mora
la
vie
să
ca
deschisii
aii
în matea Rămnieului cea veche, şi
lăsându-și
şi
aralicii
găsitii
a
Rămnicului
apa
gârlă
de
apoi. pe acea deşchidere
de
matea lui cea veche, s'aii abătutii cu totulii pe cursulii acci gârle . deșchisă
încât
ui,
Dedulescul
moşia
din
mâncătura
cu
Slugerulii și face atâta stricăciune
și namestiilo
cu puţină vreme îi potii fi namestiile căminului săii, adică casele
și pagubă
stricăciune
acâstă
căci
do peatră în primejdie do a le surpa de malii,

fostii
a Dedulescului osto vădită nu numai prin însuși vederea boerilorii cară aiiFotino,

la faţa locului, adică D-lui Paharniculii Petrache și D-lui Serdarulii
Rămniculii pe
ci şi prin cunoscinţa aplos a fiesco-căruia, că de nu se apropia
lui pe matca
curgerea
avutu
fisarii
ci
Slugerulii.
acea abătătură deşchisă de
și stricăciune
pagubă
vădută
acâstă
i
Dodulesculi
aibă
să
putea
nu
cea vecho,
a cea mai
stricăciune
că
Slugeruluă,
la moşia îi namostiile. sale; dar la curântulii
din
abătătură
cu
iarăşi
i
Deduleseuli
are
o
ce
mâra
din
mare s'arii fi pricinuitii
temeiii,
unit
nici
are
nu
apa Rămnicului, nică acâstă pricinuiro a Slugerului
că acea gârlă
fiind deşârtă şi neadevărată, pentru-că de la însuși ne adeverimii
sară
Rămnicului
apa
de
dincolo:
pre
este
ui
Dedulescul
pe care esto făcută mru
este
mori
acei
gârla
luată
și
nu este pre.dinesce, și loculii unde este deșchisă
unde aii deșchisii
cu diastima de 600-700 do stânjeni, mai în susii de loculii
cu totulii,Rămniculi
abătutii
Saii
care
pe
sale,
morei
a
Slugerulii acea gârlă
diastimă
atâta
cu
ui
Dedulescul
şi așa fiind deschiderea gârlei co morge la mâra
abătutii
s'aii
care
pe
Slugerulii,
deschis-o
aii
depărtată, mai în susii de gura unde
i, nu
Dedulesculu
morei
a
gârlă
acea
fiindii
vârtosii
mai
şi
Rămniculi cu totulii
dincolo
pe
şi
ci
acum,
curge
numai pe dincolo de apa Rămnicului pe unde
de când s'aii mutatii curde matca cea veche a Rămnicului, care este păriisită
prinde locii pricinuirile
gerea pe deschiderea gârlei Slugerului, nimica nu pote
ui vre-o stricăciune
Dedulescul
a
Slugerului, că dâră arii fi pricinuitii acea mâră
susii arbtate, stricămai
acestea
ci'dreptii
;
moşiei și namestiilorii Dedulescului
curge numai din
că
ciunea şi paguba Dedulescului fiindti văqută şi cunoscută, pentru mâra sa, şi
Slugerulii
făcut-o
pricina acei deşchideri de gârlă, care ati
cu dreptate găsimii “acestă,
pe care acumii s'aii abătutii Rămniculii cu totulii,
după care și noi ascalăturată alegere dela faţa locului și a departamentului,
cea desăvârșitii
hotăriroa
iar
urmeze;
se
menea și întocmai găsimii eu cale să
9.
Dechem.
1794,
—
ta.
Inălţimea
către
rămâne a se face de
vel Logf. Filipescu,
Vel Vor. Brâncovenu. Costandinii Caragea vel Hatm.
_Costandinii Ştivbeiti el Logf.
Cond. XXVIII, pag. 79,
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moşii, precum hrisovuli prin care Spătarulu Enache Văcărescu a
cumpă&ratii la mezatii moşii de la Cantacuzinesci, etc. şi a cerutii nouă
Anaforaoa ce s'ati făcutii în dosul jălvei li Dumitru ccuşulii de slujitorii căpităniei Oltețului dini sud. Vălcea pentru jafuli ce i suii Țăcutii după

pira Clucerului DBălenu ispravnicii,
de gazdă de hoţi.
10 Alexandru Cost. Moruzi

şi închisorea ce a

pătimitii cu prepunere

Vudii Boj. Mil. î gspd.

Zemb.

Vlah.

Cinstitii și credinciosii boerulii Domnioi mele Alexandru Calfoglu biv. vel
Clucerii caimacamulii Craiovei, fiind-că după cercetare sati doveditii jăluitorulii
nevinovatii, "ți poruncimii dâră ca să-lii judeci pe Clucorulii BălGnulii cu jăluitorulii pentru celea ce aii pătimitii
de la dânsulii, și s'aii păgubitii fără de vină

şi fără de nică o dovâdă vrednică, și să-lii îndestuleză la dreptatea lui. — 1795

Ianuarie 25,

Prea

Iălțate

Dommne,

Ascultândii luminată porunca Mărici tale de la acâstă jalbă, însciinţezii
Inălţimei tale, că Dumnâlui Clucerulii Radulii Bălnulii ce saii aflati ispravnicii la sud. Vâlcea, din luminată porunca Mărici tale cşindii însuși în judeţii

cu o sută şi mai bine de poterași pentru prinderea celorii vestiți tâlhari, le-aii

datii în urmă, că subt via azestui jăluitorii ai şedutii tâlharii ca o septămână
„ de dile, şi dintraceea aii bănuitii că va fi fostii şi prin scirea numitului jăluitorii, şi fiind-că jăluitorulii dimpreună cu căpitanulii, săii Gregorie Pârâianulii
şi alți slujitori plecase la Bucuresci, i aii datii mai mare bănuială ; dâră vei sei
Inălţimea ta, că după ce saii pusti în mână opti tâlhari și 13 gazde ale lorii,
de față cu Dumndlorii ispravnicii din sud. Vâlcea, Dumnâlui Căminarii Petracho
și Clucerii Băl6nulii, li siaii făcutii cercetare câte unulii-unulit fieş-căruia deosebi, şi iarăşi tuturora dimproună, atât tâlharilorii cât şi gazdelorii, şi nici de
cum numitulii jăluitorii nu s'aii pututii dovedi de împărtăşitii la vre-o faptă,
ci nici măcar cu sciinţă de popasurile lorii, s6ii de mășcăria gazdelorii; penîru accea toţi. cei ce aii fostii cu biinueli de gasde. închişi la Vâlcea de
D-lui Cluceruli Băl6nu, îndreptându-se s'aii sloboditii cu tote ale lorii, între
cari prepuși craii și doui feciori chiar acestui jăluitorii, pe cari deosebi
eii
însumi cercotându-ă, de i-aii căsnitii pe ex, stii pe niscai rudenii sii săteni
ai
lorii, și de și aii primejduitii vre-unii dintr'înșii viâţa, scii de s'aii prădatii
cu
cova si-mi ardte? și chiar cu graiulii aceşti doui feciori ai jăluitorului
mi-ati
arătatii, că nică ci, nică alţii din rudeniile lorii sei din săteni n'aii
pătimitii
casne, fără numai înfricoșări şi închisori, şi nică că este vre-unulii
din
datii ; apoi de s'aii sfiitii a mărturisi adevărulii fiind-că se afla Clucerulii ei prăBălnu
ispravnicii, acesta eii sluga Inălţimei tale nu o pociii sci, atâta
numai că mici
jăluitorulii, nici copiii lui nu s'aii putut dovedi nici într'o.
vină, nici acolo în
faţa locului, nici aici în departamentii de cremenalionii,
la cercetarea ce li s'aii
mai făcută, atât tâlharilorii, cât și gazdelorii ; şi de ac6sta
nu lipsimii a însciința
Inălţimei tale. — 1795, Ianuar. 23.
Șerbanii Andrei Medelnicerii,:
Cod. XXVIII, pag. 88,
-

—
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în note ne

otărnicie şi ocolnică în 1794. Alte acte din cele ce dămi
în

că

arctă,

Martie

Anaforaoa

Amza,

Vâlcea, pentru

9 fostă
hoţă.

arsti o

parte

tergulii Slatina şi că

———

n

Radulăi,

ai

1793

din

ce stati făcutii îm dosulii jălbei luă Nicolae

Alecsandru

Cluceruli

ce Sai, făcutii, de către

jafurile

Ispravnicăi şi închisorile ce ati
Cost. Moruzi

lo Alecsandru

Caporaru, 4. Jon,

Gheorghe şi Ionii slujitorii Căpităniei Olteţauluă sud.

Voiv.

Radulă

pătimitii cu prepunerea
Boj.

Milos. Zem.

Bălenu

ce

de gazde de

Vlahscoe.

ndru Calfoglu biv. vel
Cinstiti şi credinciosii boerulii „Domnici mele Alecsa
doveditii jăluitorii
stati
re
cercota
după
ă
fiind-c
i,
Clucorii Caimacamii alii Craiove
Băl6nulii cu jăluilii
pre Cluceru
nevinovați, *ți poruncimii dară, ca să-lti judeci
tii fără de vină
păgubi
s'aii
şi
i,
dânsuli
torii pentru celea ce aii pătimitii de la
lorii. — 1795,
ea,
dreptat
la
ulezi
îndost
să-i
şi
că,
şi fără de nică o dovadă vredni
Ghenarii 95.
Prea

Inălţate

Domne,

acestă jalbă, însciințezii
Ascultândii luminată porunca Mărioi tale de la
tâlhari şi 13 gazde, amil
Inălţimei tale ca după ce s'aii .pusii în mână optii cu Dumndlorii Ispravnicii
față
de
mersti cu el la Rămnicii în sud. Vâlcea și
Radulii Bălenulii de iznâvă
judeţului, D-lui Căminarii Petrache şi Clucerulii
tâlharilorii cât şi gazdelorii, şi po
cercetare s'aii făcutii fieş-căruia deosebi, atât
vinovatii, pentru că toţi cci co
de
datii
nici unulii dintre acești jăluitoră n'aii
ndu-ă i-amii adusii aici, iară
prindâ
găzdie
şi
e
Vaii doveditii în vină de tâlhări
i, îndreptându-se s'aii sloboditii
cei-l-alți toți câţi aii fostii la închisre cu pănuel
prădați şi închişi în trei luni
fostii
ati
ce
cu tâte ale lorii; apoi acești jăluitori A
de arii fi fostii precum jăluescii, cum
_co amii şequtii cii la Craiova și în Vâleca,
de care jăluescii acum, pentru
de n'aii venitii să-mi arte, că era de faţă, celii
inseiințără, ca oră-cine va
emii
trimit
e
părţil
că cii sluga Inălţimei tale în tote
poterași, să scie că pentru aceea ”
fi prădatii sâii căznitii fără de vină de către
împlini prădile? şi câți aii venitii
sunt trimisi a le descoperi dreptatea şi a le
iară acești jăluitoră, nică de cum
ire,
împlin
amii urmatii luminatei porunci cu
datii, și pentru acâsta nu lipsescii
maii veniti, nică de vinovați nimeni nu i-ai
23.
a însciinţa, Inălţimoi tale. — 1795, Ghenarii
Şerbanii' Andrei
Cod.

XXVIII,

Slugerulii

pag.

Miho. Stiucă

cu

Chiviacii

Buluc- Başii pentru

Io Alecsandru Cost. Moruzi
Rămâindii firă
şi adeverinţa sa în
nici mele, întărimii
pună pace, — 1795,

Medelmiceri.

93.

ună,

Capodii.

Voiv. Boj. Milos.

Stiucă, după cum
de cuvântii de apelaţie Slugerulii Miho
Divanului Domeţia
logof
la
datii
aii
seristi sub iscălitură-i
să aibă Chiriacii
anaforaoa Dumnlorii veliţilorii boeri ca
Febr. 1,

236

i
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-

tergoveţii aii urmăritii despăgubirea lorii de la unit slujbaşii pe care-lii
bănuia că ar fi datii foci. Nu mai puţinii insemnate sunt actele din
Pre

Inălţate Domme,

Pe acesta alegere a judecăţoi „departamentului nerămâindii odihniti Slugerulii Miho Ştiucă, vătavii de Divanii, din. luminată porunca Mărici tale, Pamii
adusii și înaintea nâstră față cu Chiriacii Bulucii-Baș, undo după cercetarea
ce
ficum și noi asupra acestei pricini, în cea do pe urmă, însuşi Slugerulii cunoscândii că nu are nică o dreptate la cererea ce faco de la Chiriaciă
de acelii
capodii, se va aiestisi a nu-lii mai cere, după care și rămâne Chiriacii
a fi în
pace și nesupăratii ; iară Potărirea cea de săvorșitii r&mâne a so
face de cătro
Inălţimea ta. — 1795, Ian. 29.
- Vel Banii Brâncorenu. Vel Log. Filipescu. Vel Vorn. Slătinâ
nu. Vel Log. Stirbei.
|

|

-

Cod. XXVIII, pag. 9.

Anaforaoa

ce s'aii făculi

în dosulii jălbei Anastasiei

Fălcoiencei pentru
ca să apuce pe cei datori răposatului Vornicii Prăşco
renu să se implinescă.
banii jaluitărei (urmâză întregă anaforaoa în groces
eo). :
lo Alexandru

Constantinii

Moruzi.

Vud.

Cinstitii și credinciosii bocrule Alexandre Calfog
lu, caimacamulii Craiovei, fiind-că tâte surorile celea-l-alto. făcură arâtare
, după cum vei vedea mai
josii, eum-că şi zapisele datoriilori, dimpreună
cu nahtuli de bani so află la
Cluceresa; poruncimii Dumitale cu luându-se
de la Clucergsa Zapiselo. datorici,
să apuci D-ta prin corectare de judecată să
împlinesci de la acei co sunt datori după zapisole lorii, din cari 'să faci tacsilii
dreptului Medelniceresci jăluitâroi, după hotărîre, prin zapciliculii slugei
Domnici mele, aprodii Vătășescu —
1795, Febr. 8.
"

|

|

|

.

Vel Logof.:.

Ascultândiă luminată porunca Mărici tale
de la acâstă jalbă, însciinţimii
Inălţimei talo, 'că dintro catagrafio co do
mai dinainte ne-ai intrată în mână,
se vede că r&posatuli Vornicii Stefanii Prăse
ovânulii,
„+. şi câte fiice de ale răposatului tâte
dicii că sunt in zapiscle alto surori
a Dumnelorii Clucer6sa Dumitrache karfa
ra, co se află la Craiova ; iară suma
co s'aii hotăritii de Măria ta ca să ice
însciințămii Inălţimoi tale, —- 1795, Fevru jăluitârea sunt taleri 7000; de acâsta
ar. 2,
Biv. vel
Iul.

a

Banii,

pag.

G. biv. vel Log.

9875
225

cu zapise pe la unii alţii
galbeni împăritesci
i
22 galbeni 2 venetici

260 bani nemţesci
Cod. XXVIII,

R.

97,

In"

|

A.'1.

$ nahtiă
Bauul,

Clucerii.

a
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că deşi 'cununiile

şi divorţurile

erai de

drepti bisericeseii, totuşi Domnitorulii işi reserva dreptului de apelii
şi de intervenire. Din .actulă de la Iulie 1793 se va confirma informaţiunea, că, poreusiile, adecă elironomiile ce nu reveniau. directă
părinţiloră, ori fiilorii mortului, se făcsii în 3 părți, din cari una se
v6rsa

în cutia milelorit.

Pereusiile se recunosctii

chiar dâcă aceia erati dintre ţigani. "Proprietăţile

şi la copiii adoptivi,

dotale eraii nealie-

nabile, dar din acte ce se potii ceti .in anexele generale la capitolului
justiţiei, se va afla, că cu invoirea Domnitorului (în 9 Augustii 1793)
s'a putulii inlocui o proprietate dotală cu o nouă cumpărătură, făcută

“in anume

condițiuni.

Cum

o- femee divorțată de soţulii ei, — când mai

i
alesii acela era din vestitulii nâmii Filipescu, — pâte reintra în venituli

se.
dotali şi în ce condițiuni pâte ea fi şi epiuopa minorilorii copii,
"va vede din alte acte, din Iulie 1793, ce reproducemii în anexele gese
nerale ale capitolului nostru acesta. Din alte acte, totii din 1793,
i
: paragra[iă.
p6te ved6 aplicaţiuneade
i se vede mare chiar faţă cu Biserica. Amil
justiţie
ătatea
Inzsemn
din
v&dutii întervenindii Domnitoruli în procese de divorţi. In acte
irit, la
anexe se va vede cum uni prolopopi este adusit cu mumbaş
lari nu
particu
şi
ri
monasti
dintre
infăţişări de procese. Procesele
ire. Vâdă-se,
sunt influențate de faptuli că una din părţi e o monast
St. I6nii de
irea
bună-6ră, actele relative la procesulii dintre Monast
vâdă-se actulii din
la Focşani cu chiriaşii unorii prăvălii ale ci;
este condamnală
4794, Aprilie"17, prin care Monastirea Glavaciocii

ie Ionitis drepa perde 60 taleri din 65 cu cari venduse lui Anastas
sci şi apoi
Cernăte
sa
moşia
pe
tulii de a ţine băcănie şi cârciumă
cu MoSocol
lui
lii
mai cedase acestă drepti şi la altulii; şi procesu
MihaiM-rea
din noii
_nastirea Radu-Vodă, din N-bre 1793. .S'a învelită
ş.
coperi
în
averi
Vodă; meşterulii a fostii denunţatii că a găsilii nisce
De aci procesti,

care

totii în anexele capitolului Bisericei.

se pole vede

o clironomic...
Forte curi&se sunt nisce catagrafii de lucru din

ti justiţici sub Alexandru
dar lectorulă, doritorii de a cunbsce mevsul
acâsta din documentele ce
Moruzi, va putea însuşi să-şi dea s&mă de
i
Je publicămii în anexe..

|
|

XIV.

Comerț, industrie,

Numerose

rinţăla acesti

acte ce posedemii

bresle, foște, etc.
de Ja Alecsandru, Moruzi

cu refe-

să fie fosti unu
capitoli ali lucrărei n6stre, ni-lă aretă
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Domnii care a înţelesti importanţa comerţuluişi a industriei naţionale.
A. Moruzi a purtatii atenţiunea sa asupra Nizamului, de care aiurea
amit vorbitii şi prin care în urma păcei de la Kuciuc-Kainargi, Turcii

aii fostii opriţi de a: mai intra în' ţeră, decât numai cu speciale permisiuni. Moruzi a urmăritii egalmente netrecerea fără de învoire a

cerealelori şi vitelorii peste Dunăre. Din acestii punctii de vedere este
cu deosebită atenţiune asupra djelepilorii, cari adunati oi pentru Ţa-

rigradi. Pre aceştia negreşitii îi ajuta în împlinirea misiunei lori, cu
atât mai bucurosi că djelepii erai creştini, organizaţi sub uni şefi

s6ă buși, 1

Dămi în
Moruzi îi ajuta
toţi acei cari,
şişi Nizamulii

note aci unele acte cari ne arâtă, că dacă pe-dijelepi
întru îndeplinirea chemărei lorii, pedepsia insă r&ii pe
fie ţărani, boeri seă impiegaţi ajuta, "ori călcat, încontra Turcilorii. 2
v

.

1. Iată o carte de Scutire a lui Nicola Djelep-başa

peste

11 judeţe:

Zemb. Vlahscoie. Fiindi-că Başii Gelepilorii pentru
slujba cu caro se
orânduesce la trba oilorii de trebuința Țarigradului
, .atât aici până. a se
strânge, i la pornitulă şi la chivernisitulii mergerei
cu înlesnire la drumii, cât
și în 'Țarigradiă, până a se face teslimii la vremea
acea orinduită suma doplinii,
aii avutii mila Domnâscă prin cărțile fraţilorii Domni
de mai naintoa nostră
precumii ne-amii pliroforisitii din condica „Divanului,
cât şi prin cartea Domniei
mele de la, l6tii 1793 Aprilii 19, a scuti.la vremea erbărit
ului oi noud-spre-eco
mil, la care ac6stă cpistasie aflându-se acumii Nicola
Gelepul
ii rânduitii la un_spre-dece judeţe pentru stringerea oilorii de treba
'Țarigradului, făcutaii rugăciune Domnie mele prin jalbă, ca să-lii miluimi
i cu acâstă scutâlă de oi; deci
ca să-și pue tâtă silința de a nu se face vre-uni
i cusurii la acâstă tr6bă delicată cu care este însărcinatii de către Domnia
mea, spre a răspunde la vreme
suma oilorii cea orânduită care se cere de a so
face teslimii la Țarigradii, amii
bine-voitii și amii dată acestă Domnâsca,
n6stră carte Nicoli Bașulii Gelepilorii,
ca să aibă-a scuti de erbăritii or nou6-spre-ze
ce mii, la vremea erbăritului, precum aii avutii și cei mai naintea lui, pentru
-care poruncimii Domnia mea și
vouă erbarilorii, ca să nu faceţi supărare
de cerbăriţii pe -acâstă.: sumă de oi,
ci să le daţi bună pace. — 1795, Aprilă 17.
|
2. -Anaforaoa

în (era turcescă,

pentru

nisce

locuitori

dela

Găujani

|
Io Alecsandru

Costandinii

Moruzi

ce ai

trecuti

zacheiea

"
Ved.

"După rugăciunea co deosebiti
şi prin cuvântii făcutii aci Domn
dumnelui vel Spiătari, pentru ertă
ioi mele,
ciunea lorii, ca pentru unii lucru
ne-amii milostivitii Domnia mea
făcut
ii, iată
acestă dată și-i ertămii do altă
pede
numai pentru
num
psă,
fără
pent zapcpei,
ii, poruncimi ii să plătescă
ci amândo
ndouă
uă trep odele la doi mumaşiri co aii fostii, câte taleri gece, lătes
și să lips6scă şi din tr6ba zape
iretului de
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Dacă cu aceste măsuri, Alexandru Moruzi protegia pe locuitori în
mele
acum înainte cu totii; pentru care D-ta vel Vist. să faci porunca Domniei facă
să
iarăși
băcani
pentru
și
precum
lipsi,
a
de
i
către Ispravniculii judeţulu
odobașa
porunca Domniei mele de a-i muta din acelii satii, iar pentru acelii plată.—
stă
dintr'acâ
lipsiţi
să-l.
,
Hatmane
cu noferii lui poruncimii dumitale vel
E
1793, Maiii 9.
Vel Logof.

Um

7

Prea

Inălțate

Domne,

ce
Dia luminată porunca Inălţimei tale amii făcutii cercetare do grâulii
m'amii
și
decind,
de
turcesci
caice
la
ati vândutii locuitorii din satulii Găujeni
ati mărturidomeritii că cu adevăratii aii vânduti, căci ântâiii satulii Găujeni
ardtă care-mi
pentru
două,
sitii singuri, că aii vândutii unulit o chilă, altulii
Hatmetii
scie
o
largii
pe
mai
vândutii
s'aii
ce
că socotâla acestoi sumo de griâii
vândutii şi elii în
“odobaşa cu unii neferii alii lui, că prin marafetulii lui sati
ă acolo la marturessci
ţera
de
locii să păzâscă:de a lăsa să se apropie caiculii
altii mijlocitorii,
şi
acolea
caicele
dusii
ati
Turcii
cu
_gine, elii care spondarisindii
grâii cum
acestea,
tâte
cu
acelea,
caicele
la
de
şi
dânşii
la
de
grâti
_ find luatii
plăşei cu
zapciu
po
re,
tăgădui
este
că s'aii vândutii de către aceşti săteni nu
i grâit
vânduti
aii
că
mea,
înaintea
itii
mărturis
aii
Cacaleţi
tâte că slujitorii de la
tii a
îndemna
s'aii
aceea
de
şi elii și încă ei văgondu-lii pe elii că aii vândutii,
pricini,
aceste
pentru
rânduri
două
în
iră
vinde; căpitanii ce ai fostii mumbaş
și zapciu; elii însă cu
iarăși aşia arătară, că s'aii încredinţatii, că ati vândutii
stricati ce aii avutii
grâii
totulii se apăra și tăgăduesce gicândii cumcă puţinii
facă rachiii şi
să-lii
ca,
Găujani
din
dincolo
Pati vândutii la unit pământânii
facii acâstă
do
dicii
să
sătenii din Găujani iarăși aş. . . + «dară nu potii
până acum
i
vânduti
saii
grâti
arătare, căci se află altii zapciii acolo, dară cum-că
este lucru
pricini,
aceste
la
ăţiţi
învinov
sunt
toți
nu este o îndoială și cumcă
în - lupusii
ii
nizamul
de faţă; dară ca unii lucru ce nu-și avea până acumii
ă scii
astă-dat
vederea
cu
trecute
fi
a
de
crare, rămâne la milostivirea Mărioi tale
:
acosta
este
mea,
partea
din
pricină
acâstă
la
dati
nu. Nizamulii ce acum s'aii
Găujani
satulii
bătaie,
cu
căpitanulii dela Cacaleţi și slujitorii lui s'aii pedepsiti
poporulii căpitâniei Odice era poporii alii căpitănici Cacaleţitorii, Pamii datii
tote povăţuirile, cum
datii
i-amii
aicea,
Odivoiu
lii
voiu, și alându-se. căpitanu
mai face este acesta:
se
a
se urmeze de acum înainte. Nizamulii ce se cuvine
ea plasă şi celii
dintrac
lipsescă
să
tot
de
Ahmedii odobaşa şi cu neferulii acela
;
ţăranilorii pentru -băcanii
ce so va orândui să nu se mai amostece în trebile
sunt pământeni, de este
acum
şi
ce sunt acolea, care aii fostii odată streini,
căcă cu numire de băi,
Spătărie
lui
nizamu
unii anii încâce, fiindii împotriva
satulii Găujani cu
scadă
să se
__cănie stringii untii și-lii vendi în ţâra. turcâscă,
la puţină socotela
idse,
cuviinc
părură
dajdia lorii; tâte acestea întracelaşii chip se
Măria, ta. —
către
do
face
so
a
rămâne
tii
săvârşi
- mea; iară hotărirea cea de

1793, Maiii 9.

a te

Ali Mariei tale prea plecatii slugă, enache
Cond.

XXIV,

fila 131,

Văciiveseu, vel Spăt.
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Va

genere, ori comercianții
Davaua
Anghelii

A.

români

ce ai făcuti, Iavăzii

pentru

pricina

ce s'ati
Io

URECHIĂ

în contra abuzurilort
aga

zabitii

întemplatii.

Alecsandru

Cost.

turcesci,

Olteniţei. asupra

Moruzi

pe de

cămăraşului

Vud.

Măcarii că fapta numitului Anghelii este vredn
ică de mare pedpsă, do
acestă. dată ?li - osândimii să se pedepsâscă
cu o sută toiage pe tălpi la porta
curţei Domnici mele, și lipsitii fiindii de
slujba cămărășioi, să so trimiţă surshiunii la mănastirea Snagov ; pentru
care-ţi poruncimii
vătafe de aproi să
le săvârșesci

|

acestea.— 1793, Augustii 92,
E
e
Pr6 Inălţate

E
Vel Logof.

Domne,

Pentru davaua D-sale Haviiză agă
zabitii Olteniţei, ce ai făcută asupr
cămărașului și asupra lui Vladi
a
căpitanii, Spătarii
do la, Olteniţă, cumcă că aii
datii cărţi odobașci alii săi, ca.
viindii la Bucuresci să coră zabitlicul
ii Olteniţei
şi cum că până își întârce pe odob
trimesii Gmeniîn acea parte la Turtașa din cale cu acele cărți, iară numiții ati
niţa, unde mai ântâiii cupringândii ucaia de aii adusii Turci dincâce la Olteînsuși fără de veste lait cuprinsii pe. neterii ce-i avea, acolo, apoi sosindii și
minată porunca Mărici tale ati fostăTurcii şi l-ai legati și l-ati bătută, cu luorânduitii D-lui alii 2-lca portarii
“facă cercetare.la faţa locului,
ca să
și pe celii vinovatii să-lii aducă
la Alăria ta ; deci
aducândiă. mumbașirulii pe numi
ții Anghelii Cămărașulii și
Vladiă căpitanii, și
cărțile ce le-aii gătitii numitul
înfăţoşatii orânduitulii mumbaşir zabitii după luminată porunca Măriei tale, aii
ii
şi mai ântâiii pe Vladă căpitanii pe câte-şi trei înaintea nostră spre cercetare
L'amii întrebatii ce are a dice
pentru cărți că aii serisii. nai
la accea și cât
tăgăd
uitii, iar pentru chiămarea
Turtucaia de tot se apără că
'Turc
ilorii de la
n'are de scire nimicii, fără
cririi în. scristi adică, că la
numa
i
dete
acostii ta17 ale lunci acesaii
tevădut
iaii 17 'Parei turtucăieni
viindiă dreptii la, cămărăşie,
unde mergândii și elit ca să
ași cine sunt acei Turci,
cerceteze “prin cămăși ce caută? şi întrebândiă
po Anghelii cămărașulii
i-ati. r&spunsii cumcă i-ai
trimesii Hagi: Mehmotii Aga
de pază cămărășiei, iară
pe la vreme de chindie viin Ciumbruciulă, ca să fie
dă şi Havăzii zabitulă cu
unii meșterii de unde aii
fostă dusii, aii văgutii pe
sculându-se deodată asup
acei
10 Turci turtucăeni
ra numitului zabită,
și

odobaşa ? ori l-aii

omoritii ?

bătându-lă

întreba

unde

este

litii pricina. Ali :doilea amii și peste două câsuri viindiă și odobașa s'aii potopunde? și de tot s'aii apără întrebatii şi pe Anghelii cămărașulii ce are a
răstii, că nică carte n'aii datii
elii ca să chiăme pe Turc
odobașa, nică l-aii trimisti
i de la Purtucaia, ci
unii frate a celui odobașa
mersii de i-aii chiămată,
bitulii săii; amii cerutii fiindu-i temă să nu pătimâscă: frate-săii de către aii
cărțile -ce stati cerutii la
ni-sc, amii găsită numai
acelii odobaşa, care arăt za-'
ândudouă,
cele
scris
e
de
căpitanii, fiind-că pre
două slugile Măriei t6le
noi amânîntru care arâtă cum-că
că nu va să so schimbe,
X-aii spusti numitul
zabită
Ibraimii odobașa alti numi îi dicâ că schimbându-se bine ar fi să r&mâ
e în loci
tului zabită, fiindă
omiă
toţii, şi măcarii că alto
blândii şi potrece bine
cărți nu S'aii mal găsită
cu

âsupra acestei pricină, cum
şi
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altă parte Moruzi reintăria familiei sale hrisovulii datii de Ipsilante
lui Enache Moruzi, vel Vornicii de ţera:de susii, pentru stăpânirea

Ploeştilori , hrisovii desființatii de -N. -Mavrogheni.:

Prin hrisovulii

>

Anghelii cămărașulii cu tâte că se apără că n'a trimesii elii ca să vie Turcă de
la 'Purtucaia, darii atât Vladi căpitanii dice că şi cu povaţa lui Angholit cămăcărașulii ai trimisii de i-ai chiămati po 'Turtucăeni, dâră și însuși numitulii
- măraşii: Anghelii

Y-aii spusii că elii i-ui

chiămatii

fiindu-i -frică, deci numitulii

Anghelii cumcă se învinovăţeză şi se osândesce spre pedâpsă oste lucru vădutii,
de vreme ce aii îndrăznitii să aducă Turci. asupra zabitului Mărici tale ;-ci pe“dâpsa lui rămâne la. drâpta hotărire a Măriei tale; nu se învinovăţâză, însă mai
puţinii şi: acei Turci 'Turtucăeni, ce aii îndrăznitii să calce în ţâra Mărici tale,
şi să ridice arma asupra-zabitului Măriei tale, pe vorba unui cămărașii, în vreme

ce aceolii zabitii este orânduitii să păzescă acea margine de beşlii şi: de faptele

lori cele netrebnine ca acestea; ci şi pentru acesta nădăjduimii, că cu ajutorulii
şi huzmetulii Măroi tale li so va face şi acestora căzuta. pedâpsa, pentru a se
păzi dreptulii patrici: nâstre, şi canânele nizamului, după cuprinderea . împărătescilorii porunci ; ci: de cercetarea ce imii făcutii de totă curgerea acestei pricină; printr'acestă a nostră- prea plecată anafora, arătămii Măriei tele; iar hotă=
rîrea rămâne a se face: de către Inălţimea ta.— 1793, Augustii 22.
Spăt. Nicolache Matmanii.
he'
“A Măriei t6le prea plecate slugi: Ienacvel
e
7 Cou, XXIV, Fila 968, 369, 370, -

Anafora pentru ca să se ridice pe unii 'Pudose cu familiu luă să-lit ducă
i
la Târgovişte . . ...:. (iuptă foia).

Io Alecsandru

Costandin

Dumiitta vel Spăt. să :trimeți zapeiii

Moruzi

WVvd.

spătărescii, să ridice pe acostii -"Tu-

dose cu fainilia şi cu .tâte ale lui să-lii ducă la 'Lergoviște, unde poruncimii
Dovâstră Ispravnicilorii Dâmboviţei. si-lii aşedaţi cu numele lui la dajaie înmele, şi. în loculii - lui la
tacălii județii, şi sălii aședaţi la: Visteria” Domnieisă daţi-pe acelii Mărza
Vlașca
de
orii
Ispravnicil
ră
Dumnâvost
poruncimii
slujbă
porunca “acesta la
arttândii
şi
dii
cu carele să fiți scuguţi la dajaie, însciinţân
visteria Domnici :mele
“Prea

)

cu. numele
spre a se scădea

Inălţale

-lui.— 1193,

Oetombre,

5.

Domne,!

Daia
Unii Teodosie 'sin Ivano ce iati fostii ceaușşii de slujitorila căpitănia..
și.
,
-orândueli
i
nizamulu
ale
la
o:
netrebnic
urmări.
sud. Vlaşea, fiindii omii cu
acestii
ui,
Giurgiul
ui
serhatul
a
împotriv
margine,
de
este
căpitănie
fiind-că acea
cu pază ceauşii de slujitori. datoria aii fostii ca; mai 'vârtosii să se afle silitorii
locuişi
slujitori
cet-l-alţă
și
pildă
ice
să
ca
pricinci,
la. al& nizamului trebei şi
i;
nizamulu
a
împotriv
pricinuiră
multe
mai
alţii
și
facă
nu
să
potiivă,
tori în
Lunumitulii
ca
tale,
Mărici
de acâca găsescii cu calo' să fie luminată porunca:
la
“mute
.se
'să
și
lui,
ale
este
ce
tâte
și
familia,
cu
dosie să se ridice de acolo
cu numele lui
Târgoviște în -judeţulii Dâmboviţa, unde să se incarce judeţulii
de slujitori
ceaușii
iarăși
carele.
Mirza,
la: dajdie, şi în loculii lui să se d6e “un
arctarea
prin
dajdie,
la
datii
s'aii
rii
primăve
astă
de
,
fiindă la numita căpitănie
Jatoria Româniloriă de V. 4. Urechiă,

Tou, V. — 16

943

A. A. UREGIILĂ

acesta, din 94 Maiit 1793, contra-semnatii de boecrii din Divanii, orașulii înfiinţată de Mihaiu-Vitâzulii devine iar proprietate privată, cu
totă lupta susţinută de Ploeşteni în trecuti şi care se va repeti şi în
viitori, 1
mea ce amii făcutii către Măria ta numat pentru că aii fostii amestecati la trebă
şi pentru atâta s'aii fostii datii la dajdie, şi pentru numele lui încărcându-se
judoţulii Dâmboviţa, pentru 'Tudosie ce aii fostii ceaușii şi'să dâe la dajdie la
acelii judeţii,să se descarce judeţulii Vlăscei, și acostii Mărzea să rămâe în
loculii lui 'Tudosie să slujescă la căpitănie; iar hotărîrea cea de săvâșitii rămâne
la Măria

ta.

-

.

ă

Cod, XXIV, fila 456,
4.

IBiisovulii

a

|

lenache, vel Spătarii.
Dumnclui

Vorniculii

Moruzi

pentru

moşia

Plocşti. ' !

De vreme ce după asemănarea nevădutei întocmiri a celorii cerosci şi
colorii pământesci, aii luatii buna orânduială și bunulit așeqământii, că dice
Dumnedeii în sfânta și Dumnegeiasca scriptură: prin mine Impăraţii împărățescii și Domnii stăpânescii, cărora li s'aii hărăzitii de la Dumnegeii a griji
pentru buna stare a celorii lumesci într'amândouă - chipurile, adecă bisericesce
şi politicesce, iar mai alesii şi ântâiii a fi supuși la Dumnegeeseilo pravile, ca
printr'însele să lucreze celea folositâre de obşte n6mului omenescii, dândii tu-

turorii

celea

după vrednicie,

căci

după cuvântulii

înțeieptului

Platonii mare

nedreptate este să se arâte cinevași drepti, fără de a fi; deci după Dumneqeâsca pildă a sfintei Evanghelii, întru care Domnulii aii încredințatii talantulii

slugilorii sale celorii bune, judecămii cu dreptulii, a împărtăşi cu colea co avemii

acum în mâni pe fieș-care după slujba sa, poruncindu-le a rămâne neclătitii şi
„nevătămatii întru stăpânirea nâmului lori, ca unora ce bine metahirisescii facerile de bine, căci de este cu dreptul să se ajute toţi scăpătaţii, cu cât mai
vârtosiiar fi mai- cu dreptate, urmândii Dumnegeescilorii și apostolicescilorii
pravilă, să păzimii bunătatea lumin6să, cu atât mai multii cât împotrivirile s'ar
îmmulţi din -r6ua nărăvire!ce sălăsluesce intru cei răi; pentru aceea.și 6reșicarele ântâiii bărbații de cinste, de n6mii împărătescii, mici lucruri. cersindii,
sai câștigatii de la Alecsandru Machedonânulii, dregătoria strămoșilorii luă, căci.
cine caută pe cei vrednici laudă lui "și dobândesce, cum și Darie stăpânitorulii
Perșilorii cu mare cuviinţă fiindii asupra facerilorii de bine, aii gisii că mai
împărătescii lucru este a adăuga, decât a: scădea; pontru ac6sta dar. câte aii hărăzită cei mat d'înaintea nâstră frați Domni, celorii ce aii împărtășire la celea
politicesci, întru celea de frunte obraze, cu atâta pentru strălucirea nemului
cât pentru resplătirea slujbelorii, ca văgândii cei-l-alți de obşte să urmeze faptelor lori, şi noi. întărimii acelea daruri și haruri,.ca să rămâe nemișcate.
și
nestrăimutato, răsplătindii ostenelile celea către patria lorii, şi cci do acum către
noi cu credință, și cu tote că se cuvine să aibă 6reş-ce mat multii decât
acestea
harură, acela ce cu nestrimutare este .cu totulii şi cu totulii datii la
bunătatea
şi politicâsa dieptatea Omenilorii, ca întru acestaşi chipii "voinţa obrazului
aceluia, avândii ajutorulii pricinile celorii din afară bunătăți nezătignitii
își artă
prin agoniselele sufletesci, pornirile către colea bune; învrednicindu-ne
dară
milostivulii Dumnegeii și cu Domnia acestei țări pravoslavnice,
ami socotitii

„ISTORIA
*

ROMÂNILORU

Narturile de asemenea nu
“continaii: sub Alexandru Moruzi,

puţini, alălurea
să .paraliseze în

-

243

cu monopolurile,
cât-va comerciulit

acestea ca o dâtorie netăgăduită a oblăduirei, și găsindii totă moșia Plooşti, i
cu satele ce se află pe dânsa hărăzită de Domnia sa fratele Alexandru Vodă
Ipsilante, după volnicia ce ati Domnii pe lucrurile Domnesci slobode, lă Dum:
n6lui cinstitulii și credinciosulii bocrulit Domniei mele Ienache Moruzi vel Vornicii de țera de susii întru desăvârşita-i stăpânirea Dumisale, precum din hrisovulii
Domniei sale de la Iât 1775 ne adoverimii, cum şi Domnia sa reposatului Ni-

colae Vodă

Caragea

cu

aceeaşi volnicie Domnâscă aii întăritii şi ait hărăzitii

acâstă moşie Plocşti şi cu totii orașulii iarăși întru desăvârșita stăpânirea D-lui
- Vornicului, după celea cu amăruntulii cercetări ce aii făcutii Domnia sa atât
în faţa locului cât și la divanu orăşenilorii de acolo, precum iar din hrisovulii
Domniei sale, cu I6t 1782, ne pliroforisimii, care acâsta danie aii mai întărit-o
şi Domnia sa fratele Mihaiii Vodă Suţulii în Domnia dântâiii, prin hrisovulii
care-lii văjumii cu IGtulii 1783, lăsândii şi moșia și oraşulii cu tote veniturile,
după priviloghiuri ce aii alți stăpâni întru desăvârșita stăpânirea Dumnâlui,
când viindiă orășenii din Ploeşti cu jalbă şi cerândii slobodenia ceea-ce aii avutii
mai înainte, Domnia sa i-ati rânduitii în cercetarea spro a se dovedi, câţi.şi
cară se tragii din nemurilo celea adevărate vechi, Căliraşii-Roși şi Cămărăşeii,
şi pe liude nouă-spre-dece, ce s'aii doveditii și s'aii însemnatii numele lori în serisii prin catastihii iscălitii la Divanii, ati făcutii Domnia sa privilegheaţi ca
să nu dâe dijmă sâii clacă, şi așa s'aii. urmatii până când aii veniti Mavrogheni
cu Domnia aicea în. ţ6ră, când măcar căfără de cuvântii aii anerisitii acelii

harii.ce sati gtisitii de trei. Domni
ai

şi isterisindă po D-lui mai

susii numitulii *

din nuboerii de orașulii Ploeştilorii, ati datii hrisovulii tuturorii orăşenilorii
_mitulii orașii împotriva de obște a fi privilegheaţi, şi celorii co S'aii ciqutii, și
colorii ce nu s'aii cădutii, cu care aii datii pricină orăşenilorii de a porni jalbă
şi în gilele Mărică sale Mihaiii Vodă Suţulii întru alii douilea Domnie ; darii
fiind-că cu prea înaltă poruncă împărătâscă pecetea lui Mavrogheni s'aii ancrisitii, nu stai ţinutii în semă, dândi hrisovulii Domniei sale de alii douilea ot
I6t 1792, cu care anorisesce acelii hrisovii şi întăresce iarăși darulii Dumndlui,
după cum și. mai înainte Ia coi-l-alţi frați Domni s'aii urmatii; acum dară -orăşenii ce sunt șegătoră acolo pe acea moșie, venit-aii cu jalbă şi la Domnia mea
cerândii oraşulii cu totulii în. stăpânirea lorii, şi măcar că acestii dar ce s'aii
este forte cu dreptate, și după vrednici aflânnirzitii Dumndlui Vornicului
slăvitii şi căsătoritii întracâstă feră şi fără avutii
prea
n6mii
de
: du-se Dumnâlui
de moşii cu care să potă ţinea casele .boeresci întracostii pămentii; noi dară
nu nc-amii grăbitii cu a întări acostii după dreptate darii fără a nu cerceta
mai ântâiu, ci amit înfățișatii la Divanii înaintea Domniei mele cu Dumnllui
Vorniculti. Moruzi, unde după ce amii cititi. hrisovulii ce are D-lui Vorniculii,
carele arătimii mat sustii, amii cerutii la orăşeni să ne ardte și ci hrisâvele de

19 Domni. vechi, ca, să vedemii de aii fostii hărăzită lorii moșia actsta mai. de

nainte, ca cu actsta să cunâscemii de aii pututii Domnia sa Alexandru Vodă
Ipsilante a face cu cale harulii acosta la D-lui Vorniculii scii nu? şi măcar „că
numai nisce copii de porunci Domnosci vechi ale Domnici sale Mateiii Vodă
Basarabii, și-a Domnici sale Grigore Vodă Ghica, ncîneredinţate şi neadeverite
de nimenea, no arătară, dar cetindu-le Domnia mea cu amărunțulii amii vădutii
dată
că nici întruna nu cuprinde ca fostii și moşia cu pământulă dimpreună
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oraşelorit. La anexele acestui capitoli, cetitorulii va aflao serie de ate
relative la narturi şi monopoluri. Aci în note aducemit numai câlo-va
lorii ca să 0 stăpânscă, ci împotrivă o numesc prin tâte cărţile totii slobodiă,
Domnâscă, și numai hrana să și-o facă Călărașii, Roșii.și Ciimărășeii po densa,
fără dijmă-şi fără de clacă, nici că scrie într'acelea copii de a fi privilegheaţi
pe lângă Călăraşi, Roși şi Cămăriăşei și alţi orăşeni toți veri-câţi vorii fi, şi
se vorii aduna streini după vremi în Ploești cu. locuința, și pe acelea liude
nouă-spre-ece co s'aii doveditii că se tragii cu adevăratii dintracelea nâmuri,
atât la cercetările fraţilorii Domni, după cum mai arctămii, cum și la cercetarea
ce și Domnia mea cu amruntulii amii făcutii în Divanii, i-amii lăsatii privileghiaţi, ca să nui dâe nică celacă, nică dijmă, după cuprinderea cărţilorii Domnici
“mele ce s'aii datii la mânile lori. Așa dar, pliroforisindu-ne Domnia mea că, ca
unii lucru slobodii Domnescii, aii pututii şi aii avutii volnicie numitulii fratele
Domnii Alexandru Vodă -Ipsilante a hărăzi unde aii fostii buna-voinţa Domnici
sale, care harii ce s'aii -făcutii odată cu dreptii cuvântii
ali volniciei ce aii
avută, neputândii cei din urmă a-lii anerisi fără pricină -vrednică, şi- încă întă-

rindu-lă în urmă r&posatulii' Nicolae

Vodă: Caragea, cum şi Domnia sa: Mihai

mânile Dumnțlui hrisovulii

mele pentru stăpânirea și volnicia Dum-

Vodă Suţulii, întru amândouă Domniile, n'amii pututii Domnia mea acum cu
cuvântii. dreptii a strica patru hris6ve a trei frați Domni, ci amii întăritii şi
Domnia, mea acelii după cuviinţă harii și stăpânirea Dumn6lui Vornicului, atât
“po orașii, cât și pe moșie, i pe satele celea ce se află pe dânsa, spre a fi desăvârşitii stăpânii, luândii de la toți cei-l-alți dijma, claca, adetulii privileghiilorii,
“după aședimântulii ce .va, face Dumnâlui, vândândii numai
- vinurile și rachiurile
Dunintlui: după. priviloghiurile ce aii toți stăpânii moşiilorii, şi amii datit la

Domniei

n€lui cinstitului şi credinciosii boerulii Domniei mele Ienache Moruzi vel Vornică
de țâra de susii, nu numai pe moșie, ci şi pe orașulii Ploești, ca întru tâte și
întocmai să urmeze cu stăpânirea după acelea hrisăve ale fraţilorii Domni:de
mai nainte, şi să aibă tâte -veniturile și folosurile pe deplinii, precum sai
în-

toemitii și. s'aii hotăritii de Domnia lorii și de noi; căreia hotăriră poruncimii

Domnia mea și ispravnicilorii ot. Prahova, să supue pre Plocşteni, șifără de
voia lorii a fi următori, citindii hrisovulii Domnie mele în augulii: tuturorii
obște la oraşii, spre a înţelege, ca să scie hotărîrea, și spre a se astâmpăra de
pricinuitoriă de jălbi şi amestecătură; asemenea să aibă Dumnlui
întru,
acestii
mal susii numitii orașii Plooștă "patru scaune de carne scutite
și apărate de
erbăritii, de. fumăritii, de vamă şi de tâte angariilo ce dai
alte scaune, pentru
ei acesti privileghiii "li are Dumnllui, atât de la Domnia
sa fratele r&posatii
Nicolae Vodă Caragea, i prin 'cartea Domnici sale Mihaiii
Vodă Suţulii de la
ânteia Domnie cu I6t 1783, Mart. 2. Așișderea să aibă volnieie
a face pe actsta
mai susii moșie a Dumisale târgii în fieş-care anii
odată, la 23 qile ale lunci
lui April, în dioa sfântului Gheorghe, .care târgii
se ţie o săptămânăde rândă,
și la acesti

orgii să nu. se amestice

nică, ispravnicii,

nică “vameşiă, nică alți
omenă
minesci întru nimici,ci să aibă D-lui a lua vama
“cea obicinuită Și
erearlcalto e uciuri | a brut acesta, după
cum să iaii și la: alte. asemenea

act

ptăniână

ANR

ic

SĂ

au

fo

Yo nicii

a pinde la, acostii tergii

Dumnâlui dată şi întărită atat. iariisă
rin “cari PD umisalos, pesti i
“Caragea,
gea, ii p prin cart
nici sale
s e. -Mihaiii.
E iriVodă
artea Do!
Cr Suţulii
umisalo de roposatului
Vomnici

Ni

întru
lac

Nicolae
la. ântâia Domnie,
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si anume: Anaforaoa lui: Enache Văcărescu şi a altorit divaniţi, provocată de jalba neguţitoriloră pământeni, pentru pricina luminărarilorii. 'Se fixeză nartulii de '23 de parale, oca de luminări. şi diverse
regule în privinţa adunărei săului din judeţe şi de pe la măcelarii din
a

„Oraşii. !

DE

cât şi prin hrisovulii totii alii Domnici sale de la a doua Domnio; deosebitii
de acestea, mai întărimii Domnia mea printr'acostii Doninesculii nostru hrisovii,
darul ce aii mai avutii Dumnâlui, prin două cărți ale Dumisalo fratele Mihaiii
“Vodă Suţulii, de la ântâia Domnie, i prin hrisovulii totii alii Dumisale de alii
douilea Domnie, pentru tâtă vătășia ţiganilorii Domnoscice se -atla la Plocşti.
în sud. Prahova, ca să-i fie Dumnâlui clăcuiţi ca unii darii după dreptate şi
“după cuviință, ca să-i aibă a-i ţinea şi a-ă stăpâni: pre ei, nevestele lorii, copiii
lorii, atât Dumnâlui, coconii Dumndlui şi totii nemulii Dumnâlui, cu bună pace
se
“şi nostrămutaţă, şi când dintr'acâstă vătășie de ţigani ce se arâtă mai susii
din
țiganii
pre
ţigancă
a întâmpla a lua cu cununie ţiganii pre ţigancă, s6i
alți ţigani Domnescă, să rămâe și aceia iarăşi Dumnţlui, fărăâ i se cero schimbii
Vodă
de către nimenca, pentru că așa se cuprinde şi în cărțile fratelui: Mihaiti
croinsăşi
cu
acâstade mai nainte co le are Dumntlui, adeverindii hrisovulii
credința
cu
şi
Voivodii,
Moruzi
ii
Costandin
u
-dinţa Domniei mele Io Alexandr
co
-prea iubiţilorii Domnici mele fil : Costandinii Vvd. Nicolae Vvd.: Dumitraş
Diai
mari
celorii
boerilorii
şi
Vvd. şi eu totii sfatulii cinstiţilorii şi credincio
vel
vanului Domniei mele: Nicolae Brâncovânu, vel Vist. Dumitrașco Racoviţă,
ţera
de
Vorn..
vel
nu,
Brâncove
e
Manolach
Spăt.
vel:
u,
Văcăresc
Banii. Ianache
Costache
de josii. Manolache Creţulescu vel Vorn, Nicolae Filipescu, vel Vorn.
Nijosii.
de
ţâra
de
Log.
vel
Ghica,
Scarlatii
susii.
de
Ghica, vel Log. de ţera
Clucerii.
vol
Ralot,
Isac
colac Hangerlău, vel Hetm. Dumitrache Manu, vel Post.
Palada,
Dumitrache

Comis.

vel

Schina,

Nico:ae

Racoviţă,” vel Pahar.

Iordache

şi ispravniculii
vel. Stol.. Iordache vel Suj.. Dumitrache Costandache, vel. Pit.
acesta aici în
hrisovulii
Scarlatii Ghica, vel Log. de ţâra do josii; şi S'aii serisii
Domnului
nascerea
la
de
anulii
la
i,
Bucuresc
“orașulii scaunului Domniei mele,
MonaPartenie
de
24,
Maiii
1793,
Hr,
Is.
nostru
"Dumnedeii şi mântuitorulii
i
li Zugravulii.
Cra,

|

XXVI,

pag.

39.

la jalba negustorilurii
1. Anaforaoa Dumnindlovii veliţilovii Voeri ce aii [ăcutii
sale lui Vodă.
Mărici
“pământeni pentru pricina luminărilorii şi întărivea

Io Alex. Cons. Moruzi Voivodii.
săii, (find CUNOSCu şartalii acesta, spre a lipsi adică orânduelilo de
i care legămii
pontur
aceste
cu
şi
câsta)
dintra
uosce
cutii groutatea co se pricin
, primimii
politici
a
e
dreptat
și
“Domnia mea pentru: buna orânduială, curăţenie
sâii, în- do
ilo
lumînăr
lo
asuprădămii
şi
,
Domnia mea cererea negustorilorii
afară.
facă
le
să
ilorii
tr'acestași chipii adecă: ântâiii lucrarea sculuiși a luminăr
gata. în

-1a marginea

politici, iar nu înăuntru, de unde să aducă

lumînările”

lii pentru ajungerea şi no„+ oraşii,- unde să ţie prăvălii, câte vorii trebui, îndostu
ului ali doilea, negustorii acoștia cari iaii asupra lorii

: discolia depărtirei norod

Anatoraoa

A.

URECIIIĂ

în dosulii jălbei lui Gheorghe

şi Dimitrie, luminărari,

lumînărilo,
să li so scrio numele în condica Visterioi Domnici mele, chozaşii
unulii pe altulii, ca să scie fieș-care în partoși că aii a răspunde, nu, numai
pentru sinoși, ci și pentru toţi; alii treilea, nartulii de două-(leci şi bei de
parale ocaoa, să urmeze în tâtă curgerea anului, de plinii, cu luminări din deostulii spro îmbelșugarea obştei, lucrate bino, curate, fără de alte amestecături,
şi fără do-nică o lipsă la dramuri; și alii patrulea, cea mai do pe urmă: 'oră-ce
întâmplare de. cusurii va fi a lipsei lumînărilorii, veri a nu fi curate, lucrate bine,
întocmai la dramuri, s6ii a nu păzi vre-una din tâte aceste șarturi, ca unii
co după a lorii cerere și siguranţă ce daii la Domnie, să i6 de asupra luminărarilorii acesti alişverișit: vechiii alii lori, și se dă asupră-le pentru folosulii
do obște, să scie că nici o ertare nu vozii avea, când nu le vorii piizi acestea
tote, ci vorii fi osândiți și cu pedpsă și cu paguba avoroi lorii ; întracostași
chipii întărimii anaforaoa D-lorii veliţilorii boeri şi primimii provlimata. ale
negustorilorii, şi cât sâii aii venitii dela judeţe din orânduita cislă să-lii ide

negustorii,

afară

însă din

cât săii dintr'acesta

va fi cheltuiti cu adovăratii

luminărarii pontru politie, iară pentru seulii co se va găsi la luminărari, care
aii a lua tot negustorii, do va îi plătitii luminărarii noscarova- bani pe acolii
sâii înainte, la, acei bani să li se dâo și dobândă, ca pre lângă meşteşugulii
și alişverișulii ce-lii isterisescit din beşisnicia lorii, să nu fio și păgubiţi acum
la acâstă schimbare ; așișderea şi pentru sculii do la măcolari, de aii fostii obicciulii acesta do a lua numai lumînărarii, asomenea să urmeze ; deci poruncimii
Domnia mea, D-tale Epiştatule alii Agioi, tâto acestea să le pui în faptă fără
do zăbavă, ca nu cumva în dilele întocmirci acestui nizamii să so întâmple
vre-o lipsă. — 1793, Decemb. 31.
”

Vel Logf.
Pre

Inălțate Domne,

Următori fiind luminatei porunci a Mărioi tale, nc-amii adunatii
cu toţii
la ună locii şi înfăţișândii înaintea nostră po toţi aceştia jăluitor
i
negusto
ri
pimentoni, amii intrati în cercetare, ca să no pliroforosimii:
ântâiii do este udoverată provlima co artă ci, într'ăcâstă jalbă,că mai fostii
obicoiii mai nainto
spro a da că lumînărarilorii din Bucuresci orânduialit de
săti po totii anulii, şi
alucândii dola Vist. pe Medelnicerulii Miinăilă Logf. calemul
ui do 'capanii, ne
arotă, că in Domnia Mărici sale Alecsandru Vvd. Ipsilan
ti, ati avutii lumînărarii din Bucurescă acostii obiceiii, de li sati făcutii
orânduială de a lua câte
o sumă oca de scii dela negustorii pământeni, pentru
trebuinţa politică, precum
din condicilo Visterică în poruncile ce stai dati după
vromi, de la Domnie so
artă, însă dico că nu în toţi anii do rândii s'aii
urmati acâsta, ci numai şi
numai în anii când aii fostii trebuință, După
care le-amii arătatit jăluitorilorii
negustori, că a so rădica e peste putinţă, fiindii
lucru de trebuința politici, de
obşte, iară pontru că se făgăduescii ei ca să
ţie și să primescă asupra lorii a
împlini tâtă trebuința câtă aro politia do luminăr
ă de săii, făcându-le cu. multii
mai curate şi mai drepte la cântari de cât dânşii,
şi.să lo vângă după nartii
“Domnescii şi să fie tot-dâuna bulucii de
lumînără, fără do a so face cea mât
mică lipsă în: politic, la ac6sta le-amii arătatii,
că cererea lori oste primită
Hindi la tote mai cu folosirea obștei; și
cu acestii mijlocii.se ridică și obicoiulii

ca
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prin

care

a cumpăra

li se dă voie

din ţeră,

ca monopolii,

500 oca de

do orânduiala ce aii, a da ci seii la lumînărară, însă lo-amii arătatii, că seulii

fără de orândnială dela Domnie,
aii să-lii cumpere oi de afară cu Riz6bazarii,
înaintea n6stră po toţi
deosebitii
aducândii
așa
şi
Capanlăii
precum i-aii şi
rânduri do voiescii a
dout-țrei
juminărarii din Bucurescă, i-amii întrebatii în
vinde la obşte ocaoa
a
și
acum
până
avutii
le-aii
ţinea că lumînările, precum
do Măria ta ? toți
hotiiritii
celii
nartulii
după
23,
parale
po
seii
de
do luminiări
chipii nu le dă
înt”unii
nici
că
cu unii graiii ne-aii datii răspunsii hotăritii,
primiti cerefie
să
rămâne
aşa
şi
preţii;
acestii
cu
mâna, a vinde lumînările
tele şi alte
Mărici
rea jăluitorilorii, lângă caro cerere a lorii mai arătămii
so cuvine a
şi
cale,
cu
găsimii
le
iarăși
câto-va provlimata ce mai facii, care

o
>
fi primite.
4. Cerii să li se dâo cât seii ati venitii din judeţe

din orânduita

:
cislă.

ri și să-lii
2. Corii să li so dâe tot ori-cât seii se va găsi la lumînăra
Să
ă.
cumpărat
Vaii
că
ci
a
încredinț
vorii
co
plătâscă după preţulii
de
căpătui
pâtă
se
să
vreme
caro
3. Corii sorocii de patru-deci dilo în
lumilucrărei
ale
gătiro
și
crgalii
6se
trebuinci
alte
prăvălii, de cazane și de
lorii chiar prăvăliile
nărilorii şi într'acâstă vrome de 40 do dilo să li se d6o
e într'ânsele, și să
lumînăril
ci
luminărarilorii, cară lucrGză astă-gi, să lucreze
călfilorii, pe cât se
simbria
și
cum
ii,
cazanelor
a
i
lo plătescă chiria prăvălici
gilele trobuința.
tâte
din
va socoti cu calo,-ca să nu so facă cheder la acea
pe s6ma lorii
iarăşi
ergaliile
și
e
prăvăliil
obştei, şi după 40 de dilo să rămâe
ergaliile şi
vânqiă
lo
să
vrea
vorii
nu
de
aii,
le
ce
celorii
adecă a stăpânilorii
fie altulii:
să
nică
lumînări,
vândă
în prăvălii să facă alto alişverișuri, iar să nu
acesta,
ii
tovarășul
numai
decât
nimenoa' slobodii a vinde lumînări,
23, să li se urmeze numai
4. Ac6sti orânduială de nartii, ocaoa po paralo
viitorii I6tii 1794, iar -pe
Ghenarii
la
pe acestii următorii anii co se începe do
dreptate.
după
nartii,
i
deoscbiti
colă-l-altii anti să li so facă

nimoni decât numai
_5. Moti seulii de la măcolari să nu aibă voie altiiacum
şi din mardaua
până
rii
lumînăra
precum îlii luaiişi

jăluitorii aceștia
precum lucraii și lumînăsoului co va prisosi, să aibă voio a Incra săpunii
cale şi primite, să fie luminată
varii, care aceste tâto cereri ale lorii fiindii cu
ii Agioi, ca prin maraEpistatul
vel
biv.
porunca Măriei tale către Dumnâlui
în faptă şi do Duni
urmeze
se
să
şi
lucrare,
în
tâte
fotulii D-salo să so pue
hotărirea cea desăiar
;
să so înc6pă vânarea luminărilorii de către jăluitori1793, Docem. 30.
ta-—
a
Înălţime
către
vârșitii rămâne a se faco do
lenache
Cod. XXV, fila 21,

Anaforaoa

Io Alecsandru
După

Spăt.
”

Văcărescu vel

Agici pentru

Constantinii

anaforaoa Dumnslorii
e

acostii

..

nartulă

. tel

Vor...
.

nazirilorit. Epitropici
do

Logof.
”
!

lumânărilorăde săi.

Moruzi: Vod. i gpd.

nartii

vel

dou&-decă

Zem

Vlahscoie.

şi a Dumnâlui

Epis-

și troi parale ocaoa lumi=

tatului Agică, să urmoz
până la anulii noii, când
_ nărilorii do soti curatii fără de alte amestocături, aînsă
cisniii, ci dar Dumfaco
so
de se va mai efteni proţulii seului, să aibă

atunci
n6lui Epistaţulii

neguţători
Agioi, de vreme 'ce pentru ca să nu pricinuiască
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ceră şi upoi a vinde luminările de ceră iarăşi ca monopolii, pe preţii
că aii pagubăli sai făcutii acâstă musaadoa, să lo cică
- şi .să grijesci ca să lucreze luminări din săii curatii şi de plinii, că înpotrivă
rămânii josii. — 1795, Ghon. 926.
.
i
-- Pre

apoi tâto musaadelele
|
Vel. Logof.

Inălţate “Domne |

„_* Aseultândii

luminată

porunca Mărioi tale, co esto dată la anaforaoa D -lorii

veliţilorii boeră, care prin cercetarea judocăţei aii aștornut-o în dosul jălboi
luminărarilorii celorii vechi, ni se poruncesce și nouă, ca adunându-ne la unii
locă, de împreună și cu Dumnâlui Epistatulii Agici,să facemiăă cisniti pontru

nartulii lumînărilorii

cu

care. so

cuvine a se

vinde

estimpii,

la care

cisniii să

avomii tâtă cercetarea într'adinsii cu scumpătate des&vârşitii, ca nică negustorii
,
nici norodulii politic
să ă.
nu se năpăstuiască, ci dreptii să chibzuimii şi să arătămii Măriei. tale în serisii. Deci următori fiindii luminatei Mărici tale poruncă,
mai ântâiii amii făcutii cercstare printr'ascunsii de. preţulii seului,
cum i s'aii
ruptii ostimpii, și de vângarea bumbacului de a treia mână, caro
este. pentru
treba fitilurilorii, şi după ce ne-ami îndestulati curatii de
preţulii fieş-căruia
îdosii, apoi ne-amii împreunatii la unii loci.
și cu Dumn6lui Epistatulii Apici,
unde adunându-se de îaţi şi neguțătorii. Epistaţi de acum ale
cherchiinelci luminărilorii politiei, amii așternutii socotâla, după cum
mai josii se va vedea
do Inălţimea ta; cu tâte că după drepiato cra să le
punemi la dece unulii
câştigii, dâră noi numai o para le-amii datii la oca,
cum. și dobinda banilorii
nu le-amii pusii nicidecum ; așişderea și la cheltuelile
lorii, adică la lomne,
i la simbria călfilorii, i slugi, după starea vremilorii
nu le-amii pusti. întocmai,
cum și la scădământulii secului.
ce. se irosesce la topitii, şi la făcutulii lumi„nărilor, ci cu sincatavasis, ca să nu trâcă peste
suma vângărei luminiărilorii
din-anulii trecuță, și după tâtă sciința, amii mijlocitii
de ati rămasii să so vândă
ocaoa de luminări. tot po 'parale 93, însă lumînări
de seii: de capră curatii de
zalhana, iar nu cu vre-o amestecătură de seii
de vacă de la măcelari, sâii să
„puo slănină, căci; ori-când so va descoperi
în faptăo urmare ca acâsta, să li
so facă. certare, dândii și gl6bă la cutia milostenic
i spre înfrânare-le, și măcarii
că no ardtară numiții neguţători că sunt
năpăstuiţi după scumpătatea vromilorii, la cheltuele lomnelorii, 'i la simbriile
dară i-amii îndemnatii că pentru cole-l-alte argaţiloră și la dobinda banilorii,
distihii ce sunt, să nu fie și luminările .proa scumpe și să slujescă și numiții
fără de câștigulii colii cuviinciosii
şi milostivulii. Dumnedeii i va milui do
altă parte, şi după îndemnările, co le-am
făcutii ci aii primiti, de. care și nu lipsimă
a însciinţa după poruncă, şi cum
va îi luminată porunca AMărioi
Bani
56

Ra
oca

de

„3. bumbacu

tale;— 1795, Ghenară

29.

Dumitrache

Danii.

Isacii Raletii, Alexandru

Cisniăi

pentru

luminările de seii

seii analogonii din tal. 466

-

Gherache, .

bani 8 ce s'aii ruptii mia de oca.

co intră la-una oca, dramuri

44.
,
3
„7 cheltuiala la lomae, la făcutu
unci
oca
cu
simbria
slujitorilorii
_3. Câștigulii neguțătoriloriă.
|
”
59. se cuvine a se
„Cond, XXVIII,

vinde ocaoa

pag. 67, partea I[,

|.

de lumînări de
IEI

scii
i

curatiă,.
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mai alesii
de taleri 3; bani 60. Neindoiosii că: asemene monopoluri,
uiţi
substit
sunt
cari
,
rilorit
-măcela
nepomenitulii actii:de mai susi, alii
Io

Alecsandru

Costândinii

Moruzi

Vvd.

li se mai adaoge lumiD-lui vel Vistierii poruncimit Domnia mea, ca să
vremo, câte taleri
numita
la
până
vinde
e”
a
spr
nărariloră la ocaoa de luminări
i Dumnlta Episgrijesc
să
trei şi troi-qecişi cincă do parale ocaoa, pentru'care
amesteciături.—
alte
de
fără
curată
tatule alii Agioi a lucra luminările cu câră
e
1795, Ghonarie. 5.
Vel Logf.
a

7

Inălţate Dâmne,

P6

N

'Dechembro ni
Prin luminatii pitaculii Mărici tale dela 29 ale trecutului
atii esîintimpl
s'aii
ce
'secetei
pricina
se poruncesce, cumcă de vreme. co din
lipsa co
ută
cunosc
este.
lorii,
rodulii
-şi”
nedându
şi
timpii, pătimindii şi stupiă
tea ce
scumpe
şi
ii
tuturor
aii fostii de ccră, din care lipsă urmeză a fi sciută
locii,
unii
la
mii
-adună
no
să
dâră
aceea
trebue să aibă, preţulii. cerci, - pontrucerei
proțulii
de
risindu-ne
unde aducândii şi din negustori cerari faţii, și plirofo
Domnâscă, să chibzuimii
ria
-lumînă
la
de.
rariă,
lumină
a
cumpăr
o
a
aii
cu care
arilorii, de a vinde luluminăr
ii
nizamul
dțe
apoi preţuliicu care trebue să se
prin anafora; după lumiminărilo de obște, şi să. arătămii Măriek. tale'în scrisii
adusii faţă și pe staamii
i,
următor
nată porunca Mărici. tale întocmai fiindii
ce ne-amii plirodupă
și
cerară,
rii
negusto
din
cu câţi-va
rostea de negustori
_

, amii făcutiişi cerforisitii de prețulii cum -umblă cumpăriitârea cerci “acumii
că arii mergo cheltuiala la
care, ca să vedemii câtă ne ardtă numiții negustori chibzuirea cca "cuviinci6să,
i
una oca făclii de câră? şi asupra acestora. făcândi
so mai adaoge parale două-să
anii
ii.
următor
acestii
po
ca
cale,
amii găsitii cu
vânduri nu se polii citi). —
-va
„'(eâte
.
.
.
făclii de câră peste.

deci la ocaoa do
1795, Ianuarie 3.

i
.
Vel Logof. ....
„us
Vel .Vistierii, Costundinii Caruyeu -vel. Melmanii.
.
e
Vel. Vornicii . .„ . s. Vel Logof.
_Cond. XXVIII, pag. 19-50 I-a,
-
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Pentru ună
cilorii Donnescă.

Ivanii ot. Batişte ce-ai lucrati, luminără

Io Alecsandru

Cost.

Moruzi

Verd. Boj. Milos. Zem.

împotriva porunVlahscoie.

ui! nostru hrisovii a cugetatii
_ Fiind-că -acestii Ivanii inpotriva Domniescul
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Pre Inăiate Domne, -

luminărilorii de seii,
_** Imsciinţămii Mării tale, că negustorii: ce aii epistasia
unii
tale slugi,
lecatei Mărici
8 arttândii pe
prea
a
y
|
iarăşi.
Ş ati. vonitii înainte

250.

V. A.

fabricanţilori

de luminări

sumi, ori Domnitorului,

de sei,

URECHIĂ

ai trebuitii

să fie plătite cu bune

ori cutărorii boieri divaniţi. Vedă-se în note

Ivanit ot. Batişte co aii fostii mai dinainte lumînărarii, că impotriva luminate
Măriei tale porunci s'aii pusii de aii lucratii lumînără do seii și printr'ascunsii
aii vîndutii și vinde, încă și câte 25 şi câte 26 în oca, și corii a-și alla dreptatea, că din pricina unora ca ucestora li se pricinuesco pagubă. Deci trimeţândii
zapciulii Agiescii la casa numitului ca să facă cercotare aii găsitii acum în gata
luminări ca la oca:25 și seii ca la 30-40 oca, care pecetluindu-le în magazie
unde lucra, pe dânsulii ai ridicati și Vaii adusii la Agic, căruia făcându-i-se
cercetare, şi însuși prin graiulii lui mărturisi că ati lucrati, și cu tâte că elii
arâtă că n'aii lueratii mai multii ca la 200-300 oca, dară după cercetarea ce
cu amăruntulii amii făcutii, mamii adeveritii chiar do la o slugă a lui, ce aii
mărturisitii
do faţă cu dinsulii, că în 7 rânduri aii scosii lumînări, în fieş-care

rândii.... (vre-o patru rânduri nu se potii citi).
Cond, XXVIII,

pag. St I-a.

Anaforaoa

ce sasi făcutii

lo Alexandru

în dosulii jălbei luninărarilorii

Constantinii

Moruzi

vechi,

Voev. î Gpd.

După anaforaoa Dumndlorii veliţilorii bocri, poruncimit Domnia mea, Dumnâvostră cinstiţilorii şi credincioșilorii boorilorii Iomnici mele, nazirilorii Epitropi, impreună și cu Dumnllui Epistatulii Agioi, să faceţi cisnii pentru nartulii
luminărilorii cu care se cuvine a se vinde estimpii, la care cisniăi să
aveţi
D-vostră tâtă cercetarea într'adâncii cu scumpătate desăvârșitii, că nici neguţători
i,
nici norodulii politici să nu so năpăstuiască, ci dreptulii să-lii chibzuiţi
şi să
ne arătaţi în scrisii. — 1795, Ianuarie 14.
Pel.

Pre

Inălțate

Domne,

-

Logf:

a

După luminată porunca Mărioi tale întăţișându-se înaintea
nâstră jăluitorii
laminărari vechi cu neguţătorii epistaţi de acum a cherha
nelei lumînărarilorii
politici, amii cetitii jalba acâsta a luminărarilorii vechi,
amii vădutii şi acesti din
potrivă_ ponturile luminatului hrisovii, cu care s'aii dati
asupra numițilorii neguțători Epistasia luminărilorii și chibzuindii dreptatea,
arătămii Mărioi tale, că
însuși jăluitorii lumînărari vechi nu tăgăduoscii că
chiarde la ci ati cumpăratii
negustorii cherhanagii seulii ocaoa po parale două-deci
și două şi unii banii, cum
şi alte șci-Qecă de mii de -oca de scii arătară numiți
i neguțătoră cherhanagii, că
ait cumpăratii do la Săşovii și de la Turcu căp. ocaoa
po parale 23 şi o lăţeae,
şi parale 23 și doi bani, și lucrândii acelii soii
lumînărarii cu cheltuială, 'aii.
vndutii ocaoa de lumînără la obște po parale
23 după nartuli celii hotăritii
după caro esto învederată paguba care aii suforit
ii numiții cherhanagii, fiindii
cunoscută și mărturisită acâstă pagubă și chiar
de jăluitorii. lumînărari, prin
însuşi acestă a lorii jalbă dată către Măria
ta; deci în vreme co fără tăcăduiali
a însuși jăluitorilori este vădută paguba
cherhanagiilorii, cu nici un cuvântii de
dreptate, nu găsimii cu cale a so strămuta
acestă bună întocmită orânduială a
cherhanagiilorii, care prin” anaforava, nâstră
de obşte, şi prin chiarii luminatii hrisovulii_ Măriei. tale, s'a legati și sait
întăritii, fiind-că nor nu avemii în
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a asculta

reclamaţiile

nedreptăţiţilorăi

lumi-

nărari | -

tupământulii nostru altii mai mare temoiii de întărirea legăturilorii și aşedămin
obşte,
de
sciutii
este
că
vârtosii
mai
hris6ve,
ile
Domnesc
rilorii ce. se facii, decât
Visteria să facă
că din pricina luminărarilorii vechi, în toţi anii era indatorată
rescă, de li
neguţito
seurile
pecetluia
se
orândueli: de scii pe afară, şi apururea
cii lumipricinues
ce
i
cuvântuli
la
că
alesii
mai
iar
pagube,
se pricinuia atâtea
negustorii
pe
ămii
întrebar
noi
nărarii vechi cumcă ati rămasii fără chivernis6lă,
vechi ?
ră
lumînăra
numiții
pe
şi
lii
cherhane
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şi toți r&spunseră
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a
de
primiră
nu
săirmaia sa, iară numiții lumînărari nici cum
să fie sloboqi a face. şi a vinde luminără pe la casele lorii ;
chethanalei, corândii
ali Mărioi tale
a cărora cerere fiindii împotriva ponturilorii luminatului hrisovii însuși primirea
după
voi,
vorii
de
la dreptate nu pâte fi primitii, fără numai
punândii fie-care
cherhanagiilorii aii să-i ... . între tovarăşi, la cherhanele,
găsimit cu cale a nu
cum
capitalulii ce-i va da mâna, iară într'altii chipii nici
tale, ci mai
Măriei
i
hrisovulu
a
ponturi
so strămuta orânduiala luminatelori
, şi fiindîntocmai
urmeze
se
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și
păzescă
se
să
tote
ârtosii qicemii, ca întru
cisnăii
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se
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că pe acostii următorii anii ce acum se începe este
vândapentru
sii
cuviincio
celii
nartulii
i
spre a so da numiţilorii neguţitor
rea ponturilorii lumirea luminărilorii po acestii anii, pentru acâsta după cuprinde
Dumnţlorii boerii
către
poruncă
natului hrisovii alti Mărici tale, să fie luminată
se cuvine 4
care
eu
nartulii
pentru
lă
orânduia
naziri ai cutici, ca să se facă
tă r&desăvârşi
cea
hotărîrea
vinde estimpii cherhanagiii luminările la obşte; iar
13.
Ianuarie
1795,
mâne a se face do către Inălţimea ta. —
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făcutii în dosulii jălbei luă Dimitrie şi Gheorghe,

Zembl. Vlah.
Io Alezandru Cost. Moruzi Ved. Doj. mil. i gspd.
Vist. porunca Domniei
Po cinci sute oca câră să lo faci Dumnota vel
1794, Noom. 10.
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Inălate Domne,

jalbă, următori
După luminată porunea Mărioi talo ce ni se dă la acestă
ilorii, cât
jiluitor
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cereril
re
cercota
i
ficândi
că
fiindii, arătiimii Miărioi talo,
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slobode
aii
nu
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pentru ca să aibă voie a cumpăra ceri din 'ţoră la
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talo
Mărici
ile
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fiind-că estimpii aii oșitii prea puţină.
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disii
le-amii
noi
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ra
opriţi do a nu cumpă
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do
lii
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deră
;
tureâscăca să cumpere, și disoră că, vorii trimite
vre-o
cam
avea
ar
do
dată
cam
o
de
acum
ci
plini trebuința în grabă, nu ati,
alto părță, la care cu
mie oca, ecră, şi ar găsi pârlegiii, până să poftâscă din
a lui datorie esto,
însuşi
ci
grija,
tâto că nimenea nu este datorii a-i purta

9
se .va socoti de
dorii ca, să nu ajungă politia la lipsă do totii, rămâne “cum:

9
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V.

A.

URECHIĂ

Mai-iată-ună actii din care se vede monopolisarea

luminărilorii

de seii şi confiscarea in folosulii apaltierului a luminărilorii fabricate
de unii neguţitorii,
Anafora' pentru

care nu ave dreptulii de a fabrica acesti articolii:
ca câle

lumînări

lucrate

se va

găsi să

avcte,

ca să se dee

pe lu închisori, ia» seulă nelucratii să se die Ipistaţilorii bimînărari ca să-lii
plătâscă cu bani, şi IIvistei să-i fucă certare cu bălaie,
ne

10

Alexandru

Const.

Moruzi

Voda.

îi gpod.. Zenuli.

Viahscoie.

Câte: lumînări i saii găsitii lucrate împotriva poruncoi, poruncimii Dumitale Epistatule alii Agici să lo faci zaptii, și arătându-ne câte sunt, voi avea
poruncă a da dintr'ensele pe la închisoră, iară seulii cât va fi avândii neluerati
„să
se dţe Epistaţilorii luminărarilorii cântăritii, caro să-lii plitosci nogusturii cu

bani, iară lui pentru vinovăţie si-i faci cortare cu biitaic. — 1794, Decem. 93. (Poceto Gospod.)
-..E
Vel. Logf.
Pre

Imălțate Domne,

„Inseiinţozii Miărici talo,.că ieri la 22 ale acestei luni aii venitii înaintea
prea pleeateă Mărici tale slugi neguţătorii co aii asupră-lo epistăsia luminărilorii
de soii do aici din oraşulii Bucurescilorii, jăluindu-se pentru unii IIristea ot.

Mahalaua Seaunilorii, co ati fostii mai nainte lumînărarii, că peste porunca şi
hotărirea Înălţimei tale, ce este prin luminatii hrişovii alii Mărioi talo co li

„Sati dati, când aii luatii acâstă epistăsie. asupri-lo, întru carele cuprinde, că
do vorii cuteza alţii a lucra lumînări, să fie subt pedâpsa Inălţimei tale, numitulii

Hristea, nu numai împotrivă ai începautii a lucra, făcândii sumă do oca de
luminări, și câte-25 în oca, şi mai are sumă de oca seii, ca să mai lucreze,

ci mai vertosii aii și vindutii, aducându-se față și unii băcanii ce ati cumpărată lumînări de la dânsulii, dimpreună cu luminările 25 la oca, carele ati

mărturisitii că aii cumpăratii de la acestii Hristea cinci oca, și fiindii cu urmarea
acestuia, încopândii
Epistaţă, cerii a-și
choltuielele ce aii;
garulii agescii, ca

și alţii -a lucra luminări, vorii avea mare pagubă, numiții
afla dreptate, că îndestulă pagubă aii astă una dată și din
deci pentru a lua mai bună pliroforie, orînduindii po” stosă morgă la prăvălia piritului Hristei, şi de va vedea că

către Inaltă înţelepciunea Mărici tale; iară pentru proţulii co ceri a- li
la acâsta nu aii cuvântii, fiind-că do la cochii vechi. când al cumporatii
alii-luminărilorii, acesti hotăritii preoţii, i s'aii-datii ca să vândă oca de
«nări făcute po taleri. 3.60; d6torii -osto.d6ră, ca -totii:cu acelii- preoţii
să
"vendarea până la „sfirşitulii anului, mai vârtosii că aii rămasii puţină
“până “la începerea de anulii :noii; iară hotărirea rămâne a se
faco de
Măria -ta. — 1794, Noem. :9,
.
Cod. XXVII, pag. 7,
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rilorii, să-i pecetluescă prăvălia,
are luminără făcute şi seii pentru făcutul lumînă
facii cercetare: După ce aii
şi pro dânsulii să-lii aducă înaintea mea ca 'să-i"
sumă de laminăui făcute gata câto .
morsii stegarul la prăvălia lui, aii găsitii o

şi pecetluindu-i prăvălia, pe
25 în oca, şi deosebiti şi altă sumă de oca soii,
şi însuşi aii mărtuînaintea mea, care făcându-i cercetarea,

dânsul Vaii adusii
ii, de carele înteobându-lii cu a cui
risitii că sunt făcute şi lucrate do dânsul
? ati răspunsii că de sine-şi,. neavândii
poruncă aii începutii a lucra lumânări
;
“vede că ati drepti la plângerea co facii
altă meserie ; negustorii Epistaţi se
și voinţa Măriei tale sati arătatii de-aii
și de vreme că acestii Hristea, împotriva
'şi “câte 925 în oca, caro vinqendu-se câte
începutii a lucra lumânără, făcându-lo
.
parale maă multii şi de.câtii orânduitulii
o para se facii 25 parale oca, cu două

pedepsi. spre, pilda și altuia ca dSnsulii,

martii, cu cale esto a se faco căuta

Inălţimei tale, și “fiind-că acesta
care vorii cutoza a urma împotriva poruneci
că : în ce
la închisorea agioi, să am luminată porun

de o cam-datăse află pusii
îrea Inălţimei tale. — 1794; Decem
chipii să urmozii? şi cum va fi hotăr
Agiei.
Costachi Gherasi Post. Epistatulă
Cod. XXVIII.

93.
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care şi adi democraţia o preferăla

“Vama, de oraşe, instiluţiune

eună
eva sub Moruzi la carvasara, împr
instituţiunea acciselorii, se prel
erail
orii. Peste vama oraşului mai.
cu vama de importii.a măriuril
orii,
percepuli! Ja cutia Vorniciei obştiril

câte-va dări alii cărora venitii,
|
a
. servea pentru cheltuelile edilităței
ia modernă -ar fi mulţămită să
“Oră-eât, cum diserămii, democraţ
ni
e in Joculii acciselorii, nu mai puţi
'se substitue darea vamală de oraş
dru
xan
Ale
tui. sistemii de dare, sub
aflămii reclamaţiuni în contra aces
nu se supuni a plăti vamă când
Moruzi. Locuitorii din Gherghița
orit
lamaţiunea vameşului intreprindăt
vindă vite. Intervine în 1194 rec
de oraşii

Noembrie 1794, că vaina
şi Domnitorulii dă. deslegare, în 926
.do cele ce
iar nu vindătorulii, afară însă
o plâtesce

cump&rătorulii,

de locii
unii de la alţii, cari mait a plăti
vindii şi cumpării pămentenii
ru. negoţii.
pentru hrana lorii şi nu pent
vamă, dacă este cumpărătura
ii multi vama de oraşii. 1

Vrea să dică "Alexandru

-

4. Vameşii
altele a le plăti

a indulcit

Moruzi

locuitorii. când
Ghevrghiţei, că nat se supunii
-

vamă.

Io Alexandru

vindii vile săi

Costandin

Vlascoe.
Movuzi Vuood, i gpod. Zombli-

stii vite
a la colea de negustoric, bucate vin
deși
Biind-că Catalogulii seric, că vam
ce.
a
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ătorulii, afară însă
nu
escă cumpărătorulii, iar nu: ving

să o plăt
care vamă
la altulii pontru hrana lori, la
cumpără pământenii unulii de
fără de a face
ca,
i,
ţulu
jude
ai
-ispravnicilorii
este, poruncimii Dumnâvâsteă
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turmei,

a

căci în

V.:A.

tote părțile

se.

facii

URECIIIĂ

corcetări

cu

nevoinţă,

şi totii

felulii

da

mijlociri, spre “celea bune orîndueli şi întoemiri la celea. biscricesci, ca să le
“ aducii „la bună stare, şi precum oblânduitorii urmâză cu. silință spre folosulii
celii trupescii, care şi însuși. Inălţimea ta. faci toti telulii de silință, pentru
odihna repausului şi binele „Supușilorii Mărici tale, după cum este văqutii şi
cunoscutii la toţi de obşte, pedepsindii pre: cei răi, adecă pre hoți, ucigași, pre
cei ce mărturisescii strimbulii şi nedrepți, și mângâindii pre cei buni și “drepţi,
iară aici în pământulii acesta cu o. maro slobodenie se . obicinuesce' păeatulii
curvică, celii care este mai mare decât' cele-l-alte păcate! şi fără de voia lorii,
care păecatii. se înteţesce şi se îmmulţesce din vinii, pentru că vinulii ia, mintea
omului și nu. scio ce face, şi. înteţesce: năravulii. lorii, ca să facă cu mat 'miultă
pornire, dintr'o urmare a slobodenici ce aii nuiierile de vîndii vinii po lă cârciume
şi cu felurimi îndemnă &menik. la curvii şi la băuturi, care amândouă inin=
du-se, adecă curvia cu beţia, turb6ză minţele omânesci, și apringândiă 'simţirile
lorii cu văpaia vinului, nu 'sciii ce mar facii,.şi oră-ce părere îi tine în: cugetii
şi în vederea cea întunee6să, se pornescii la totii felulii de fapte: rele:.curvii
peste măsură, ucideri şi alte multe asemenea; ci eii ca unii păstorii, și noi ca
nișce naziri ai Epitropici de obște, nu lipsimii a însciința DMărici tale, pentru
"o înpotrivitâre rea urmare ca acâstă ce văumii- că se moetahirisesce în pământulii acesta pravoslavnicii, care este vătămătâre şi trupesce și sufletesce, acceaşi

parte, adică atât din nov este cât și din. fete sănătose, zdravene, care sunt vred-

nice de slujbii și de muncă, şi în lociă: să se pue. pe la stăpâni cu simbrie; shi
“îmbrăcăminte, ori-cum vorii putea, să se ajungă după starea fieş-căruia, ca cu
ostendla -mănilorii să-și ţie viața și. îmbră ăcămintea trupului, de unde.şi cu vremea purtându-se cu înţelepciunea lorii, măcarii și sărace să fie, dară dâcă aii
minte v&endu-le unii și alţii potii să se și căsătorâscă, ci ele lăsândii tâte ace:
lea ce arii fi-spre folosulii lori, daii năvală pe la cârciume, obicinuindii dosfătări în boţii şi curvii şi de a lorii bună-voinţă îşi ponosluescii numele, își va=
tămă sufletulii, își bolnăveseii tr upurile, de rămânii slute și pocite, după cum
„ne-amii îndestulatii și de la dohtorulii politici, că cea mai multă adunare „de
patimi la spitalii. numai, de fete și muieră betejite din curvii „este, și deosebiti
că nu-și aducii r&utate numai lori, ci prelesnindii și în bărb ați, cărora la unii
se pricinuescii și spargeri de case, pe aceştia-i -betegescii,ii.sărăcescii, rămâindii
şi secaţi şi dosnădăjduindu-se cei mai mulţi cu totulii, şi ajungândii. la prostă,
stare și sărăcie, n'aii cu ce să se caute și așa li sc. scurteză şi viaţa întracelii
felii de patimi, aducândii. şi politică osîndă Dunnegeâscă în multe. „chipuri, că
de actsta ne vine bătaia cerescă, când cu îâmete, când cu răsmirăţă, cutremure'
i bole de tot felulii, ciumă; pentru care una ca 'acâsta amii socotitii
că de vă
fi primită și. la augulii Inălţimei tale, să se poprâscă slobodenia muterilorii,
să
fie luminată poruncă către D-lui vel: Spătarii, i către: Dumidlui
nazârulii Agiei
"ca să orânduiască

pristavii

să strige prin

târgii şi mahalale, că de

acum înainte
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să lipsâscă cu totul partea femeească de pe la cârciumi, cercetândii şi priveghindii ca ori-unde:se vorii afla din neveste și fete, să se ridice făcându-li-se
cercetare, atât lorii cât şi colorii ce le primescii prin cârciume, și .vinulii să-lit
viînqă tot-dcuna bărbaţii, care bărbați de vorii fi căsătoriți să nu-și ţie soţia
la cârciumă sii fata; nică pe alte streine:să nu le primâscă în cârciumă, cu nici
unii felii de pricinuire, căci care va călca porunca și se va dovedi, să se pedepsâscă atât cârciumarulii cât şi celetnica cu bătaie prin .târgii sii mahala în
vederea. Gmenilorii și să. se facă surghiumii, sprea se părăsi de acestii felii de
urmări netrebnice şi vătămătâre, mai vârtosii la o vreme când se. întâmplă şi
năpraznica b6lă a ciumei cu aducerile ce facii. pricinuescii şi molips6lă multă ;
aşişderea şi mahalagiii. să fio datori când vorii, vedea fapte ca acestea urmânduse în mahalaua lorii pe la.cârciumă s6ii între vecinii lorii, numai decât să
dâe scire zabiţilorii, ca să-i ridice. pe unii ca aceia, și să le facă certare cu pedepsă, iară când vor vedea mahalagiii că se facii adunări la cârciumede muieri
și fete și vorii .tăcea, nedândii de scire, cum s'aii disii mai susii, să,so pedepsescă şi acei mahalagii, ca să se desobicinuiască o pricină rea şi catigorisită ca
ac6sta în prea fericite gilele Mărici tale, care după cum s'aii făcutiiși alte multe
bunătăţi şi îndroptări cuviinci6se la multe fapte cu bună oblăduirea Inălţimoă
tale, şi acestii păcatii a curvici să se pue la nizamii, ca să i sc rumpă rădăcinele
şi mrejele voinţei Diavolului ce sait întinsii în tâte părţile, ca să se mai oprâscă .
slobogenia în care s'aii vădutii unii ca! aceștia și a se face părăsire cu tot, ca
d6ră îşi va mai întârce milostivulii Dumnegeii faţaşi mila spre noi, şi ascul-

tândii rugăciunile nâstre, ne va trimite ertăciune; și deosăbitii

de

bunii

unii

nizamii ca acesta, va fi şi Măriei tale vecinică pomenire într'acestii Memlecheti,
- că sati pusii în orânduială şi faptă bună, unii păcatii. desfrânatii ca acesta,în.
prea fericitele dile ale Mărie tale; do acâsta însciinţămii și cumva fi luminata

|

poruncă. — 1794, Noemb. 25..
Dositeii ali
Cond. XXVIII. pag. 33.

Otărirea pentru
de a nu

mai

Ungro-Vlahici.
a
|

Dumitrache Banii.
i
Aa

ca să lipsâscă de prin,

fi, ci numaă

cârciumăresa

Io Alexandru

Costandin

si

cârciumi

fete

Isacii Naleti.
at

seii mueri

străine

, cârciuint.
acei
cârciumaruli

Moruzi

.
î gpod.
Vvod

Ca cale este anaforaua prea sfinţiei s6le părintelui Metropolitii şi a Dum-

poruncimii .
n6lorii năzirilorii Epitropiei, spre a lipsi acestea netrebnicii, pentru care

Dumitale vel. Spăt. i Dumitale vel. Agă,

ca fără. de a.da voie și slobodenio

s, și fără
zapciilorii Dumnâvâstră spre a face cu pricina acesta vre-unii catahrisi
întâiii
mai
acum
i
de la dânşii, să orînduiț
ină
' urmare
de-a face câtii de puţ
maha-,,
tote
în
și
pristavulii ca să de în scire la tâte cârciumile Bucurescilorii,

și să so
lalele; puindii și sorocii de trei dile,ca într'acestii sorocii să lipsâscă
Istoria Româniloră de V, A. Urcehiă.

Ton. V.—17

.

958

„VA.
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ridice cu totulii fetele. nemăritate de prin cârciumi, spre a nu se-afla mai multă,
nici. cu pricină de slujbă, sâit. poslușanie, nică cu pricină de rubedenie cârciu-

marului sii. cârciumăresci, nică cu pricină că este străină și nu are unde ședea,
precum şi âlte feluri de femei văduve și fără de bărbatii, să nu se afle mai
multii : şegândii în cârciumă, fără numai cărciumarulii, fie și soţia lui numai,
dară: și cârciumarulii sii cârciumărâsa de va avea fată a lorit să nu se afle
întacea cârciumă, unde se face vindare de băutură de vinii, nică muiere văduvă
cârciumăresă să nu se alle; și după co veţi face întâiii hotărirea ac6sta seiută
și cunoscută
-la toţi, apoi când după înțelegerea poruncei, şi în urma acestui
sorocii, s6 va afla la vre-una cârciumă fată ori muore şegândii sâii primindu-se
în cârciumă la adunare de băutură, atunci Dumnevâstră înşi-vă să faceţi aceeaşi

corcotare, fără de a da pricina acesta în mânile zapciilorii, precum dicemii- mai
susii, și pliroforindu-vă să aveţi pre aceeași: fată s6ii: muiere văduvă să o cercotaţi
.do' rudenie, şi pre aceeași rudeniv să o'îndatoraţi a o lua la dânsulii;
sii fiindii străină, fără de nică un căpătâiii, ori să o îndatoraţi a intra la stăpânii
ca cu slujbă curată să-și aibă chivernisela lori, s6ii să le trimeleți la fabrica

„de postavii,ca să lucreze cu plata co li se va cădea. — 1784, Noem. 28.

“Oprirea sudiţiloră de a cumpăra

case, se pare,

la prima vedere,

daunătore estinderei oraşelori, dâr cugetândii asupra greutăței ce
Slatulii
de a administra pre supuşii străini, înţelegi pe dată că
mare era .câştigulu, decât paguba, din aplicarea acestei proibiţiuni,
pe de altă parte era şi protectâre comercianţiloră români.”

Cu

măsură

multă

stărainţă

de proibițiune.

1.

s'a aplicatii,
1

Io Alexandru

-

Poruncimii

mele

vel Spătarii

Domnia
prin

Moruzi,

acestă

a
Cost.

mea

scirea

sub Alexandru

Moruzi

D-tale

”

Pvd. i gspd. Zom.' Vlah.

cinstiti

Agenţioi

ave
mai
care
i

aducândii

şi

credinciosii
înaintea

booriă Domnioi

D-talo

acelii

Laţco

ungureni saditii, unde fiindii și orândaitii din partea Epitropici să
i se dea
acoa taleri una sută pentru casă şi să 'zămâg casa po _s6ma Epitropi
ei până se
va găsi vre-unii pământânii
să o ica și să-lii faci D-ta, să înţelgă, că după
orânduiala

canânelorii

nizamului

nu

se

subt stăpânirea lui, nici să se îndrăznâscă

loră

n6stro

poruncă. — 1794,
i

Prea

Februarie

Inălţate Domne,

cuvine

a avea

olii cazi Şi

pimântii

a so' întinle împotriva Domnesci-

11,
a

e

„Vel

|

E
Logofăt.

aaa

Ă
Cu prea plecata nsstră anafora arătimii Miirioi
împotriva poruncoi şi nizamuluipa mulţi din sudiții tale, pentru că vedomii
cu „locurile lori, cum și pe podulii "Mogoşscă, împotr străini cumpărândii case
iva străjoi si itărosct esto
unii Laţeo ungurânii, suditii austriccescii, şi
ati cumpăratii o casă eu loculă că
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_ “Privilegiile
aceştia

erai

ciobaniloră

supuşi

Ardeleni

austriacesci.

sunt

-
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respectate,

Totuşiei continuă a

exporta caşulii de la căşăriile din munţi.

gustii,. ciobanii
“lori loră.'!

|
măcar

că şi

fi opriţi de a

Numai după finea lui Au-

Ardeleni aii voie sâ facă brânză de trebuinţa 'caseE
|
-

de la o Maria, soţia Dinului Siimânu, în tal. 100 și nemulţămindu-se pe cât
locii aii cumpăratii, s'aii întinsii cu îngrădiroa .până în marginca podului unde
altă-dată gardii nai mai fostii; po care corcotându-lii şi dovedindu-lii
'de suditii, Pamii zătienitii a "nu-și face gardii, și după luminatele poruncă și nizamuri
ce sunt, si fio luminată poranca: Măriei tale de-a so aduce acestii. Laţco ungarenii înaintea D-lui vel Spătarii şi faţă fiindii şi unii boorii alii Epitropici,
sii i so dea de la Epiteopio acei taloră 100pe casă și pe locii şi în.urmă găsindu-se omii pământânii i se va da. casa subt stăpânirea aceluia, ca să lipsescă a avea suditii casă și pimântii subt stăpânirea .lui, care “mulţi și din cok
mai mati sudiți și din cot mai mici, ce nu vede Visteria nică ţ6ra folosii sii
ajutorii din unii ca; aceştia, ati asomenca case cu localii lorii cumpărate și do
nimeni nu sunt cercetaţi nici zăticniţi. De: acesta însciințămii Miărici tale, și
rămâne ca cea desăvârşită hotărire să se facă de Inălţimoa ta. — 1794, Povr. 11.
- Dumitrache vel Banii, Scarlatii Dvorniculii, "

Cod.

XXVII,

fila 44.

Vegi

lo Alexandru

A.

şi alte acte în anexe.

i

Cost. Moruzi Pod. î gospd.. Zemb.

Vlahscoie

D-ta vel Vistierii amii vădutii Domnia mea anaforaoa D-tale. pentru care
sii facă după caidu Visterici pornnca Domnici mele, ca atât Ispravnicii judeţului, cum şi vătaşii de plaiii să iu slobâqă pe piriţi a trece brânza lorii mai
înainte de:vremea ce le este orânduită precum nică prisosulii peste _trebuința
caselorii lori, ci. să fie îndatoraţi și următori obiceiului şi ponturilorii Domnescă,
spre. a'și duce caşulii la cășiriile din munţi, unde își pascit oile și unde sc lu-iar mai vertosii pencreză cașcaralulii pentru trebuința capanului Impărăteseit,
tru untii să nu fie îngăduiți a face urmare înpotriva obiceiului şi a ponturi-

34.

lori.— 1794, Februarie

ea

DR

“Conă, XXVII, fila 4, I-a.

Dinu şi Puvuschiva neguţălovi cu loeuilorii ce aii oi şi le pascii pe munţi
că nu

ducă

telemncua

aprope,

la căşăriile după

Piea Inălţate Domne,

.

:

dupe

vechiuli

obiceiii.

a

Costandinii și Paraschiva neguțiători piimânteni ce ţinii cășării în plaiulii
ce aii
Lovescii, sud. Argeşiii aii jăluitii Mării. tale pentru unii. din locuitorii
a
obiceiii
vechiulii
după
urmeză
nu
că
stâno,
avândit
oi şi le pascii pe munţi,
și
aduce telemnâoa, şi ficând-o brânză o trecii peste hotarii, asemenea şi untulii
şi untii
ceru ca după vechiulii obiceiii ce este şi s'aii urmati, tâtă acea 'tolomca
orânduită
fiindit
.loriia
jalbă
care
munţi;
după
cășăriile
“ce ati, să lo aducă:la
urmâză la
la mine ca să cercetezii şi să arătii Măriei tale obiceiulii cum se
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- In. interesulii comerciului,

Alexandru

Moruzi

s'a preocupati de

o
|
Da
E
Menzil-flanele.
Unii factoră importanti alii comerciului sunt căile şi .mijlâcele

de comunicaţiune. La capitolulii edilităţei se va vedea multulti-puţinii

a făcuti în' interesuli inlesnirei comunicaţiunei. Aci
în notă, unele acte şi aşedămentulii menzilhanelelorii

ce A. Moruzi
dămii numai,

din 6 Martie

(poştelorii)

âjutoră în definitivă era

cod.

după

1795,

fila 947.

NAVI,

De

puţinii

serviciulii poştei, de care nu te pulti folosi

decât în virtutea unui pitacii sub semnătura Domnitorului, precum este
„cel fac-similatii mai la vale. Deocâmdată
Marti

dă,

1794,

cu

la

referinţă

Domnitorulii Moruzi, în 14

menzilhanele,

după luminată

a

i

Ilatmanului, de care ţinâii poştele:
ac6stă madea;

anafora

următorea

porunca Mărică tale, intrândii în cercetare mă ade-

verii din condicele Visteriei, de la It 1778, în Domnia. Mărici sale Alexandru

Vodă Ipsilanti și la 16t 1782, în Domnia Măriei sale răposatului Nicolao Vodă
Caragea, cum și la I6t 86 s'aii datii, porunci Domnesci de obște, ca toţi locnitorii „ce. aii oi şi se pascii pe munții ţăreă și ati stâni prin munţi, datori să
fie, ca totii cașulii lorii să-lii ducă po la cășăriile ce sunt pîntracei munţi, unde
se adună şi se face: suma cea trebuiuci6să a, cașcavalului, fiindii şi vremea orânduită până când sunt datori a aduce cașii la cășării, adică până despre sfârşitulii
lui Augustii, de atunci după stricareu cășăriilorii să aibă vote şi bârsanii a face
brânză numai, până le va fi de trebuinţă caselorii lvrii și să o trecă înăuntru,
iar prisosii de vorii avea să nu fio volnici a o trece,ci iarăși aici în ţâră să
o tângă la neguţători. Eii de cercetarea ce făcui arătii Mărică tale caidulii Visteriei în ce chipii esto, iar hotărîrea cea desgvârşitii rămâne a so face de către

Măria ta. — 1794, Februarie 15.
Di
Cond. XXVII,

1, Eacă

fila 5 (1-a).

:

acte relative la poşte:

Dumntta

a
Vel Vistier.

vel Vist.

.

i Dumntta

-

vel

Hatmaneşi D-ta

N

'

Ie

vel

Spătarii, cu tâte

că amii vădutii Domnia mea ponturile, cu cari cere Paharniculii Gregorie cu
tovariișii săi Minzilhanelele asupră-le, și. amii și făcutii Domnia mea la unele
îndreptarea co s'aii socotitii spre folosul țăroi și alii bunei orânduoli acestei
trebă, d6ră cu tâte acestea poruncimii Dumnâvâstră, să vă adunaţi câto-și trei
la unii locii, ca înseși aceste ponturi să lo vedeţi, să le cercetaţi și să lo
chibzuiţi bine, cu tâtă luarea aminte, și prin anaforaoa D-vâstri în scrisii
să no
arătață celea do buni folosulii de obște alii țărei, sâii:do sunt
unele împotrivă. — 1795, Pebr. 20,

To Alecsandru
Cinstiţilorii

Costantinii

și credincioși

Moruzi

Voiv, i gpd.

boerilorii. Domnie

Zem.

Vlans,

i mele D-ta, vel Vist. D-ta'
vel Hatmano și D-ta vel Spătarii, citindu-se înaintea
Domnici mele. acâstă anafora a D-vostră, ami vădutii Domnia mea biina întocm
ire ce aţi făcutii la

26|
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pentru

300

caă să se cumpere,

ca să se

pue la menzilhanele, unde este trebuiuţă.
Prea

Inălţate . Domne,

|

Cu prea plecata mea anafora însciinţez Măriei tale, măcar că acâstă. rea
stare Ju cure se afli menzilurile esto sciută Iniilţimei tale, şi de aceea nu prelungimii, a pliroforisi pe largii .pe Inălţimea
ta, că este tribuinţă:
cel puţinii de

numitele mai josii două-trei madele ec era do prigonire, carele le şi primimii,
ci der chiămândii Pahar. Grigorie. cu tovarășii sâi, să lo luați la Visteria
Domnbscii zapisii iscălitii de toţi pe tâto acestea ponturi cu cari se l6gă, caro
zapisii şi cu ponturile împroună fiind-că este a se întări apot și cu Domnesculii nostru hrisovii pentru statornica urmare și nostriimutare. acestei trebi
caro esto -de folosulii și odihna țărei”do obşte, să se arte și la Dumnelorii
cinstiți și credincioși boeri voliți ai Divanului Domniei mele, faţă fiind şi
Dumnâta spre a vedea şi socotindu-se și de D-lorii de folosii şi binele acestei
trehi, să se adovoreze și cu mărturia Dumndlor, aritândii și Domniei mele cu
anafora, ca să. so dâo și hrisovulii Domnici molo de întărire.
Prea

Inălţule Domne,

-

După luminată porunca Inălţimei tale ce mi s'aii datii în anatoraua Dumisale
Grigorie Ilrisoscoleo biv. vel Paharnicii cu tovarășii Dumnâlui, prin care
cu
rugăciune aii cerutii de la Inălţimea ta, ca să se încarce cu tâte menziluril
e
ț&rei, adunându-ne. aică în Visteria, Mărici” tale, după luminata porunca
Mărici
tale co ni s'aii datii, amii cercetati cu tâtă scumpătatea cea cuviinci6să
ponturile, prin care cerii a se da acestii nizamii noii, cum și îndreptarea ce s'aii
socotitii
de către înţelepciunea Mărici tale, a se adauge la unele ponturi pentru
folosulti
țercă, şi în adevării le-amii cunoscutii că întocmai sunt alcătuite -şi
pentru
folosulii țărei, căci după acostii nizamii, are să rămâie nebântuiti
de cererile și
trebuinţele menzilului și de argălâculii altorii mosâfiri nai mari,
şi pentru înlesnirea a ămblotelorii obștei, prin care aro să se îmmulţâscă și comerţulii
în ţâră,
din caro iarăși se folososce țâra; la a doua; a treia madelo însă
ce ni s'aii părutii
"a le desluși mai bine pentru dreptulii interesii alt Visterici,
făcândii impreună
cu Dumnllorii cerere şi prigonire, în cea de pe urmă cunoscând
ii și Dumndlorii
că este întocmai cu cuviinţă a 16 primi, cu buna voia Dumnelor
ii le-ai primiti,
şi s'aii întocmitii şi acestea, așternându-se în deosebite ponturi,
caro cu tâtă
plecăciunea le arătămii Inălţimoi tale. Madelelo colea ce
aii fostii de prigonire
sunt acestea: cerea D-lorii în ponturi, ca surușii să li so
dee o mie, şi să fie cu
chezăşia satelorii, şi
dajdia lorii să o respundă
Dumnlorii „pentru, inamurile
Domnesci. Li sati râspunsii Dumnâlorii, din partea
nostră, că acești surugii a fi
numai scutiţi, şi a nu avea şi hrana lorii celii
puţinii, nu are dreptato Vistoria
ca să silescă satele să ice în semă pre numiții surugii;
a-i da, Vistoria şi. fără
de Chezăișia

satelorii, nu pâte fi încredințată că nu

vorii dosi-de nevoie; staii
ca dosindii aceştia, și făcendii -cerere de,
alţii la . Visterie, nu
pote suferi Visteria, ca să do de apururea
surugii în loculii celorii fugiți, şi
pentru ca să fie întâiii Visteria siguripsitii, că
Gmenii ce-se va. da surugii vorii
avea înlesnire și de hrana lorii, şi de Oreși-caro
dobândiră şi nu vorii dosi,
disii

Dumnelorii
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una mie cai; ca să se puc la bună orândnială, dară socotimii cele-l-alte multe
trăbuinți și havalele cu care este însărcinată Domn6sca Mărici tale țeră, care
nu. dă răgazii și -de acei prostichiu a greutăţei; asemenea nici: Visteria Mărici

tale nu este la stareca să potă iconomisi acâstă :trăbuinţă; nu lipsimii a arăta

Inălţimoi tale, mijloculii ce mai josii se vede: mai ântâiii văgânaii că estimpii
nu vorii fi cele de anulii. trecutii grele treceri prin ț6ra Mărică „tale și .nădăj- .
duindii că dâră se va iconomisi într'acâstă vară, cu acestii mijlocii, adecă să se

am.
vorii rămânea şi Dumntlorii siguri și în odihnă despre partea surugiilorii,
încalecă.
ce
acci
şi
i
căruţelori
caii
toți
adecă:
D-sa,
cu
e
întocmir
făcutii acestă
şi de
surugiii pe dânșii, să se plătOscă,de către: Domnie, ântâiii cu ugeretii, cum
Domtrebuința
pentru
fi
vorii
ce
caii
şi
trebuinţă,
către toţi coi ce vorii avea
se vorii da
nici dați ugeretele, să rămâie în socotela Dumnlori, iară caii ce
ii şi
Dumnllor
cererea
după
ugeretii
ice
şi la bocră şi la obște, pentru toți să
surugiii,
călări
fi
xorii
ce
doi,
s6ii
calii,
unii
pentru
hotiurirea .Măriei tale; iară
cai cu bani
la căruță însă, acei ce rorii plăti ugeretulii, să nu plătâscă “acei
plătescă.
să-i
ci
ccă-l-alţi,
pre
și
plătesce
dout-jeci şi cinci-spre-dece precum
bani ce
cinci
iar
i,
menzilulu
casa
la
ciasii,
pe
dece
şi
câte bani cincă-spre-gece
a
depărtare
socotindii
e,
prisosescii să-i dee surugiilorii cu ciasulii, peșinii, fiosce-car
primi
vorii
ce.
e
dobândir
acestă
-pentru
și
ea,
locului de la fieși-care minzilhan
.să .fic datori şi ci
Dumnblorii, să o dobândâscă surugiii din paguba Dumnllorii,fără de plată;
nea
menzilha
la
fânii
a face ficși-care, surugiii câte unii carii de
aii primitii a so
acesta socotind-o şi Dumnllorii, că le este de folosii,
şă li se mai
însă
cerutii
mai
aţi
tale;
Miărici
hotărirea
bună
și
va îi
ce ceriuso
mizloculii
cu
totii
câte o jumătate chilă de orzii de calii,

două,

care şi noi

urma, cândii
facă adausii
ântâiii celea

de trebuinţă, amii primiti, și după

văgend-o că este

acâstii

simfonie

le arătămii Mărici
seriindii de isn6vă ponturile, cu plecata n6stră anafora

Curagea

vel -Haitmanii,

unea Mărici, tale
tale ; iarii hotărîrea so va face după cum se. va găsi înţelepci
Da
N
|
cu cale. — 1795, Februarie 22.- .
Costandiuii
Vist.
Văcărescu vel
. che
“AI Măriei tale.prea plecate slugi, lena
a
Dumitru

Manu

Iv

Alecsandru

vel

JIrisovit „de aşedlămiântuli,

Cost.

Moruzi

Spătari.

.

, 6, III-a.
Cod. XXVIIIpag.

Wed.

cu

minzilhanelelorii.

mila lui Dummnedeii

Domniişi stă pânitorii

_a totă ţera Domânescă

"de ţări
stăpânitorii
Fără do nici unii felii de îndoială, în cea de pe urmă
mai
alţi
toți
cât
de
tii,
adevăra
şi de norâde sunt aceia ce după tot cuvântulii
datoria
pentru
numai
şi-nu
ei,
dreptăţ
paza
multii se îndatorâză să îmbrăţişeze
e Și pe. toţi 6menii şi po toţi
la care îi supune şi firea şi legea, precum -supun să gândoscă şi să” eră: că
și
,
creştinii, ci mai vârtosii pentru căci se cuvine
că nici
cât sciii și cunoseii
alţii,
decât
acesta
la
atât sunt mai multii de supuși
fiindii
i
vârtosi
mai
şi
la acâsta,
ati pe nimenea alţii ca să-i pâtă sili și îndemna
scumcu
şi
e
iscusir
cu
mai
lea
ilo_ce
îneredinţatii. de-apururea, că precum oglind
ai ca arhetipa ce se înfăţipătate făcute descopere ar&tările obrazelorii, întocm asemânându-se cu densele
geii
'șâză la densele, așa diâptă judecata lui Dumne
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cumpere acum deocamdată 300 cai, din caro 168 să se împartă la nisco noue

menzilhancle,

care să se facă po la unile focuri, unde să depărteză o menzilhanea

veche: din cea-l-alti mai multi de optă şi gece ciasuri, şi dintr'acestiă pricină
nu potii ţinea caii de Menzilii, iară 132 cu 941 cai ce se află acum buni în-

proună și cu vre 150 cai ce se 'vorii îndrepta din cei proști, odihnindu-se acum
primăvara, nădăjduescii că se vorii iconomisi acâstă vară cum mai sus so
arctă ;

iar anii Mărici tale să fie de la Dumnodeii mulți și toriciţi.— 1794, Martie 14.
are a răsplăti faptele nostre întocmai precum s'aii lucrati şi S'aii înfăţişatii
către
dinsa ; dreptii aceea și noi în sfera nâstră, în fOtă vremea cugetând
ii, că la dările cele bune ce ni stati hărăzitii de la părintele Iuminelorii, de unde
se pogâră
și tot darulii celii

desăvârșitii ; mai nainte de cât tote, cu întocmirea și paza drâptă
şi către norodulii ce ai încredinţatii sub oblăduirăa nostră,
se cuvine să aducomii adevărata mulțămită, încă în Domnâsca oblăduiro
a ţărei Moldovenesci
aflându-ne otcârmuitoriii și vădândii multa nedreptate
ce cârcă şi sufere acelii
norodii, ce era încredinţatii atunci: sub stăpânirea n6stră,
din pricina orândueley
menzilurilorii,: ce era întocmită până în acea vreme,
amii găsitii că şi la acestă
pricină, precum şi la altele să-i izbăvimii de nedreptă
ţile ce sufere şi să-i în- |
tocmimii orânduiala și curgerea cu dreptatea cea
cuviincioasă, care întocmire şi
sucesorulii nostru Domnului Moldaviei, fratele
Mihaiii-V odă, în urma: n6stră o
ait păzitii şi-o păzesce nestrămutatii până astăqi,
cu mulțămita a tâtot obştoi
dintr'acelii principatii. După ce Dumnegeesca
providenţă aii bine-voitii a ne încredinţa Domnia țerei Românesc, din câsulii
ce amii sositii la Domnesculii nostru scaunii alii acestei bine-credinciâse stăpânită,
vădendii că ac6stă trebuinciâsă
pricină a menzilurilorii țărei, curge şi aici cu
asemenea nedreptate la ţâră, cu
multă pagubă la Vistorie și cu nesuferită greutate
a călători şi nu aii mijlocii a-și afla înlesnire la toți cei siliţi de trebuință
a,
n'amii lăsatii gi ca să nu cercămii a face asemene ca și in Moldavia, ântâiii,
a îndreptare și să timăduimii
şi aici acestă nedreptate; după tâtă dar îndemnii
târea silință, ce amii făcutii în
tâtă vremea pantru ac6sta, aflând
acum.
u-s
dintr
e e Dumndloriă cinstiţi şi credincioși boerii 'Domniei mele, D-lui . Alecsandru
ve
Văcăr
escu biv. vel Clucerii, D-lui
Grigorie Hrisoscoleo biv. vel Paharn. D-lui
Ianac
he
Moscu biv. vel Pahar. D-lui
Iordache Nicolache biv. vel Slugerii.
D-lui Ioanii biv. vel Şătrarii. D-lui Costache biv. 3-lea Logof. i Gheorghe vel căp.
za Menzilii, cari cunoscândii folosulii
ce râvnimii să facemii patriei acesteia,
cu a-și afla repaosulii și dreptatea,
și
nădăjduindii cumcă pe lângă acesta se
poti folosi
și . însuși
. Dumnâlorii. cu o
drâptă oblăduire, ati cerutii cu rugăciune,
duite, ca să bine-voimii să facemii o bunăprin anaforaoa D-lorii, cu ponturi orântotă țera, Domniei mele, care anafora fiindii întocmire menzilurilorii și aici în
bine primită la voinţa, Domniei mele,
Sai cercetatii ponturile acelea ale Dumnt
lorii ântâiă, la augulii: Domniei mele
şi după ce s'aii îndreptatii unele. din
madele, ce s'aii cuvenită a se îndrepta
pentru mai multă dreptatea locuitorilor
ii
mulțămită folosii alii Dumn6lorii ;. după țărei Domniei mele şi pentru mai cu
acâsta atât anaforava cât şi ponturile
Dumnelorii.
saă hotărâtă de isnovă la Dumnelorii
cinstiți.și credincioșii boerii
Domniei mele, D-lui Ianache Văcărescu, vel
Vist. D-lui Costache Caragea 'vel
-Hatm, D-lui Dumitrache Manu vel Spăt.
să se mai cercoteze şi de D-loră „madelele cele ce -sunt legate la dregătoria caDumnd
lorii, și să se -facă îndreptarea
cea cuviinci6să şi adunându-se după poruncă în
Visteria Domnici melc, faţă fiindii
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La co locuri face trăbuință să se așede
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Să se facă menzilii la sud. Slam-ROmnicăi, între Focşani și Râmnicii,

fiindii cale de optii câsuri.:

40

și să se orân-

nouă menzilhanele

duiască şi surugii după obiceiulii Vistorici gospod:
GO
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La Martinesci, întro Focșani şi Grădişte, fiind diastimă do 9 cesură.

şi boerii ce aii cerutii menzilurile, după ce la două adunări s'aii datii nizamulii
colii cuviinciosii -cu mulțimita tuturorii părţilorii, care nizamii arătândii D-lorii
Domnici mele cu deosebită anafora şi cu ponturi de isn6vă aşternute, o amii

întărită Domnia mea cum săi urmeze întocmai și poruncimii Dumn6lui vel Vist.

ântâiii să ide zapisti de la Dumnţlorii mai susii numiții boeră, primitorii menzilurilorii, iscălitii prin ponturi, la Visteria Domniei mele; amii datii porunca Domnioi mele la câte trei Dumnlorii cercetătorii dintâiii, ca atâtii zapisulii cât şi
anaforaoa Dumndlorii, cu mărturiiile Dumnllorii, să mi se ar6te cu deosebită anafora; deci după porunca Domnici mele făcându-se tâtă acâstă săvârşire și la
cercetarea Divanului, ni s'aii adusii anafora la Februarii 25, adeverită de Prea
sfinţia sa Părintele Metropolitulii ţărei, chirii Dositeiii şi.de Dumnelorii cinstiţii

şi credincioşii. veliți boeri ai Divanului Domniei mele: Dumitrache Ghica biv.
Yel Banii, Nicolae Brâncovânu vel Banii, Ienache Moruzi biv. 'vel Vist, Nicolae

Filipescu vel Logof. de ţera de susii,: Costache Ghica vel Vorn. de ţ6ra deo josii.
Radu Stătinânu vel Vorn. Manolache Grădiştenu vel Vorn. Costandinii Ştirbeiti
acestii
vel Logof. do ţera de josii, şi cu rugăciune ca să bine-voimii a întări
întăprin
anafora
care
după
hrisovii,
nostru:
Domnesculii
folositorii lucru și cu
boecredinciosii
şi”
cinstitii
'sale
Domnici
mele
Domniei
porunca
datii
s'aii
rire
melesă

rului Domnici mele Ienache Vorn. vel Vist. ca de la Visteria Domnieii, menzideo hrisovii prin ponturi, întăritii, Dumnclorii boerilorii primitorilori

se
aceste ponturi
lurilorii, prin care hrisovii să se împlinescă şi să so urmeze tote
aici în tâtă
hotăritii
s'aii
și
serisii,
s'aii
co se arâtă mai josii întoemat precum
cu “ho=
mea,
Domnia
de
întărite
cele
ponturile
și
orânduite
cei
curgerea vremei
adecă:
acestea
sunt
tărire de a se împlini și a se păzi nestrămutatii,
Să li se dâe șâpto sute cai de ţâră cu orânduială de la Visteria Dom4:
Ispravnici mele, fără de plată, la a căruia alegere să fie faţi şi Dumnlorii
trepentru
vrednică
sănătoși,
buni,
nicii judeţelorii, pentru ca să fie numai cai
acestorii
teslimulii
şi
locuitori
la
pe
află
se
cari
aceea
de
buinţa menzilurilorii,
ca să aibă
cai sa începă a se face la Dumndlorii, de la Qi ântâiti a lui Aprilie,
trebuinci6se
tâte'celea
pentru
griji
a
vreme până la începutulii lunei lui Maiii,
ce mai josii se
alo menzilului şi pentru înlesnirea cumpăratului sumei cailorii
cât de puţinii
faco
se”
a
artă, cu la vadea să intre în slujba menzilului, fără
Ia
E
|
cusurii.
9. Să li se mat dle numai caii cei vechi ai menzilului cei ce aii- rămasii
"
a
o
pe la tste menzilhanalele țărei câte se vorii găsi faţă.
orâncu
gata
află
se
ce
lorii
menzilhanele
3. Să se facă întocmire tuturorii
ce
cailorii
încăperea
spre
fânării,
orzării,
cai,
de
coșare
adecă:
ţ6ră,
duială din
va
unde
iar
mosafiră,
pentru
mică
aii.a, pune la fieş-care menzilhanea, și odae
coșare,
locuri
acelea
la
și.
facă,
se
să:
noue,
e
fi trebuinţă 'să adauge menzilhanal

grajduri şi altele obicinuite, însă fără do a nu: se insărcina ţâra ci cherestele
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Unturdsa și Brăila.
a
PR
.
| iina-eă se supără satele de cei ce vinii | de la Diiu şi Nicopoie.

grele, pentru
se vorii

La Slobodia gpod. între
E
IE

Târgovișteu
Pentru. Lipcanii ce se trimitii cu. cărţi de la VisCâmpulungii | teria Gospod..la 3, 4, judeţe, adecă 'lipeanii ce se
Ploeşci
trimitii cu cărți la sud. Dâmboviţa, Mușcelii şi Argeșii ; ajungendii la Floroscă cu caii ce i-aii de acolo
„merge la Tergovisce, Pitesci. și. Câmpu-lungii ; așişdereaşi lipcanulii ce se trimote la sud. Prahova,
“Saac şi Buzăii, carele cu caii ce i6 de la puntulii Vălenilorii merge la Ploesci, la Saac şi la Buzăii. .
Alii Măriei tale prea plecată slugă, Vel Hatmanii.

care dândii Dumnţlorii

socoti de a

fi cu cale.

-.

a

au

>

câte” trei lei carulii

de

:

ântâiit măsurile
|

|

„4. Fânuliăi și. orzulii trebuinciosti pentru trei
după catastihulii: Dumnelorii sunt să se pue pe la
li se dee. din judeţe, adică câte două şi jumătate
două chile şi jumătate orzii, și acestii fânii și orzii
adică

.

.

aicea după

trebuinţele ce
:

mii trei sute șâigeci cai, care
tâte menzilhanelele ţărei, să
care fânii de măsură și câte
să-lti plitâscă casa menzilului

fânii, socotindu-se unii leii căratufii şi doi făcutulii,

şi câte doi lei și jumătate chila, Brăilei de orzii, şi banii aceştia
de plinii să
fie datori a-i răspunde, unde xorii fi orânduiți spre plata locuitorilorii, iar. când
nu vorii, cere Dumnţlorii a li se dade plină, orânduiala . fânului şi a orzului
şi plata să o facă numai pe câtă sumă vorii cere şi vorii avea trebuinţă, iară
nu mai multi; rânduiala fânului. și a orzului, înlesnirea: căratului la locurile
trebuinci6se, să so socotescă și să 'se facă de la Visteric, cu vreme, ca să nu [i
se pricinuiască, zătignire la. trebuinţa menzilului, cu întârdiorea și Dumndlorii să
nu pâtă fără de şcirea Domniei u face tocmeli cu judeţele cele depărtate luânaii
bani de la acelea ca să nu facă fânulii și orzulii datorici lorii; cu acesti. felii
de bitirmele, şi de se va dovedi că s'aii abătut la nisce urmări ca acestea, fără
poruncă, să fie datori a plăti îndoitii ceea ce vorii lua prin chipurile acestea ;
pentru măsurătârea fenului și a orzului de'a se lua întocmai, atât fânulă cu

carii de măsură, cât și orzulii cu baniţa înhierată, la vreme ce vorii primi de la

țărani, să grij6să Dumnclui vel Vist. de a se face măsurătârea și primirea dreptă,
de a nu se face câtuşi de puţină asuprire de către D-lorii, țăraniloră locuitori.
5. Cinci sute căruțe să se facă din judeţe, și să li se dâo rânduri, rânduri
ca până la sfirșitulii lui Augustii viitorii, să se împlinescă suma acesta și să lo
plătescă peșinii.po tal. cincă căruţa; acâsta să se urmeze și peniru anii „viitori,
iară acum să li se mai de şi tâte căruțele vechi de pe la minzilhanele.
|
6. Una mie Gmeni să li se dâe cu pecotluitii Gospod. pentru surugii și
„Yotară, cară să fie prin chezășia satelorii, şi pentru dânșii de-a pururea Să fie
răspundători sătenii lorii 6menii de slujbă; de va muri vre unulii, să li se dee
altulii în locii; cei dovediţi betegi și neputincioşi, cu adevăratii netrebnici,. să
se schimbe, şi Dumndlorii să plătâscă. biralii lorii la Visteria po. tal. donă-deci
şi patru pe anii pentru ficși-care; plata să o răspundă pe tâtă luna, după cum .
şi Dumndlorii pe t6tă luna ai să-și primâscă plata ugeretului, și afară de acești
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hotăresce :

Io Alecandru

Const.

Moruzi
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i gospd. Zenb.

Cât pentru troi menzilhanele:co ni so artă

Vlahsevie.

a se pune

în judeţul Slum-

Râmnicii şi Slobozia, Dumnâta vel Vist. să faci 'ântiii porunca Domnici mele
la Paharniculii Potrache Ispravniculii, arătându-ă trebuinţa. acestorii trei locuri,
“cu să socotescă do nu este mijlocu cu din surugiii co sunt la Monzilhanelele
vechi, a so iconomisi do a se chivornisi acestea troi. drumuri, şi când acâsta
nu va fi cu putinţă, să chibzniască apoi, în co chipii potosă găsâscă acești
una mic Gmeni, nici cu cuviniii de surugiu, nici de rotariii, să nu aibăa cere .
altii omii; să nu fie nici slobogi a face tocmeli cu satele prin Inări de bani, ca
să ţie 6menii Dumnlorii surugii, s6ii să câră de la surugii cheltucli pentru
menzilii sâii poelâne, şi. dovedindu-se cu urmări de acestea să fie datori a plăti
inireitii ori ce vorii lua cu acestii felii de: asupriri, la cutia, de milostenie, şi
deosebiti de acesta sii aibă, după cum stati legatii prin zapisii, că afară din Dirulii
surugiilorii ce ati să-lii plătâscă la Visterie, să dce și surugiilorii ugoretulii cailorii
ce. încaleciă surugiii la ciruţe, numai do la boeră şi negustori, iară nu do la alţii
ce mergii cu inamurile Domnici mele, câte cinci bani de calii, ca să fie acosta
spre hrana surugiilorii, şi .să nu-i i6e casa menzilului nici de la bocri, nică de la
neguţitorii, acești câte bani cinci de. la calulii surugiului, ci să-i laso la celii
co merge în menzilii, ca să plătescă surugiului poșinii de la menzilii în menzilii,
iară surugiii

luândii acestii ugeretii

nestrimutatii, să fie datorii

a face câte unii

carii de fânit de măsură pre totii anuiii fără plată, la menzilhanaoa lorii, şi acostii
fontsă nu se scadă din suma orânduelei; orzulii să se măsore cu -baniţa înfeMa
_
rată de la Visterie.
"71. Ugeretulii: să li se plătâscă de către Domnie pentru tste menzilurile ce
so vorii da cu inamuri, atâtii din Bucuresci, de la mărgini și de la judeţe, cu
menziluzile Domniei mele, iscălite şi de Dumnâlui Hetmanu, buiurdisită și de.
către Domnia mea, câte dece bani de ciasii pontru fieşi-care calii, cuprindându-se

şi calulii surugiului fără osebire; şi de la acestii ugeretii alii Domnici. nu are

surugiii nimicii să ice, ci să rămâe. deplinii dobândirea la casa menzilului ; pe
tâtă luna să li se caute socotâla prin D-lui Hătmanii, și. să-și ide plata deplinii
„i
a
fără „vre-o prelungire, de la Visteria Domniei mele.
8. Curierii să plătâscă ugeretulii câte, dece bani de ciasii, boerii cei ce aii
imbriăcatii caftane po. bani cinci-spre-qece de ciasii, iară neguțătorii și alţii câte
două-gecă. bani do ciasii de fieși-care calii, fiindii îndatoriţi a plăti și calulii
surugiului, din care ugeretii precum s'aii disii mai 'susii,de la boeră și negutiători po bani cinci aro să-i ite fieși-care surugiii, şi sciindii cu toţii vorii popri.
acei câte cinci bani asuprăle ca să-i dâe în mânile surugiilorii, iară casa menzilului
pentru calulii surugiilorii do la boeri are să ite numai: câte dece bani din 15,
şi de la neguţători numai .câte cinci po ciasii din 20; însă toți să fie datori
- cei.co vorii vzea să ămble în menzilii, să ice cărțide menzilii Domnesci iscălite

de celii după vremi

Hatmanii, şi cei din

Bucurescă să lo ice de la. Hătmanie,

inră „cei de la Craiova de la Caimacanii; coi de la Focşani i Cerneţi de la Ispravnici, cei de pe la Serhaturi de la Capichehaele, afară numai de cei ce vorii
veni de la ţâră în Bucuresci și cel .ce vorii merge de la unii judeţii la altulii
luândii

teseherele

de.la Ispravnici, că suntii 6meni ce nu-i opresce

nică o pricină
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menzilgiă, câţi trobuoseiido as e tocmi la noilo menzilhanele, și do se făgiiduesco
la acâsta, să însciinţeze: Domnici mele ântâiii, apoi se va da chizeşi lorii; iar
la cole-l-alto cinci numito locuri, poruncimii ca acum nogreșitii să so întocmâscă
aceste menzilură, şi să se orânduiască de la Vistoria Domnici mele, acum acoști
ș&pto-spre-qece lude surugii, şi Dumndlui vol Hatmanii să cumpere acoşti

300 do cai, şi să-i așede la numitele locuri,.și banii
Domnici mele rânduri. — 1794, Martie.
Cod. XXVII,

să-i dle do la Visteria

pag 8, 1V.

din călătorii, să pâtă lua cai şi fără menziluri Domnesci, neavândii de la cine
să ice, iară din Bucuresci și Dumnslorii însuși vrândii a eși cu menzilii, se
îndatorâză a lua menzilii de la Hătmănie.
a
|
9. La tote menzilurile stăpânii moșiilorii să se îndemne a ţinea și a avea
de vindare de ale mâncărci trebuinci6se, ca să găsscii și să cumpere drumeții,
și atâtii stăpânii acei moșii, câtii și Dumnelorii boerii primitorii menzilurilorii,
acolo în prâjma menzilhanelei să nu aibă voiea face vîndare de vinii și de
rachiii, și vîndarea vinului şi rachiului cu totulii să fie oprită, pentru ca să nu
se urmeze dintracesta feluri de pricini pe la menzilhanale, și stăpânii moșiiloriă
să fio îndemnați a ţinea pe la menzilhanea câte o prăvălie de băcănie, iară când
stăpânulii moșiei după îndemnările ce i se va face, nu va vrea să facă acolo la
menzilhanea prăvălie de băcănie, atunci prin scirea Dumnlorii boerilorii ce ati
primitii menzilurilo să aibă voie menzilgiii a ţinea prăvălie.
„10. La fie-care menzilhanea să fie orânduitii de la Domnie câte un Beșliii
ca să nu potă lua cai drumeţii, ca să plătâscă deplinii ugoretulii, ca să nu se
abată la urmări fără cale; iară 16fa beşliului să se dţo de la Visteria Domnici mele.:
|
|
,
|
|
|
11. Pe câţi din -boernași, sâii și din cocă la orânduiala nâmurilorii și a
mazililorii, vorii avea, în slujba menzilhanelelorii, dândii catastivii de numele lori
la Visterie, şi plătindii aceia deplinii dăjdiile lorii câte so vorii cădea, și de nu

vorii fi fostii în slujba menzilhanelilorii, să nu să supere la nici o havalea.
19. Caii .menzilhanelelorii, după vechiul obiceiii, asemenea şi acum să aibă

slobodă pășiune pre moșia din pr6jma menzilhanelelorii, precum s'aii urmatii
şi
mai nainte, fără a se supăra cu cereri împotriva obiceiului deo către stăpânii moşiilorii, însă și monzilgiii forte să so ferâscă, de a nu mânca și a nu pasce cu

"caii menzilhanelei livedile stăpânilorii moșiei, cum și curăturile
locuitorilorii. co
vorii fi împrejurulii acei menzilhanele, ci să-i pască în loculii
slobodii. fără de
a. face câtuşă de puțină stricăciune la livegilo de fânii, în cele care vorii fi vechi
seiuto și cunoscute livegi, iară să nu pricinuiască a face acum
livegi și curătură nouă.
:
Ş
13. Când se vorii întompla cai mai mulţă la fieşi-care menzilhanea
pentru

alişverișulii Dumn6lorii, să fie slobodi și neopriţi, d6ră să nu pâtă
cere cu acostii
s6ii surugiii mai multi, scii orînduiala de fânii,-i orzii.
“
n
| 4. Cândii se vorii întimpla agarlâcuri mari și va cere Domnia
cai
să
fio
datoră-a da câte o sută cinci-qeci cai din menzilhanea în menzilhanea,
cu preţulii
arătatii mai susii po bani dece do ciasăi, iară fiindii trebuință
de mai mulţi să
so facă osebită simfonie, şi la asemeneu agărlacii scii și până la o sută
cai, cândii
vorii trebui, să li se dee însciinţare cu cinci dile mai nainte ca să grijască
15. Să nu fie. siliţi nică de către Domnic, nici de către altii
cinovaşi a
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Na Fiind-că vorbirămii de poşte şi de mijloce de comunicaţiune, să
înregistrămii următorului actii prin care se acordă -plataa trei cai de.

cărăuşi înecaţi în apa Moslistei :

,

primi vre-unii tovarăşi la slujba menzilului, afară din câţi cu buna-voinţa
|
Dumndlorii se vorii aşeda cu Dumnflorii şi se vorii primi.
46. Taleră patru mii să de pe totii anuliiîn două rânduri Dumnâluă Hătmanului după vremi, - însă să aibă totii ajutorulii de la Dumnâlui, să caute
socotâla Dumnlorii cu Vistierulii, să nu sc supere nici într'unii chipii de Dumn6lorii Hătmanulii după vreme, cu vre-o cerere de geciuială scii cu altă pricină
şi numire, și îndată ce vorii arăta. Dumnâlui vre-o supărare a Dumnțlorii
împotriva ponturilorii, să fie îndatoratii, scii prin grai, scii prin anafora Dumnllui
a arăta pricinele Dumnlorii la Domnia mea, a le seste răspunsurile îndată, ca.
sii nu li so facă câtuşi de puţinii silă de către trecători sGii alţii, și să fie siliți
Dumnţlorii prin jălbi a supăra pro Domnia mea; cei ce _vorii cere cărţi” de
menzilii, stii din partea neguţătorilorii, scii şi alţii ce vorii avea răvaşele Spătărici do slobodenie, să nu se zăbovescă câtii de puţinii, din care să le pricinuiască zătienire la trebă, ci luândii Ilătmănia de la fieşi-care din cei ce. vorii cere
minzile şi vorii lua câte două parale de calii, să de îndată și în totă vremea
aa
a
fără de nică o greutate, sii pricinuire. .. :
din tâtă ţora
minzilurile
tote
ţinea
a
147. Cu acestea ponturi sati legati
nică în anulii
și
susă,
mai
disii
Sati
ce
cailorii
suma
cu
ani,
în curgere de cinci
nu aibă
alii doilea nici în cei mai de pre urmă, până la împlinirea vadelei să
după
“iară
;
surugiiă
şi
căruțele
orzii,
fânii,
a cere cai stii altele, fără numai
orzulii,
fânulii,
caii,
atâtii
ii,
Dumntlor
ale
acelea
tote
r&măe
să
i
împlinirea vadelo
: şi după cum
cum şi cele-l-alte, afară numai din binalele menzilhanelelorii,
vorii avea cai
'nu
de
zapisii
prin
pedepsă
strajnică
Dumndlorii s'aii supusii în
şi Domniă
pururea,
de-a
atii
nostrămut
ulii
aşedămînt
păzi.
vorii
şi.nu
deplinii,
lii
Domnescu
cu
întări
a-lii
dreptatea
şi
mea amii bine-voitii după tâtă cuviinţa
orânaşedate
bine
și
arătate
susii
mai
acestea
tote
accea
- nostra hrisovii; dreptii
s'aii făcutii şi
dueli, ce prin 17 ponturi a s'aii. întoemitii, după bune cercetări ce
pricinuesce
se
că
pentru
ântâiii
mele,
la Visterie şi la Divanii și înaintea Domnici
, și în cea
folosulii
obştea
tâtă
la
aduce
se
căcă
pentru
apoi
,
la tâtă ţâra dreptate
boeri
veliți
rii
Dumndlo
toți
de po urmă şi după totă cuviinţa, și după cum și
estii
printr'ac
i
hotărimi
şi
întărimii
le
e,
anaforal
ne-aii făcutii rugăciune prin
și ase păzi
Domnesc alii nostru hrisovii, prin care şi poruncimit a se urma a le sărirși,
și
împlini,
le
a
cuvine
se
totii acestii aşeqămîntii, de către cei co
luminaţii fraţi
şi a le urma fără schimbare și nestrămutatăi ; rugămii și pre toți
stăpâniri,
acestei
Domnici
ai
Domni ce în urma Domniei mele vorii fi sacesori
bună înobște
la
e
folositâr
și
drptă
acâstă
si bine-voiască a întări şi a păzi
alţii .
către
de
vremi
după
păzbscă
se
.să
salo
rii
Domniilo
le
tocmire, ca şi hotăriri
întăritii
hrisovii,
nostru
alii
ii
acostii bine. închipuitii Domnesc
în urmă; şi s'aii datii
»
puindii po
cu pecetea şi iscălitura n6stră de la Visteria Domnici mele; .marturi
Gheorghe
Vvd.,
Nicolae
Vvd.,
șco
Dumitra
Vvd.,
nii
Costandi
:.
fii
noștri
prea iubiții
mari ai
celorii
i
boerilori
oșilorii
Vrd. şi pe totii 'sfatulii cinstițilorii! şi erecdinci
cu
Văcăres
Tenache
Bani,
vel
anii
Brancov
colae
Pan..Ni
Divanului Domnici mele:
Caragea
e
Costach
susii,
vel. Vist., Manolache Brâncovanii vel Vorn. de ţara de
he vel Spăt., Nicolae Filipescu vel Log, de ţâra do:
vel Hătm., Dumitrac:Manu

anu vel Vorn.,
susii, Costache Ghica vel Vorn. de $6ra de josii, Radulii Slătine
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XA.
Anaforaoa

din satuli

ce s'aii făculii

Beldudii

N

din jud.
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în

dosulii jălbei lui

Dâmbovița,

.

pentru

Stunii şi Oprea,

3 cai

-

Io Alexandru

,

Costan.

Moruzi

cărăuşi

ce s'uii înecatii.
Ă

,

Ved.

Poruncimii Dumitalo vel Spătarii, din banii socotelilorii, ce sunt asupra
D-le, a suragiilorii, să lo dai tal. 30. — 1799, Aug. 5.
Prea

Inălţate

Domne,

PE
„Asupra acestorii jăluitori, cu: adovăratii li S'aii înccatii» 3 cai
în apa
Mostistoi de la Agesci, unde după ce aii sositii cu culabalăculii aii năvălitii
caii la apă, şi. intrândiiîn heleșteii s'aii înceatii;
se cuvinea ca să grijescă

jăluitorii să nu lo dea
sun

păgubași,

drumulii de o-dată, dară i-aii scăpatii și cu adevăratii

și rămâne

la milostivirea Mărici. tale. — 1793,

i
Cond.

|

XXIV,

Tila

|

Aug,

3.

Vel - Spătarii.

340.

„__Beeslele: şi fabricele continuă relativă destulii de prospere sub
Alexandru Moruzi. Aşia eli înoesce hrisovele armălore::
d)

Ilrisovulii işlicariloră

Martie 1794. 1

|

i başcalii

cojocari din. Bucuresci,

Sa

din

Manolache Grădiştenu vel Vorn., Costandinii Știrboiii vel Log.:de ţera de josi,
Mateiii ăleoianu vel Vorn. al politici, Lucache Arghiropolu vel Post., Dimitrache
Hangerliii vol Comis., Dumitrache Racoviţă vel Clucer, I6n Caramanlâu vel Pahar,,
Grigorie Balânu vel Stol., Atanasie vel Sărd., lânii vel Medilnicerii, Costandinii
Câmpinânu vel. Sluger, Grigorie. vel Pit. Ispravnicii . fiind Dumnâlui Ienache
Văcărescu vel Vist., la I6t 1795, în luna 'luf Maiii, - scriindu-se. de credinciosu
boerulii Domnioi mele Costandinii Chiţoranii biv. 'vel Şătrarii şi Log.- calomului
rămășițilorii.
i
E
Cond.

4,

234;

Irisovulii

Io

calii

Pag.

XXVI,

işlicarilovă

Alecsandru

Const.

i başealii,

Moruzi.

cojocari

din

Vvd. i gpod.-

Bucuvesci.

Zemy,

Plahscoie.

Intre alto rufetură trebuincidse obştici fiindiă şi işlicariă i cojoca
rii
. başdin Bucurescă, și avondit hrisâve și cărți Domnosci. de la fraţii noştri

Domni do mat nainte, do orânduialași obicoiurilo lorii, co. aii avutii, cară
prin
corândii

jalbă

a

li

se înci

şi de

către

Domnia

moa,. mai

ântâii.

i-amiă orânduitii la D-lui vel Logf. de ţâra de susii, do lo-aii toorisitii
hris6vele i cărțile
şi no-ai arătatii în serisii prin anafora orânduiala și obiceiuri
le, cari vădându-le şi noi întocmite cu bună orânduialăşi cu cale,
le întărimiă și Domnia
mea, ?a să li se păzâscă

întocmai

precum

mai josii

poruncimii

:

i

„1. Adecă îșlicarii și eojocarii bașealii să fie rufetii osebiţi
de brâsla blănarilorii, întru tâte, să nu aibă a face întru nimici
chiurciubaşa alti cojocari-

lorii cu dânșii.

E

a
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Intervenirea în judecăţile breslei a Câmăraşului este o împuţinare
"9. Să aibă

unii staroste

dintre işlicari, 'carele
să fie a'esii și de către

cojocari, bașcali, căruia i se va dala mâni și carte Domnâscăde stărostie spre
a fi sciutii şi cunoscutii do staroste.
Aa
,
“9. EI întro dânşii să-și al6gă cu toţii patru meșteri, cari-i vorii avea mai
de ispravă, cu meșteșugii mai bunii şi mai vrednici, însă doui dintre. ișlicari,.
şi doui dintre cojocarii başcalii, și aceia să, fie opitropi şi purtători do grijă
|
e
|
rufetului lorit Wimpreună cu starostea.
4. Câţi vorii fi meșteri vrednici primiţi de proesti şi brâslă, să aibă după
orânduiala rufetului lorii a-și troce numele în catastihulii breslei lorii, la cămara Domntscă, ca să fie sciuţi şi cunoscuţi, spre a nu fi: volnică alţii afară
dintraceia a lucra meșteșugulii ișlicărieii. alii cojocăriei; și subt dânşii să
aibă unii ciauşii pontru stringerea banilorii la cutia lori, și pentru coi cari
“vorii fi chiămaţi la judecată când se va întâmpla pricini între dânşii, adecă :
ișlicarii cu ișlicarii, sâii cojocarii cu cojocarii, ori când va strica lucrulii cuivaşi.
5. Când se va întâmpla între dânşii pricini şi judecăţi pentru: alo: meşteșugului lorii, i pentru ucenici, i călfi, i pentru cei cari vorii face stricăciune.
lucrului cuivași, i pentru coi co nu vorii fi următori la vre-una din câte
sunt legaţi şi hotăriţi a le păzi printracestii hrisovii, să se stringă la unii locii
starostea cu cei patru

epitropi, pentru

a

face

lonja după obiceiulii rufetului

torii, unde să chiame pe ceia cu pricina, și când acoi-l-alţi de sineşi nu vorii
urma a veni după sciinţa ce-i va faco starostea cu epitropiă, atunci să aibă
volnicie a trimite pe ciaușulii lorii să-lii aduci fără do voie, şi să-i ie trâpădii bani patru-deci și să hotărască pricina aceea în scrisii subt iscăliturile,
lorii, după dreptate și după obiceiulii moștoșugului lori; şi pe cei co vorii fi
cu. pricină do îndreptare, să-i indreptezo, iar pe coi ce vorii fi cu vină, şi de
lo va fi vina lorii mai mică, să le facă şi cercetare și dojană, după obiceiulii
rufetului, fără de a so amosteca zapciiă politiei întru nimicii la pricini de ju-.
deciăiţi de ale meşteşugului lorii; iar pe cocă ce vorii fi cu vină de pedâpsă, să
aibă a-i arsa la D-lui vel Cămăraşii, Vimpreună cu alegerea lorit în scrisii,
ca corcetându-li-se pricina vinei să-i podepsâscă, însă pe unii: ca aceia vinovaţi

de milostenie a breslci lorii,
si-i hotărască a da şi Greş-care gerem6 la cutia
după

II
e
măsura vincă, în locii de pedâpsă.
în tote
stringă
să
care
în
rufeturi,
şialte
aii
G. Să aibă a ţinea cutie cum

ork
Sâmbetele săptămânilorii, do la fioş-caro meşterii cu, prăvălie, ară işlicarii,
câte
bună
mai
simbrie
cu
„colea
câte bani șâse, cum şi de la călfile

cojocarii,
cojocarii,
bani trei; așişderea şi colii ce va deschide prăvălie, ori ișlicarii, ori
pecetluiascii
so
să
culie
care:
dece,
tal.
po.
lorii
a
cutie
acestă
la
da
să aibă a
de staroste şi de ace“
purtând de grijă ca

brâsla lori se

patru epitropi, și să so „păstreze în sema lori pecotluită
să so. stringă venitulii co esto orânduitii, Și când din

va întâmpla

a muri

vre-unulii în scăpătăciune,

s6ii vre-unulii

trecute nu va fi
din' vre-o bslă îndelungată, ori din slăbiciunea bstrânețeloră
lipsă de săver-,
în
cădea
va
întimplări
alto.
de.
sil
vrednicii de a se chivernisi,
îngrâpe cu
să-lii
cade
se
şitii, atunci din cutia acâsta să i so deo cooa-ce i
doşchiqă
se
nu
să
cutie
acea
însă
uto;.
aj
so
să
celea trebuinci6se 'şi săraculii
pocoţilo, să
avutii
-aii
ce
patru
celorii
a
şi
starostei
înaintea
faţă
ci
de altulii,
pecetluiască.
se deschiqă, și luândii banii ce va îi trebuință, iarăși să se
este trebuincidsă
care
gr6să,
marfă
numai
lucreze
să
7. Cojocarii başcalii

|

-y

940

a autonomiei

VA.
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vechi a breslei. Ami ar&tatit cum

prin

asemenea ştirbiri

la meșteșugulii lorii, iar marfa subţire care este de trebuinţa moeșteșugului
ișlicarilorii, să nu aibă voie a lucra spre a face adică ori căciuli cazacliesci
sGii boznicescă, iar dovedindu-i ișlicarii”
că aii lucrati, să aibă a-i arsta pe
aceia la D-lui vel Cămărașii, ca să ide acea marfă lucraţă pe sema cămăriă,
d6ră nici ișlicarii să nu fie volnici a lucra 'marfă grosă, de care lucrâză cojocarii bașcalii, căci dovedindu-se se va lua și aceea pe s6ma cămării.
|
„8. Cei cară vor fi. să iasă de la stăpâni ca să deschigă prăvălii, ori ișlicari, oră cojocari, să. nu aibă voie.de sineși fără de voia stăpânului, ia stărostici, i a epitropilorii și a rufetului, ca să cerce îântâiii de este vrednicii a
avea prăvălie și a se numi moștorii, și de scie moșteșugulii de săvârșitii, iar

după ce se va vedea că este

destoinicii și i se va da voie, să dte ântâiii tal.

10 la cutia loriă, şi așia să aibi voie a deschide prăvălio. :
:
9. Meşterii prăvăliași, oră işlicari, ori 'cojocari, să nu fie volnici a lua calfa
altuia până nu-și va împlini soroculii toemelei, şi când va fi slujitii acea calfă
până la sorocii așa va eși din simbrie, după toemlla aceca ce va fi avutii cu
zapisii, prin ş”irea meșterilorii breslei. : a
„+ 3 10. Uceniculii să nu fie volnicii
să iasă de la stăpânii până'la sorocii; câtă
își va fi toemdla, nică: să-lii primescă altii nimenea ; așișderea şi după ce își va
fi împlinitii: ucenicia, iarăși să nu fie volnicii să iasă, nică să-lii primâscă nimeni
până nu va sluji stăpânului stii cu.simbrie unii anii, care simbrie
'să i se ho-

tărască do -brâslă. cât să i6o? precum aii fostii obicoiulii lorii. -

|

a

» 41. Când se va întâmpla a veni nescare-va ișlicari sâii cojocari dintr'alte
țări, să nu fie volnică
a deschide prăvălie aici, până nu-și va lua ântâiii birulii
„între cei-lalţi ai rufetului lorii şi atunci apoi fiindă și vrednici cu sciinţa meş-

teşuguluipe deplinii, cu scirea rufetului să aibă voie a deschide prăvălie, dândii

și bani la cutia lori: .
e]
i
Aa
|
12. Fiind-că îșlicarii prin jalbă ai. fostii arătatii la Domnie, cum că Cojocarii bașealii nu-și lucră numai meşteșugulii Jorii, ci se amestecă de cumpără
de pe unde giisescii hărșii “albastre, de facii căciuli şi le vind: po la mușterii
pricinuindu-le lorii pagubă, cari pielcele albastre, adoverindu-se Domnia cuni că

dintru

începutii

S'aii lucratii

și se lucrâză

de ișlicari; ca

unii, lucru ce este dar

din treba ișlicarilorii, poruncimii să nu fie volnici cojocarii bașcalii a cumpăra
acestii felii de pielcele, a le luera s6ii a le ţinea prin prăvălii,
ci 'cu totulii să
fie popriţi, ca de

unii lucruce

nu

este de trâba

meșteșugului

lorii, şi numai

işlicarii să aibă voie a ţine piolcele albastre-șia le lucra.
-.
i
„12. Lângă acestea, fiind-că işlicariă şi cojocarii bașcalii aii datii jalbă Dom-.
nici mele, cumcă unii dintr'ânșii cumpără martă și o lucr6ză într'ascunsii priv
mahalale, de le aduce atât lorii pagubă, câtşi cămara Domnâscă o păgubesce
de fumăritit şi de altele, hotărîmii dară, ca ișlicarii şi cojocarii. başcalii, ce nu
vorii avea prăvălii la uliţă, să nu fie 'volnici a cumpără marfăde afură.
. 14. Fiind-că cojoecarii bașcalii mai nainte aii fostii” unii rufetii cu
cOjocarii

subțiră: și le era lor peste putință -a fi osăbiţide către „işlicari, pentru că îșlicarii avândii privileghiu prin hrisâve Domnesci, ca numai ci să, strîngă
sterpituri de pe unde va găsi, şi fiind-că marfa de Cojocărie este amestecată
cu pielcelo sterpituri, care, mocanii nu le dă mâna să o. desparță a o vinde deosebită,
de nevoie eraii siliți a0 lua împreună. şi ișlicarii neîngăduindu-i; multe
gâlcovuri
și pagubo li se întâmplă la alișverișurile lori, și pentru ca să lipsâscă
tâto pri-!
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a autonomiei lojelori, corporaţiuneloră, s'aii slăbitii din ce în. ce acestă
cetate a comerciuluişi industriei române.
-

.

cinile dintre dânşii, cu mijlocii de a se păzi şi dreptulii ișlicarilorii.şi alii lorii,
în Domnia dintâiii a fratelui Domnii Mihaiii Vodă Suţulii, s'aii aşedatii și s'aii
învoitii cu bresta işlicarilorii; prin zapisii de aședământii, spre a fi amândouă
breslele acestea unii rufetii, adică urmândii cojocarii după hrisâvele i orânduiala
şi obiceiulii ce aii ișlicarii, să aibă și ei vole a cumpăra de pe la mocani marfă
subţire sterpituri, pe care marfă ca una ce este de .trâba ișlicarilorii, s'aii aşeatii ca să se vângă la işlicari cu preţulii celii cuviinciosti, stii. neputându-se |
învoi cu brâsla ișlicarilorii, să fie volnicia vinde cu rădicata, iar a o vinde cu
perechea.la muşterii să. nu ptă, fără de numai marfa ce le va rămânea nevândută, accea numai să o lucreze pe la prăvălii, iar cari dintr'ânșii se vorii
dovedi că înpotriva asestui aşedământii aii vândutii pielcele cu perechea
pe la
mușterii, să dle glâbă la cutia lorii tal. cincă-qeci; asemenea și când va fi vremea a eși afarii la marfă ca să stringă, să dde scire starostei și epitropilorii spre
a lua adeverinţă ca să fie sciuți coi ce aii eșitii, precumii amii văquitii Domnia
mea și ăcelii zapisii de aşedământii. ot. l6t 1786 Februarie 1, cuprindătorii.
întocmai; care acestii aşeqământii cerendii amândouă părţile
ca să se întărâscăşi .
de noi, Domnia mea i-amii orânduitii la Dumnliui vel Cimărașii de lo-aii făcutii
cercetare și întrebare, de s'uii făcutii adică acestii aşeămentii cu voia şi primirea amândoura părţilorii, cum și de se urmâză între dânşii ? și ati-arătatii Domni6i mele, cumcă cu voia şi primirea amândorora părţile s'aii făcutii și că se urmăză între dânşii; dreptit aceea dară intărimii Domnia mea așeământulii acesta,
ca întocmai să se urmeze între dânşii ; şi de vremo ce cojocarii bașcalii s'aii făcutii
unii rufetii cu îșlicarii, la cutia cojocarilorii „subţiri si.nu se supere a da nie
SE
micii, nefiindii cu cale a da în două locuri. .
15. Precum Domnia mea amii pusii rufotulii lorii întracâstă bună orân-.
duialiă, aşia şi ei săfie datori în t6tă vremea.a vinde: marfa. lorii-cu preții
dreptii şi a lucra meșteșugulii lori, curatii, fără de a strica lucralii cuivași, sii
a-l schimba, și preţulii să-lii câră numai pe, cât se cade, fără de a so-lăcomi:
la câştigii spre înșelăcianea cumpărătorului, căci după cercetarea ce se.va face
că aii luatii preţii mai multii, nu numai că:
în tâtă vremea, care -s> va doredi
îli va perde, ci încă so va și pedopsi, și ca să li so urmeze și să li se păzâscă
nestrămutatii orânduiala și obiceiurile lorii, ce printracostea ponturi de mai
susii sunt ar&tate, amii întăritii hrisovulii acesta cu însăși. credinţa Domniei
mele—Io Alexandru Costandinii Moruzi Voivodii, i cu a prea iubiţilorii Domnieă:
mele fii: Costandinii Vvd., Dumitraşco Vvd., Nicolae Vvd., Ghoorghe Vvd. și.
cu mărturia Dumnslorii cinstiţilorii şi-credincioşi boerilorii veliţi ai Divanului .
Domniei mele, Pan Dumitraşco Racoviţă vel Ban, lenache Moruzi vel Vist.,
Manolache Brancovânii vel Vorn. de ţâra de susii, Costache Caragea vel Hatm.,
vel Log. de ţera de susii, Cos-.
Dumitrache Manu vel Spăt., Nicolae Filipescu
vel Vorn., Manolache
Slăitin6nu
Radu
josii,
de
ţâra
de
Vorn.
vel
Ghica
_tacho
Grădiştânu vel Vorn.,. Costandin ştirbeiii vel Log. de țera de josii, Lucache vel
Post.,. Dumitrache Hangerliii vel: Comis.,- Alexandru Văcărescu.vel Clucer, I6nii.
Comăn6nu vel .Paharn., Grigorie Băl6nu vel Stol., Iordache vel Sluger, Dumitvacho Costandacho vel Pit. şi Ispravnicii, Niculae Filipescu vel Log. de ţtra
Istoria Românilorii de V, 4. Urechiă.
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A. URECIIIĂ

V) Ilrisovulii-blănarilorit cojocari subţiri, din 2 Martie 1794. 1 Prin
de susii; şi s'aii scrisii hrisovulii acesta la alti doilea anii dintru întâia Domnio
a. Domnici mele aici în orașulii scaunului Domnici molo Bucurosci, la anii de
la zidirea lumei .7303, iar de la Domnulii Dumnedeii şi Mântuitorulii nostru

Is. Ilris. 1794, Aprilie 12. De Răducanu
1. Jo Alecsandru

Const. Movuzi

Poenaru biv. 3-lea Logf.

Voev. Voj. Milos. î ypod.

Zemb.

Condicariii
Vlahseoe

Intre alto rufoturi trebuincidse politici Bucurescilorii, fiindii şi rufotuli
blănarilorii adică cojocarii subțiri, şi avândii hrisove şi cărţi Domnesci. de orânduiala şi obiceiurile: rufotalui lorii, ati corutii ca să li so întir6scă și prin
hrisovulii Domnicăi mele, caro acestii rufetii, fiind-că dintru începutii aii ținutii
de Cămară, şi mai nainte aii fostii în rutetii cu cojocarii bașcalii'i cu ișlicarii,
iar do la o vremo încâco s'aii deosebitii cojocarii bașecalii şi ișlicarii făcându-se
amândouă acestea breslo unii rafetii, și aii râmasii cojocarii subțiri deosebiți,
mai ântâiii i-amii orenduitii Domnia mea, pe Dumn$lorit cinstiţii și credincioșii
boorii Domniei mele vel Log. do ţera de susii, și vel Cimăraşii, de aii făcutii
întrebare acestorii trei bresle, de voioscii adică a fi osebiţi, și- de aduco osebirea

lorii vre-o stricăciune ?: După acâsta teorisindii hrisâvele co le-aii ayutii breslele

acestea, și vădândii obiceiurile și orânduiala lorii întocmită cu bună orenduială,
amii datii hrisovulii Domniei mele deosebitii ișlicarilorii și cojocarilorii bașealii
pre obiceiurile lorii, cum și la rufetulii cojocarilorii subțiri amii dati acostii
Dommesculii nostru hrisovii deosebiti și singurii pe rufotulii lorii, prin care
„întărimii tâte obiceiuriie şi orânduiala lorii, ce so cuprinde mai. josii, prin

arătatele ponturi, ca să li so urmeze

întocmai, arlică:

a

„.

1. Să se facă f6ie do chiurciubaşi pentru câți so află întwacâstă vrome
la meşteșugulii şi negustoria acâsta “a blănarilorii, adecă a cojocarilorii subțiri,
și matrapazii primiţi și aleși do rufetii, cari ca să fio cunoscuţi și sciuţi de
acum înainto spro a putea numai oi a metahirisi meștoşugulii și negustoria acesta, iară alţii do sine-și să nu se amesteco a se faco înşişi blănari, și
eojocarii subțiri sii arcto: acea f6io la Dumnâlui vel cămărașii, ca să lise dto.

sinetii şi să trâcă la condica. Cămării spre a fi sciuţi.

o

2. Dintwacoştia cari vorii fi mai: do ispravă, bătrâni și cu pracsisii să fio

cinci proestăa

rutetului

lorii, ca cu dânșii

împreună

să aibă chiureiubușa a-și

pov&ţui bresla lorii și a purta do grijă peste tstă rromoa a so urma și a se.
piăizi celea co orânduimii mai josii anume.
Sa
„8. Să aibă. chiurciubașa cu acești proosti de împreună a căuta . pricinile
și judecăţilo bresloi lorii, pentru alo meșteșugului lorii, i pentru ucenică şi
călfi,şi pentru cci co vorii faco stricăciune la lucrulii cuivaşi, i pontru cei
„co vorii fi nourmiători la vre-una. din câte sunt logaţă şi hotărîți a le. păzi printr'acostii Domnesculii nostru hrisovii, de care când va, fi trebuinţă, stringându-so la unii locii chiurciubaşșii cu accă proosti, adocă cândii va fi în pricină .
bliinarii cu blănarii, să trimoţă să chiamo po acoliă cu pricină, şi când acelaşi
din sine-şi nu. va urma a veni după însciințaroa co-i va face chiurciubaşa
și
cu ecă-l-alţi proestă prin trimis, atunci să aibă volnicie a-lii aduce .și fără de
voie cu ecușuiii rufotului, lorii și să-i 160 trâpădu bani patru-geci, și
hotărindii .
a
acea înserisii sub iseilitarilo, lorii, după dreptate și după. obiceiulii
șug
» Po eci co va fi cu pricină de indreptati si-i îndrepteze,

e

E

|
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acest hrisov nu numai
iară pe
dojană
să aibă
scrisii,

se confirmă separațiunea nu de mult făcută <

cei ce va fi cu vină, do va fi vina mai
după obiceiul rufetului lorii, iară pe cei
a-i arăta la Dumnâlui vel Cămărașii de
ca cercetându-li-se vina să-i pedepsscă,

mică să-i facă şi cercetare şi
ce va fi cu vină de -pedâpsă
împreună cu alogerea lorii:în
însă pe unii ca aceia vinovaţi

să-i hotărască a da și câte 6reş-caro gerem6 la cutia de milostenie a rufetului

.
lorii după măsura vinei în locii de -pedâpsă.
4. Ca să aibă a ţinea chiurciubaşa după obiceiulii co aii avutii, cum aii şi
alte rufeturi, cutie, în care să so stringă do către orândaitulii edușii alii chiurciubaşei în tâto Sâmbetelo săptămânelorii câte trei.bani de fieş-care prăvălie.
5. Aşişderea şi celii care dintr'nşii va cumpăra marfă de blănărie, ori
piimântânii oră străinii, :sii samuri de la vre-unii negustorii pământânii, ori
străinii, să aibă a da la cutie o jumătato de leii la suta de lei, atât cumpărătorulii, cât şi vingătorulii iarăși o jumătate de leii, iar cândii vingătorulii
neguţătorii nu va vrea să dâe aceşti bani la cutie, nimeni dintr'ânșii blănari
sii nu se cuteze a cumpăra marii do la acela, până nu va da acei bani la cutie,
|
|
iar cumpărândii împotrivă să dse s6ma acelii cumpărătorii.
ce
unii
la
de
-geromele
Greşi-care
și
cutie
la
stringă
să
G. Așișderea
vozii fi hotăriți după cum amii qisii pentru vinelo lori, cum şi do la alţii
cari dooscbitii le vorii da mâna a face de sine-și vre-o milostenie şi vorii vrea
i
i
|
.
înşişi a arunca la cutie.
1. Aşişderea să stringă' la cutie și:coi câte taleri dece de la co ce va
eşi meşteri a deschido prăvălie, precum mai josii se cuprinde, care acâstii
cutie în caro esto sii se stringă acestii venitii de bani, să so pecetluiască cu
peceţilo acelorii proestă, și așia pecetluită să se păstrezeîn sema chiurciubașei
în
purtândii elii de grijă ca să se stringă venitulii ce este orândnitii, şi când
vre-unulit
sâii
scăpătăciuno,
bresla lorii se va întâmpla a muri. vre-unulii întru
va fi
din vre-o bâlă îndelungată, ori din slăbiciunea bătrânoţelorii trecute nu
cădea
va
Dumnedeii
la
do
întimplare
altă
din
sii
chivornisi,
se
a
vrednici.
cade ca
în lipsă desăvirșită, atunci din cutia acssta să. so dâe ceca co se
și
creştinescă,
orânduiala
după
trebuincise,
colea
cu
mortulii să se îngrâpe
altulii,de
deschigă
se
nu
să
cutie
acca
însă
datorio;
după
ajute
se
sii
siraculii
deschiţă,
ci iar de față fiindii înaintea celorii cinci ce ai pusii peceţilo să se
și de nu
locii,
la
pecotluiască
se
să
iarăși
trebuință,
fi
şi laândii banii co va
a opolorii
loculii
în
vorii fi coi Wântâiii cari aii pusii peceţilo,-să fie alţii
N
lori,
rufetul
cetlui iarăși cincă de ispravă din
a o desci
volnici
fie
nu
să
căzăcdscă
ţâra
din
marfă
aducii
când
8. Cazaclii
cu acei proastă
lega, ci ântâiii să dâe de scire chiurciubaşii, carele împrouniă
co so cade
preţulii
tăindii
şi
mărioi,
sii morgă ca să fio faţă la deschiderea
cumpero
proţii-să
acelii
după
fitoş-care
dânşii,
între
faco
vorii
co
prin toemtla
şi să ide cât lo va fi trobuinţă.
9. Marfă de Rumele să nu

fie. volnici

Na
negustorii

|
cei co o aducii,

să o doslege și fără de scirea chiurciubașii şi a celor-lalți
lucroze

ei aică, sâii să o rânqă

cu blana

și cu

pelea,

nici

proestă,. nici să o

ci ântâiii să deo do soiro

şi tiindii
chiurciubaşii, să mârgă împroună cu ccă-lalţi procsti să o toemâscă,
tut
Lipscanii
şi:
cum
Cazaclii
preţulii, să o io tstă cu rădicata; -aşişderea și
ci
lucra
a
volnici
fio
nu
să
iară
blănarilorii,
cu. rădicata să o vângă la bresla
a
marfă aici.
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cojocati şi de işticari, ci se impuneşi un

nat

|

10. Vulpele, jderii, pisici și alto măruntăi de cojocărie. să nu fie volnici
nimoneă din alte bresle a cumpăra şi a lucrași pentru a le vinde şi a le face
neguţătorie, adică nici abagiu, nici braşovânii, nici mătăsarii, nici eroitorii, nică
armânii, nică ovreiii, nici breslașii slujitorii, nici slugi, nică altii nimeni, fără
de riumaă a so stringe, şi de va cumpăra pentru trebuinţa sa a-şi face lui-şi
haine de purtatii, iar întwaltii chipii de se va amesteca în brâsla co este a blănarilorii și-lii va dovedi chiurciubașa cu isnafulii săii, să o io po sâma Cămirei
Domnesci acea martă. 11. Cei cari vorii Îl să iasă de pe la stăpâni ca să-și deschidă prăvălii
să n'aibă voie de sine-și fără de voia stăpânului, și fără de voie de la chiurciubașa şi de la rufetii, ca să-lii cerce ântâiii de este vrednicii a avea prăvălio
Și a se numi meșterii și de șcie meșteşugii desăvârșitii, iar după ce va lua
voie şi se va vedea, că este destoinicii la actsta, să dâe ântâiii taleri dece la
cutie, după cum aii fostii obicoiulii, şi aşa va deschide prăvălie.
19. Uceniculii să nu fie volnicii să iasă de la stiipânii până la sorocii, cât
i va fi tocmâla, nici să-lii primâscă alt nimenea din rufetulii lorii, așișiderea
şi după co-și va împlini ucenicia încă să nu fio volnicii să iasă, nici să-lii
„primâscă nimeni, până nu va sluji şi stăpânului săii cu simbrio unii anii, cum

le-aii fostii obiceiulii.
13. Când so va întâmpla a veni cari-va

cujocară subţiri streini de prin

alto părţi, să nu fie volnici a deschide prăvălii aici, până nu-și vorii lua ântâiii:
birii aici între coi-l-alţi cojocari și sinetii la mână ca şi cei-l-alți, iară după
co-și vorii lua Dirulii și sinetulii la mână, de va fi și vrednici pe deplinii, atât

cu scirea chiurciubașii şi a rufetului, să aibă voke a deschide prăvălie, dândii

şi baniila cutia lorii

|

14. Să aibă chiureiubașa deîmpreună cu rufetulii lui purtare de grijă în
totă vremea a cerceta și a găsi po toţi cei ce vorii vrea să mituiască vama
Domnâscă dintr'acestii rufetii alii lorii, şi pe care va dovedi întracâstă faptă
să aibă a-lii da la vel Vameșii ca să-și plătâscă vama obicinuită po deplinii,
şi încă să i so facă şi certare, ca să fie spre pilda altora.
|
|
15. De se va întâmpla vre-unulii din rufotulii acesta a muri, atunci sinetulii acestuia să aibă chiurciubaşa a-lii aduce la Cămară, unde s'aii datii ca
să so ţie, atât condica din hrisovulii și orânduiala rufetului acestuia catastihii
de sineturile lorii, ca să se scoță din 'catastihii numele acelui mortii, sâii vreunuia

ce

va preface

aii lipsiti, și intrândii

sinctulii pe numele

se şi la catastihii

asemenca,

altulii

în locii din

cei co vorii şi meşteri, se

săii şi celii vechiii se .va sparge, îndreptându-

cum

şi alţii co so vorii

adăoga după vremi la ru-

fetii vrednici și primiţi de rufetii, arătându-se la vel Cămărașii s va trece în
catastihii și se va da sinetii do la CQămară ca unii rufetii.
„16. Să urmeze şi să păzâscă lucrulii, şi măsura blanelorii la 'oră-co; felii
de felurimă, după orânduiala co aii fostii prin hrisovele lorii, însă blana în-

trâgă de cacomii

o sută patru-qeci de

tanele, blana

întrâgă

de nurci 70 tanele .

cu cafalilo lori, blana întregă de singepi negri 225 tanele, blana, întrâgă sîngepi do Misirii 240 tanele, blană întrâgă de sîngepi proști 250 tanele, blana
întrâgă de pântece de vulpe 16 tanele, blana întrâgă spinări de -Yulpe 18 ta-

nele, blana întrâgă de carsaci 30 tanele, blana întrâgă de carsaci cu bogazurilo

lorii 90, blana întrâgă de dihori postriţi 60, blană întrâgă
.

do jderii 80 tanele,

-
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pentru vendarea diferitelor specii «de blăni. Boierimea, care purta blănile
scumpe, era interesată să fixeze asemenea nart.

blană întregă do' zardavo pacea 90, misada întrâgă pacele de samurii o sută-optdeci şi dou5 cu ş6pto fășii, blana “înti6gă de zardavoleși o sută-donă-deci,
Dlana întrâgă de veveriți 200 tanele, blana de ialangicuri 430, blana întrâgă
de șantrace două-sute cinci-geci, blana întrâgă pântece de singepii negru 120,
, iar în
blana de riși 60, blana.de crocu lungulii de palme cinci şi jumătate
aibă, toto
să
măsură
acâstă
pâle de ştse palme, asemenea și blana de hârșii tot
porunce
măsura
pe
face
le
a
aibă
le
să
acestea folurimi do blane, nu numai
cumpăși
bine,
necusute
sâii
te,
nepotrivi
sii
fio.
nu
să
cimii, şi nici putrede
lipsă din măsura
vătorulti când va cumpăra să aibă a le număra că do va găsi
vel Cămărașii,
i
Dumnblu
la
arăta
a
aibă
să
mică,
acestia şi cât de puţinii mai
orului, să
cumpărăt
banii
ii
întorcând
blană,
acea
făcutii
a
care
şi acelii blănariiacolea să
do
ri,
panighiru
pentra
so şi pedepsâscă, iar blănile ce le facii mici
nică în
unsii,
printwasc
scii
faţă
de
oră
ţ6ră,
în
aici
nu so cutezo nici a vindo
casa
în
înăuntru
ci
prăvălii să nu se scâţă la vedere acelii folii de blane mică,
po
morge
a
fi
va
ce
vremea
la
du-le
lui să şi lo aibă închise, de unde rădicân
do
ori
aici
iară
deschide,
.vorii
lo
numâi
acolo
u-le,
la panighiruri, și încărcând
si
cutoza
va
se
de
ori
mică,
so va giisi în prăvălia unuia acolii felii po blane
Cămării Domnesci,
vândă la cinevaşi, nu numai se va lua acea blană po. sâma
scă prăvălia şi să
pecetluia
so
să
rufetii,
din
seâţă
se
să
ci încă acelii blănarii
|
:
i
pl
so și pedepsescă.
i co
hrisovulu
a
rânduial
după
iarăşi
lorii
luerători
17. Orânduimii și plata
femcesci
giubelele
şi
ati avatii; însă contășulii de samurii și cuburulii cum
și naf6, tal. 2 cuburulii;
cum şi cuburulii de cacomii tal. 3; blana de nurcă
sîngepi tal. 1 bani 30.
de
giubea
și
binișulii
2,
tal.
tătarca de ântâia mână,
de cacomii unii
tivilichia
Profacerea mutândii blana pe altă faţă, unit zlotii;
doua mână, unii
a
tătarea
talerii;
unii
prostă,
zlotii ; tivilichia de sîngepii s6ii
prețulii a
pentru
poruncă
leii şi jumătate; deosebitii dicemii mai cu strașnică
ori-caro
ferâscă
se
să
susii,
maă
tite felurimilorii do blane câte sai numitii
i.co
năravuli
după
cade,
se
co
ceea
pesto
multii
blănarii a nu.cere preţii mai
so
căci
pentru
marfa,
vânqă
aii luati, ci numai cu proţulii celii dreptii să-și
.
luatii
aii
și
cerutii
aii
că
dovedi
vomii
va faco cercetare, și po care dintr'enşii i
so
ci
perde
va
nu numai, că-lii
preoţii mai multii peste ceea ce sati căgutii,
Si
i
A
i
va şi pedepsi forte.
strașnicii
rafetii
numitulii
pentru
susii
mai
-- 48. Acestea, tâte câte orânduiimit
ai rutetului, a lo
proestiă,
cu
împreună
de
așa
chiurciub
poruncimii ca, să aibă
se află în numărulii rufetului cu
păzi,nu numai ei, ci și pentru toți câţi
vromea spre. a-l cerca ca să le
tâtă
în
grijă
meşteşugii, să aibă purtare de
da s6mă pentru toți cet-l-alţă; iară
urmeze, ca unii ce aii ei a răspunde şi a
urma cevași, acei. proestă și cu
va
vre-unulii în potriva poruncei
când
avea a se pedepsi și ci fără do a
chiurciubaşa, ca nisce însuşi vinovaţi vorii
pe acelii vinovatii spre a rămânea,
nu avea cuvîntii de îndreptare, s6ii să arcte
proesti, să-și .corce şi să-și
orânduiți
ci îndreptaţi, căci pentru aceeă sunt
ruietului să fie aleşi. şi” sciuţi,
povăţuiască rufetuliiîn tâtă vromea, şi. 6menii
mea privilegiii cu musadea
că pentru âceca li saii făcutii de către Domnia
ae
aa
N
a
Ja câte scriemii mai susii.

-*

sinetură la mâni, de meșteri,
249, Câţi dară Iuereză acestii meștoșugii și zii
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c) Tlrisovulii

luminărarilorii

-

din 27 Aprilie 1794.! Acestii aclit a

acoștia aii a se cunâsce do meşteri blinari la rufetii și că aii a cun6sco de
mai marele lorii şi povăţuitorii pe 'chiurciubașa a so sci pe sinc-şi, fioş-carelo.
că sunt legaţi la rufetii și supuși chiurciubașii a da ascultare în toti vromea,
- iar pe celii nesupusii să aibă chiurciubaşa a-lii arăta ca să se podopsâscii do
cătro Domnia mea, și amii întăritii hrisovulii acesta cu însăși iscălitura şi
pecetea Domniei mele,: și cu credința prea iubiţilorii Domnici mele îi,
martori fiindii și Dumnlor cinstiţii şi credincioşii boerii .veliţi al Divannlui
Domnici mole, și Ispravnicii fiindii facorei acestui hrisovii Panii Nicolae Filip.

vel Logof. de ţâra de susii, scriindu-so hrisovulii acesta la alii doiloa anii întru

întâia Domnie a Domnici mele aici în orașulii scaunului Domnici melo Bucuresci lât.. 7303, iar de la Domnulii şi Mântuitorulii nostru Isusii 'Ilristosii
l0t. 1794, Martie în două. — De Chiriţă Logof. de Divanii.
" Cond. XXVI, pag. 211,
|
a
1,

-

Hrisovul

luminărarilorii.

O râvnă do săvrârșitii avândii Domnia mea de a afla şi a săverşi tâte
mijlâcelo câte sunt aducătâre folosului. şi îndestulirei a tuturorii locuitorilorii

țărei Domniei mele, nu amii trecutii cu vederea de a face îndreptarea co saii

cuvenitii, şi la câte amii vădutii curgândii cu ncîntocmiro şi cu rea orânduială,

„amii înlesnitii și amii descoperiti tâte aflările câte sunt pricinuitâro de îmbilşugare, și mai multă fericire obștei cu cugetărilece amii făcutii în gi şi în
nspte, numai și numai ca să vedemiipo supușii noștri folosindu-se întru tste,
fieş-caro din rodulii ostenelilorii cu care se silescii de a se îndestula; dreoptii
aceea dară între bune orândueli și întocmirii co amii făcutii Domnia mea
alișverişurilorii obștei, vădândii şi negustoria luminărilorii de seii ce se vinde
„aici în orașulii Domnici mole Bucuresci pentru trebiința norodului curgândii
cu unii mijlocii fârte neintoemitii, în câtii mai tot-deana 'pricinuia lipsă şi
ncajungere orăşenilorii, alte ori și stenohoria de scumpătatea cu cate se. vindea
pontru multele felurimi de pricini ce găsea lumînărarii, de multe ori și mâhnire
la cci mai mulţi, fiindii luminările prâste și cu alte amestecături într'6nsolo,
cum şi Visteriei supărare do celea, fără do cuvintii coreri co făcea lumînărarii,
cu a li se face orândueli ca să ise cu cislo de pe la negustorii cei co strîngii
do trebuința Țarigradului, și acelorii neguţiători chederii luându-li-se în,vreme

do trebuinții marfa co avea strinsă pentru capanii, încât era siliți aceștia do
cumpăra alti marfă, (putemii dice și cu mai mare preţii) să o dâo la capanii

pentru ca să-și îndeplinâscă datoria lorii, nefiind îngrijaţi din vreme a stringe
scii și pentru .trobuința orașului,ca lucru ce nofiindii a lori ir6bă, nu-i
silea
datoria la ac6sta, și aşa cu acestii noîntocmitii mijlocii curgondii acâstii negustario,
do aceca nică odată nu se putea păzi nici hotărîrea, preţului ce so făcea,
nici
îndestularea orășenilorii, şi tot-d6una necontenite jăibi no vinea
pontru acostea

pricini; tote acestoa cercetându-le Domnia mea, ca să ne pliroforisimii
din
ce
pricină curgii şi se urmâză, no-amii adaveritii că sunt
numai şi numai din
becisnicia luminărarilorii, nefiindii Gmeni de credință și cu grijă
de însuși folosalii
Lori, să-şi căpuiască

cu sirguială din vreme de sermaiaua seului co arii socoti
că aii trebuinţă, ca să lo 'ajungă peste totii anulii, ci
nădăjdueseii mai multii
ajutorulii co le faco Visteria pentru ca să nu se obidescă
norodulii; acum dară
x
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cărora li s'a.
trebuitii să fie fostii plătitii cu sume mari de către cei
la adevăanţi
specul
acordatii, căci prin elii se substituia o câtă de

mai susii s'aii disii,
viindi la Domnia mea cu jalbă unii dintracci negustori, co
ii negustorilorii
tuturor
anulii
totii
pe
curge
co
ea
și arătândii pagubo și superar
cererea acâsta co
cu
mele;
rescii în tâtă ţâra Domnici
piimânteni, co so negusto
EI
a so încerca
moa
a
Domni
la
de
corutii
„facii po. totii anulii lumîniirarii, ati
secii, fără de
do
ri
lumînă
cu
ii
scilor
Bucure
i
oraşuli
însuşi că ca sii îndestulezo
corore do
vre-o
cu
eni
pământ
a mai supăra câtuși de câtii-po noguţătorii
luminiări
faco
a
do
6meni
iască
orându
să
or&nduialii, de scii, ci cu a lorii sciință
ind-o
orându
jalbii
.a cărora
„câto vorii fi do trebuințiă orașului, pesto totii anulii;
spre
mele
oi
Domni
ului
Divan
ai
Domnia nica la Dumnţlorii veliţii boeri
saii
rarii
lumini
toţi
și
e
ndu-s
adunâ
unde
corcotare şi chibzuirea do obşto,
m
precu
rile
lumînă
ci
totii
ţinea
întrebatii în două şi troi rânduri de voescii a
e,
Domni
la
do
ii
hotărit
coli
i
nartuli
le-ai avutii până acun, şi să păzâscă
graiii aii datii înaintea Dumnâlorii
lipsindii orânduelile do soi, şi toți cu unii
dară primindu-so și găsindu-se cu
hotăritii răspunsti, că nu le dă mâna; așa
ciitre Domnia mea, arătându-ne
aua
anafor
cale cererea negustorilorii, aii făcutii
numiții neguţători, care anafora anii
căi este do folosulii obşti coreroa co facii
spro a lipsi adocă orânduelilo de scii,
întărit-o şi Domnia mea cu acostii șartii,
dintacâsta, şi a so piizi buna orânuia
pricin
fiindii cunoscută greutatea ce so
amii datii asupra neguțiitorilorii
duialii, curăţenia şi dreptatea politică, de obște, ponturi.
i
.
e
luminărilo do soii cu acestea mai josii numit lorii lumînările de soti, să li so
asupra
iaii
câţi
1. Neguţătorii aceştia
fi sciuți şi chozași unulii po altulii,
serie numele în condica Vistorioi, spro a
întâmplare împotrivă aii a răspunde
vre-o
la
ca săi şeie fieş-carelo în parte-și, că
|
A
toţi.
nu numai pentru sincși, ci-şi pentru
să
nici
i,
volnici
fio
nu
să
tori
2, Nimonea altulii afară dintracești neguţă
iţi
oiându
fi
vorii
fără numai Smonii ce
lucreze, nici să vîndă luminări do soti,
Domnia moa, po parale 23 ocaua,
cătro
de
tii
hotări
sati
ce
„do ci, cu preţulii
la încoputulii anului viitorii 1795
atât
până la sfârşitulii anului următorii, și
lii luminărilorii după ceşniti co se va
cât şi la alți ani înainte, să urmeze proțu co se vă da do la Domnia mea ; și
lii
face atunci, pe totii anulii, și după nattu
nări, lucrate bine, curatii fări do
-lumi
de
e
tular
îndes
fi
ă
scă
grija
să
apururea,
va
lipsă la dramură, iarii caro. altul so
alto amesteciituri, și fără de nici o
ici
Donn
sa
pedop
sub
fi
va
prin taină,
vădi. lucrândii luminiiri do faţă scii
,
iroi: Domnici mele.
notiir
și
eci
porun
usii
nesup
unii
ca
mele,
faco
a-și
aibii
să
,
orașii
rea din
Pentru ca să lipsescă primojdia şi :pută a lorii cheltuială, unde acolo
8.
cu
,
târgii
«o
tatii
dopăr
loci
unii
o chorhanea la
târgii, unde să io
şi să se aducă. făcate gata în
si aibă a so lucra luminărilo
colia depărtăroi
nedis
și
a,
gere
lii, spre ajun
prăvălii câte vorii trebui din dostu nu luerezo luminări.
Si
norodului; iar înliuntrul politică să
Buculii,
orașu
în
i
- ce taio vito aic
4. Sculii do la măcelarii piim6uteni
tui aces
aua
mard
din
şi
ii,
pazar
a cu rizași
roscilorii, să aibă a lua ci tot-d6un
ii
Incra
şi sipunii do ţeră după cum
soit co rămâne, să aibă voie a lucra să-n
ă,
u so piigubosci
ca
și la
“coi-l-alţi luminărari până acum,
cheltuială la ficutulii cherhanalei
ai:
ri
ţăto
nogu
ții
numi
că
5. Riind-că
ră
arăta
datii,
aii
alii doilea jalbă ce
alto trebuinei6se, acum, cari și prin
nici unii

următorii anii nu potii avea
după nartulii co li.s'aii datii întracestii
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ratulii . rufetii alu lumînărarilorii; sub cuvinte inchipuite se face o
adov&rată espropiare a adevăraţilorii meşteri, până, şi de prăvăliile loră!
câștigii, osărduindu-so: numai pentru folosulii de obşte, pentru acea dară ca să
li se păz6scă acâstă hotărire, și să fie și ci odihniţi și bine nădăjduiţi la acesta,
şi spro a griji pururea, din vreme, de îndostularoa politici, ami bino-voitii
Domnia mea do le-amii datii și acostii Domnesculii nostru hrisovii. de întărirea
acostoi Epistiisii, ce amii datii asupra lorii, spre a li se urma şi spro a Ji se păzi,
6. Lară când vorii pretenderisi alţii de a primi Epistasia acâsta, să fie datori

do a le plăti acestora, tâtă cheltuiala ce vorii face pentru acestă cherhanea. până

„la îsprăvirea că, după catastihulii co vorii arăta, şi după prejuirea co.so va
face de Maimar-bașa și de alți meșteri cu pracsis, cum și a se da lucrurile
ce so-va găsi într'ensa, luându-le să aibă a le plăti.
7. Când până la două ant de când aii luatii aceștia Epistasia ac(sta, vorii
căuta alții a pretenderisi Epistasia ae6sta, pentru câtă pagubă li se va.
întâmpla
acestora, căci. fără de veste aii luatii acestă Epistasie și aii luati maifă
cum
aii pututii găsi, atunci să fio datori aceia a le împlini tâtă paguba,
care pagubă,
ce Yorii arâta, să fie teorisită de negustori 6meni cinstiți şi cu pracsis
de acâstă
Epistasio; iar când după doui ani li se va lua de la mână acestora,
n'aii a pretendorisi pagubă.
Si
e
e
„
8. Asemenea și câtă martă de soi: se=va găsi strinsă
atunci de acești
„epistați pentru făcutulă lumînărilorii, să fio datori aceia
a primi cu bani gata,
cum și dobânda banilorii de când arii. fi cumpăratii acești.
epistaţi sculii ce se
va” găsi atunci, asemenea să fie datori aceia co vorii
pretendirisi
acâsta, să le r&spundă până la unii banii, fiind-că şi lumînărariloriia lua Epistasia
celorii vechi
când li s'aii luatii acestă cpistasio de asupra lorii, atât
marfa
de
seii ce s'aii
"găsit la dânşii, le-ati răspuns-o în bani gata acești
epistaţi, cât şi dobânda
"banilorii de când ati fostii cumpăratii marfa ce s'aii
găsitii la dânșii, |
9. Să: aibă acești epistaţi a-și găsi liude donă-deci
pentru trebuinţa .lucruluila cherhana, 6meni streini şi fără de pricină
de dajdie, a ciirora cercetare să se facă înaintea Dumnlui Vistierul și
înaintea Dumnâlui vel Vornicii
alii politiei Bucurescilori și fiindii străini, fără
de pricină de dajdie, să se așede
în. catastihu Vistieriei cu dajdia lori de liude
po taleri 10 pe anii, cari bani
să-i r&spunqă acești epistaţila Visterio; deci
să
fie datori numiții epistaţi a,
urma ponturilorii cu cară sunt legaţi, pentru
că ori-ce întâmplare de cusurii
va fi, veri lipsă de lumânări, veri a nu
fi lucrate curatii și întocmai la . dramuri, atunci ca unii ce însuși după a lorii
cerere și siguraţie ce aii datii Domnici mele, şi aii luatii de asupra lumînărariloră
acesti alișverişii vechiii,și s'aii
dati asupra lorii pentru folosulii de obşte,
se. vorii osândi și se vorit podopsi.
„ Poruncimii Domnia mea şi Dumitale
vel Agă, să grijescă, ca să se urmeze şi
să
se păz6scă acostea precum poruncimii mai
sus; și amii întărită hrisorulii acesta
cu însăşi Domnâsca nâstră iscălitură
şi pecete, martori fiindii şi prea iubiții
Domniei mele fii: Costandinii Vwd.
Dumiiraşco Vyd. - Nicolae Vyd. Gheorghie
Vvd. i pe Dumnlorii cinstiţi şi credincioșii
boeră veliți ai Divanului Domniei
mele: Pan-Dumitrașco Racoviţă vel
Banii. Ienache Moruzi vel Vist. Manolache
Brâncorenu vel Vorn. de: ţera de
susii. Costache Ghica, vel Vornicii
„osii. Lucache: vel Post. Hangerliii
de ț6ra do
vel Comisii, Alexandru Văcărescu
„certi. I6nii Comănânu vel Păhar. Grigorie
vel Clu-

Bălenu vel Stoln. Iordache vel Slugerii.
Dumitrache Costandacho vel Piţ, și Ispravnicii
Nicolae Filipescu vel Logof. de

ISTORIA
(d) Ilvisovulii

bărbieriilori

ROMÂNILORU
din

e

Bucuresci,

Da

de la 922 Martie

(6ra de susii; și s'aii scrisii hrisovulii acosta la-alii doilea anii dintru
Domnie a Domnici nâstre, aici în seaunulii Domnici mele Bucuresci, la
la facerea lume 7302, iară de la nascereă Domnului Dumnegeului şi:
torului nostru Isusii Hristos, I6t 1794 Aprilii 27, de I6nii biv. --lea
Cod. XXVI, pag. 214.
1,

IDisovulii

i
băvbicvilorii

din

981
1793.11
ântsea
anii ge
mântuiLogo.
”

DBucuresci.

Fiind-că rufetulii bărbierilorii meşteri, cari locuescii aică în oraşulii Domnici mele Bucurescă, aii avutii obiceiurile şi aşedământurile ce se cuprindii mai
jos, încă de mai nainte din vechime, aşișderea aii avutii şi proto-meșterii mai
mare peste dânşii, adică staroste pentru purtare de grijă și chivernisirea rufetului lorii, cară obicoiură cerândii a li se întări și acum de către Domnia mea,
după ce ne-amii pliroforisitii ântâiii, că le-aii avutii acestea, și amu văutii înşine la mâna lorii hrisovulii Domnici sale fratelui Mihaiii Vodă Suţulii -dintra
«oua

Domnie

cii l6t ..... căruia

i-amii

datii Domnia mea acestii hrisovii alii

Domnici mele ca să aibă a fi staroste și purtătorii de grijă peste toţi bărbiorii
de aici şi elit împreună cu șâse epitropi. meşteri ai breslei aceștia mai bătrâni
şi mai de cinste ai lorii ce vorii fi, să păztscă orânduiala ce aii între ci, adecă:
"1. "Poţi câți Iuerâză meşteșugulii acesta aici în Bucuresci, ori pământeni sâii
străini, din ori-ce parte arii fi veniti, sii călărașii, dorobanţi, sârbii stii orice felii de slujitorii arii fi, să aibă a asculta de starostea și de acei 6 epitropi
la celea ce va povăţui pentru ale meşteşugului lorii. 2. Pentru ucenică când
vorii vrea să iasă de pe la meșteri, să fie datori a da de şeire starostei şi epitropilorii, ca prin scireaşi voia lorii' să iasă, iar de sineşă să nu fie volnici, nici
vre-unulii din meșteri să nu îndrăznâscă a lua uceniculii altuia.3. Când se va
întâmpla vre-o greșclă să facă vre-unit bărbierii de a nu lucra bine, oră'do a nu
păzi Dumineca, s6ii alte sărbători, sii judecată să aibă unulii cu altulii pentru
să nu fie volnicii boerulii mare. Aga stii alți zabiţi “a-i
ale meșteșugului lorii,
judeca, fără numai starostea împreună cu epitropii să-i judece şi să îndrepteze după obiceiulii lorii, cercetând și dojănindu-i după vina loiii ce vorii face.
4. Până nu-și voriă deschide meşterii cei mai de cinste prăvăliile lorii, să nu
aibă voie cei-l-alţi birbieri a deschide. 5. Pentru cutia de milostenii ce aii arutii
.
obiceiii a ținea brâsla acâsta, să se ide de la tot meşterulii din Duminică în
arii
Duminică bani trei, i de calfă bani câte două, dândii acești bani ori-cine
se
“lucra meșteşugulii acesta, și să se stringă în cutie la starostea, care cutie să
păse
să
şi
lorii
peceţiile
cu
epitropi,
de
şi
cât
starostea
de
ţie pecetluită, atât
prapazâscă peste tot anulii, ca dintracei bani să se cheltuiască la prazniculii
bresla,
din
meșterii
vre-unui
mârtea
la
i
că,
ii
dâmnei Paraschivii ce prăznuesc
,
pomenirei
alo
şi
i
îngropăre
6sele
trebuinci
facă,
să-i
ce
cu
avea
va
lorii, ce nu
rămânea
va
de
şi
cum
lorii,
e
dintracei bani să slujâscă și să-i facă pomeniril

din altă
vre-unii meșterii de ai lorii la slăbiciune şi la sărăcie din bâlă, sii cale,
după
cu
fi
va
e
ceea-c
cu
ajutoreze
se
să
bani
dintiacei
iarăși
e,
întâmplar
starea lui; pentru care aceste cheltueli când se va
cu toţii de împreună să- deschigă cutia, și cu sfatii
să se cheltuiască, și atât din banii ce vorii strînge
ce se va face la acele mai sus arătate, în toți anii

întâmpla trebuinţă a se face,
de obşte alii- epitropilorii
la cutio, cât și “cheltuiala
să aibă “starostea a-și da

19
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URECIIĂ

tot din 22 Martie 1793. 1

socotla' înaintea, acelorii G cpitropi, ca să i se cunâscă de-i este slujba cu credinţă scii- nu ? Deci amii întăritii Domnia mea hrisovulii acesta cu Însăși iscălitura și pecetoa Domnici mele, ca să se urmeze precum poruncimii mai șusii,
și S'uii serisii hrisovulii acesta la anulii 1793 Mart, 22. aică în orașulii Domnici mele Bucuresci.
Cod.

XAVI,

pag.

6.

4.

Ilvisovulii

eroitoriloră.

..

Intr'acelea-l-alto rufoturi trobuincidse obștei, fiindii și brâsla croitorilorii
cu calo de a se puno la orânduiala lori, spre a-și avea privileghiurile colea
cuviinci6se, orânduitu-s'aii do cătro Domnia sa fratelo nostru Domnii Ipsilante
Vodă, cu jalba co aii fostii datii Domnici sale, la D-lorii boerii epitropi ai obștei
de lo-aii. cerectatii orânduiala şi obiceiurile lorii, spre a li so întări colea cu
cale; unde „mai ântâiii ficându-li-sc căutare do câţi sunt buni meşteri, s'aii
alesii. într'acca vreme 30 și trecându-li-se numele lorii în condica rufoturiloriă
li s'aii datii pecotluiturile gospod tipărite po chipulii lorii; după acâsta apoi
s'aii cercetati ce obiceiii anume aii.avutii rufotulii acesta? și măcar că hris6vele -Domnesci ce aii avatii rufetulii acosta mai nainte, aii aritatii că Sail
răpusii în vromoa răzmirăţoi, dară arătându-so numele cererilorii lorii, cari
dicii că, aii avutii obiceiii, și cercotându-se câte s'aii giisitii cu cale și li s'aii
urmatii și li Sati păzită şi mai nainte, arttându-lo D-lorii boeri epitropi prin
„„anaforaoa D-lorii Domnioi sale, le-ati întăritii Domnia sa prin hrisovulit Dom„nici sale colii văumii, cu 16t 1781, Decom. 10, ca să liso urmeze; care orânduială şi obiceiuri co aii avutii adâstă brâslă lo-aii întăritii în urmă şi r&posatulii
Domnulii Nicolae Costandinii Caragea Voivodii, prin cărțile Domnici sele, co
le-amii vădutii Domnia mea la mânilo lorii. Deci învrednicindu-no Domnulii
Dumnedeii și po noi cu Domnia acostoi: pravoslavnico țări Românesei, și. co.»
rândii brâsla acâsta întărire şi de la Domnia mea, iată .și Domnia mea întări mii
şi înnoimii orânduiala și obiceiurile ce ati avutii, ca să li so piizescă nestrămutatii întocmai, după cum se cuptindo mai josii întracestii Domnesculii nostru .
hrisorii, precum li s'aii întăritii și li Sai păzitii şi mai nainte, adecă : 1. Nimenea din alte rufeturi să nu fio volnicii a lucra meoșteșugulii croitorici, adicii
să croiască, sâii să c6să materii cu firii; i alto cumașuti, ori câte sunt «lo
mătasii, i de Dogasio, i alagele, i do postavii bunii, afară numai din postavii do
ț6ră, ce luersză rufetulii șalvaragiilorii făcându-le haine şi lo -vândii, şi afară
do rufetalii abagiilorii, cară ati a lucra numai marfă do aba, cum și zăbunarii
cari ai a face numai haino do bumbacii, iară tâte coloa-l-alto folurimi do haine
numai do rufotulii eroitorilurii să so lucreze. — 2. I.6ngă Târzi-Bașa să fio patru
meșteri din coi mai aleși ai rafotului, numindu-se cpitropi ai brosloi eroitorilorii, ca si caute socotelile și judociiţilo ce so va întâmpla a avea între dânșii
peutru alo meșteșucului lorii, și Târzi-başa fără do scirea opitropilorii
să nu
tic volnicii

a isbrăni

s6ii a

vorii cădea în vre-o greșslă

voie

a-lii sloboşi

cerceta

pentru

fără do . scirea

pe

cino-vași

cu

alo meștoșugului

cpitropilorii. —

bătaie,

cum

și pe

cci

lori, iarăşi să nu

3. Iar “Târzi-başa

cu

acei

co

aibă
işi

epitropi să ţio cutio do _milostenio, precum și din vechime ati
avutii, puindii
fiosce-care meșterii pe săptămână o para, și. să ţie catastihi
curatii, atât de
-

=

.

,
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Hrisovulii. rufetului cojocariloră subţiri, din 99 Ianuarie 179,

venitii câtit şi do cheltuiala
cutio

„283
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să so

urmeze

darea

po anume,

cu obştosculii

și acea milostenie
sfatii, unde

d60.—4. Să ţio rufotulii. unii ctușii, carolo să
şi a colorii patra epitropi ai broslci lorii spre
avea pricini de alo meşteșugului lorii, cum și
nu deschidă prăvălio fără, de scirea şi longe
vorii alege de meşterii

tluitulii Domnoscii,

ântâiii

co o vorii faco din

vorii giisi cu cale acalo

zii

aibii putere prin volnicia Tărzi-başoi
a duce la judecată po ccă co 'vorii
socoteli. — 9, Nici unii eroitorii să
rufetului lorii, însă și po colit co-lii

să i se trecă numele în condică şi luându-și pecâ-

lasă să fie volnicii să doschiqă priivălio, şi unulii ca acela să

puo la cutia rufetului taloră cincă și jumătate, dândii şi Târzi-başci pentru havactulii lui taleri 2 1/, bani 30, afară numai do feciorulii de meșterii co va rămânea
la aita,
în loculii tătâne-sii meșterii, acela să nu se puc'a da nici la o parte nici
tatii-săii.
pusi
aii
cum
cutic'
la
săptămână
pe
paraua
ci să urmeze a pune și elit
zapisulii
G. Ucenicii săi aibă a sluji spre buna învăţăturita meşteșugului, după
acemâna
la
totii
sorocii
la
până
şi toembla co vorii faco cu meşterii, stândii
meştoți
și
cum
meșterii,
în
meșterii
din
prefacă
se
luiaşi stăpânii, iar să nu
stăpânul
terii să sc ferâscă do a lua ori primi uconicuiii altuia, purtândii grijă soroculii
după
desăvârşitii,
ucenicilorii cu silințţă spro a învăţa meșteșugulii
desăvârzitii să deo
ce-și vorii pune 'cu părinţii copiilorii, iar neînvăţându-i
ucenicie să şadă
din
eși
gl6bă la cutie taleri deco. — 7. Uceniculii după ce va
plătindii
meșteșugulii,
învățații
Paii
care
anii anii totii la mâna aceluiași meșterii
şi acei
Târzi-başa
cătro
do
cale
cu
găsi
va
so
precumii
stăpânulii săi simbrie
în
plată
cu
haine
lucra
vor
co
epitropi ai rufetului. — 8. Căltile, Dbaşcaliii
lorii
muşterii
'
i
croesci
lorii
dugheni
i
stăpâni
“prăvălii, și întru a cărora nădejde
alţii îi. lasă în necazii,
haine din destulii, iar la vremo după co so prefacii la
so va cerceta do
până
i
meșteri
do aceea să nu fio. slobodi a eși do la acelii
iară într'altii
eșiroi,
lii
sfârșitu
și
na
prici
ui,
rufetul
"horzi-başa şi do cpitropii
că fără, do
primâs
nu-i
să
chipii să nu-lii primâscă, cum și eci-l-alți meşteri
acestea ail
Lângă
cșitii.
ait
lui
rufetu
dovadă, că ori prin voia, stii prin scirea
alto feluri
cu
ișulii
alişver
osto
lo
cărora
așii
prăvăli
ca
i,
mai fostii cerutii eroitori
croescii
dii,
lăcomin
căci:
șii,
de mirfuri să fie numai do acelii alii lorii alișveri
cărora
tolalii
şi
ea
asemen
lorii;
olo
prăvăli
şi facii hainc gata do lo vindii prin
de acelii
numai
ţie
se
să
obște,
do
dato
gata
haine
cu
acâsta lo esto hrana
c6să din bucată, măcar
alişverişii alii mozatuluă,. iar.să nu croiască nici să
afară viindii la oraşii
po
do
ii
norodul
co felii de materio va fi; însă fiind-că
pe la croitori, trebue dar
spre îmbrăcăminte nu se potii zăbovi cu aşteptare facă și rufetulii croitorilorii
să
telalii,
ca po lângă colea gata haino vechi co ţinii
orii i călătorilorii, cum AŞa
pururea do totii felutii do haine trebuinci6so. ţăranil
când prin corcotare li s'ail
Saii prinsii eroitorii înaintea bocrilorii epitropi,
și păzi oi azâstă logiitură,
urma
vorii
că
făcutii hrisovii po obicciurile lorii, cum
spro osebitii chiarul
marfă,
ţinii
ce
coi
oşii
prăvăli
scă
cu dreptate ca să se zătign
ostoncla acului,
prin
rufotii
lor, ca întracestii chipit să se pâti hriini și acostii
eroi; dreptii
vorii
co
lorii
haine
mele
feluri
păzindii şi nartulii cusutului după
nestrămutate,
giuri
privile
le
numite
susii
mai
tote
acea ca să li se pizescă
, întăritii cu însăși credința
lo-amii datii acestii Domnesculii nostru nrisovii
Voivodii, şi cu a prea iubiMoruzi
inii
Domnioi mele Io Aloxandru Costand
Vodă, martoră puindii și pe
ţilorii Domniei mele fii: Costandinii Vodă, Nicolae mele cei mari aă Divanului
i
Damndlorii cinstiţi și credincioșii boerii Domnie

984
-
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care în forte puținii diferă de hrisovulii ce li s'a datii deja in Marii
1794. Dămiăîn notă numai

articolele diferitore. 1

Domnici mele: Pan Nicolae Brâncovânulii vel Vist., Pan Dumitrascu Racoviţi
vel Banii, Pan Jenache Văcăresculii vel Vorn. de ţâra de josii, Pan Manolache
Creţulescu vel Vorn. alii treilea, Pan Nicolae Filipescu vel Vorn. al patrulea,
Pan Costache Ghica vel Log. de ţâra de susii, Pan Scaelatii Ghica vel Log. de
ț6ra do josii, Pan Nicolae Hangeriiii vel Hatm., Pan Dumitrache Manu vel
Postelnicii, Pan Isacii Raletii vel Clucerii, Pan Dumitrache Sch:na vel Comis.,
Pan .... vel Pah., Pan.... vel Stolnicii, Pan Dumitrache Costandache vel
Pit. și Ispravnicii, Pan Costache Ghica vel log. de ţâra de susii; scriindu-se
hrisovulii acesta aici în orașulii scaunului Domnici mele Bucuroscă, la anuliă
do la facorca lumei lât 7301, iarii de la Domnulii și Mântuitorulii nostru Isusii
“Hristosii 16 1793 Martie 992.— De Oviţă Rafailă biv.. 3-lca Logt.
N
Cod.

XXXVI,

pag. 7.

i

”

,

-

15. De se va întâmpla vre-unulii din rufetulii acesta a muri, atuncă să
aibă chiurciubaşa a da în șcire la Dumnâlui vel Cămirașii, unde s'aii datii ca
să so ţie atât condica de hrisovulii şi orânduiala rufetului acestuia, cât şi catastihulii de numele lori, ca să se seâţiă din catastihii numele acelui mortii; sci
a vre-unuia. ce aii lipsitii, şi intrândii altulii în locii de coă ce vorii eşi moștori,
jarăș să ardte la D-lui vel Cămăraşii, ea să so îndrepteze la catastihii ; asemenea
și alţii.ce se vorii adăoga după vremuri la rufetii vrednici, şi primiți de rufetii,
arătându-se la vel Cămiirașii se va trece în catastihii.
|
16. Să urmeze şi să păzâscă lucrulii şi măsura- blanelorii la ori co felii
de felurimi după orânduiala, ce aii fostii prin hrisâvele lori; însă blană întrâgă
de cacomti, o sută patru-deci de tanele; blana întrâgă de sîngepi negri, două sute
două-deci și cinci tanele; blana întrâgă de nurcă, șepte-deci tanele cu cafalele
loră; blana întrgă de singepi de Sibirii, două sute patru-qeci tanele; blana întrâgă
de sîngepi proștă, 'două sute cinci-Qecă. tanele; blana întrâgă de pântece de vulpe
şai-spre-dece tanele ; blana întrâgă spinări de vulpe, optii-spre-dece tanele; blana
întrâgă de carsaci, trei-deci tanele; blana întrâgă de carsaci cu bogazurile lori,
nouă-deci ; blana întrâgă de dihori pestriţi, șai-qeci; blana întrâgă jderii, optă-geci
tancle ; blana, întregă de zardavo pace nouă-deci; misada întregă pacele de samurii,
o'sută optii-qeci și două, cu şâpte faschii; blana întrâgă de zardavoleni, o sută
dou&-deciă; blana de răși, șâă-geci; blana de erocii lungă de palme cinci și jumă&tate, iară pâla de șese palme; blana întrâgă de veveriţă, două sute tanele; blana
de jalanficuriă - „+ „ trei-decă, blană întregă do satragea, două sute cincă-deci
;
blană întrâgă pântece de sîngepi negri, o sută donă-deci; asemenea și blana
de
hârșie totii acâstă măsură să aibă, tote acestea felurimi de blane, nu
numai să
aibă a lo face pe numărulii ce poruneimii, ci și mari să fie după măsura
cea
curiinci6să, cum nici putrede să nu fie, stii nepotrivite,
sGii necusute bine, căci
ore in gurse cojocarii n ocunti felii de vieleșugii „se vorii pedepsi, și celii ce
Npera, Să albă
a le numbra, ca de va găsi lipsă din măsura acâsta, şi câtii
de puţinii mai mică, să aibă a arăta la Dumndlui Cămăraşii,
care ait făcutii acea blană, întorcândii banii cumpărătorului şi acel blănarii
să se şi
pedeps6scă
cum
um Șșii blanele
b
mici pentru
c ce lo „facii
pent panighiruri,
ăot
ighirură, săsă fie volnici
mici
solicit Îna lo vinde
aa și
aici, însă după proțulii lorii..
MI
e
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zăbunariloră, din 6 Iunie 1793. 1

Art. 18. Şi amii întăritii hrisovulii acesta cu însuși iscălitura şi pecetea
nii Vvd.,
Domnică mele, şi cu credința prea iubiţilorii Domniei mele hi: Costandi cinstiţii
D-lorii
și
fiindii
martori
Vd.,
e
Gheorgh
Dumitrașco Vrd., Nicolae Vvd.,
Brâncorenu
și credincioşi boerii veliţi ai Divanului Domniei mele: Pan Nicolae
de era
Vorn.
vel
ânu
Brâncov
vel Ban, Ianacho Văcărescu vel: Vist., Manolache
Nicolae
Spăt.,
vel
Manu
che
Dumitra
Hatm.,
vel.
de susii, Costandinii Caragea
de ţâra de josii,
Filipescu vel Log. do ţâra de susii, Costache Ghica vel Vorn.
Ştirbeiii vel
Costache
Vorn.,
vel
tânu
Radu Slătinenu: Vorn., Manolache Grădiş
vel “Comis.
iu
MHangerl
che
Dumitra
Post.,
vel.
- Log. de ţâra de josii, Lucache
vel Stol.,
Bălenu
Grigorie
Dumitrașco Racoviţă vel Clucerii, Iordache vel Pahar.,
Log,,
vel
u
Filipesc
Nicolae
ii,
Ispravnic
şi
-Tordache vel Slujer, Grigorie vel Pit.
mele,
Domnici
a
Domnie
ântâia
anii
treilea
ali
la
acosta
şi s'aii serisii hrisovulii
la anii de la zidirea lumei
aici în orașulii scaunului Domniei mele Bucuresci,
Ianuarie 30, de Rădu-“
1795,
Hristosii
7303, iară de la Domnulii nostru Isusii.
i.
Condicari
Logof.
canu Poienaru biv. 3-lea
Cod.

1

XXVI,

pag.
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Cavtea rufetului

zabunarilorii

de aici din oraem. Vlahseoie. Fiind-că rufetulii zabunarilorii pământeni
de mai josii,“cuprin
se
ce
şulii Domniei mele Buc uresci, aii avutii privileghiulii
Vodă
Mihaiii
Domni
fratele
sa
atât de la alţi frați Domni, i de la Domnia
la meşca
2,
Maiii
1785
I6tii
cu
,
văqumii
o
ce
sale
i
Suţulii, prin cartea, Domnie
bumbacii și cu lână, atât altii
teşugulii zăbunăriei, care este ori-ce să împle cu
nici giurgiuvanii, nică eroi,
armânii
nică
cât
vufetii să nu se amestece a lucra,
a lucra meșteșugulii zăbunarilorii,
torii, nimenea. să nu cuteze a se amesteca și
de zăbunărie şi aici în Bufără de numai ci să-lii lucreze și să vângă marfă
sci şi zăbune femeosci
voinice
antiree
adică
curescă și po la târgurite de pe afară,
ori-ce lucru se împlo cu bumbacii
si copilăresci și alt-felii de zăbuno mari, și
ea să aibă haine făcute gata
apurur
s6ă cu lână; numai și ei să fie datori ca
de pe afară, cari nu se poti
vinii
ce
rii
spre rândare și îndestularea ţăranilo
și aşa tot Incrulii zăbunăriei, numai
zăbovi cu aşteptarea până se va face haina ;
i să nu se amestece şi pentru
rufetur
6i 'să-lii lucreze, iar la meșteșugulii altorii
să aibă numiții zăbunară
marfă,
de
felii
acestii
căci pentru altii rufetii va avea
ci săle cumpere cu
sâii
le vânqă,.
volnicie, ca ori să le puo sorocii ca să şi
aii, care privileghiu
ce
ghiului
privile
ea
bani, aii cerutii «de la Domnia mea întărir
se.
să li se urmeze întocmai, după cum
nu numai îlii vroimii Domnia mea ca
t
Domnie
făcutii
aii
jalbă
prin
ce
lorii,
cuprinde mai Susii, ci încă după cererea,
a a
alegere
după
însuşi
ce
.
.
.
.
.-.
pe
e
mele, le orânduimii ca să aibă starost
fi staroste, carele împreună cu cei mai
tot rufetului lorii, s'aii orânduitii a lo
vorii întâmpla între dânșiă de ale meşfruntași să aibă a căuta pricinele ce se
ală, după obiceinlii moșteşugului
orândui
teșugului lorii, eu dreptă şi cu. bună
de meşterii şi caltă pe fie-care săptEmână
lorii; să ţie și cutie, în care să so pue
în vină cu stricarea vre-unui lucru,
'câte o para, cum şi cel care se va dovedi
prăvălieși, să dâe la cutie câte tal. trei,
soii va călca legătura breslei a lucra la
să i se îndoiască darea; celii co va
iar alti doilea când se va prinde în vină
venitii de cutio să fie pentru
acestii
„desehide prăvălie să dee tal. cinci; care

URECINĂ
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986
h) Până

şi -bucătarii

a fi în rufetii

continuă

şi reclamă

dreptulii

10
de. a-si alege starostele, ceea ce li se învoicsce cu resoluţiunca din
.
A
|
“Tulio 1793. +
ajutorulii color scăpătați, și când va muri vre-unii săracii din brâsla lorii, din

„cutie să se îngr6pe; i nici unit meşterii scii calfă să nu fie volnici a lucra la
“alţi din alte bresle lucruri de vândare; la trebuințele curței când va fi să-se
câră de pe la starostea ce Pamii orânduitii Domnia mea și elii cu dreptate și
care, aceste rufeturi să fie și cu scirea fruntaşilorii
cu. rândii să dâe fioș-căruia,
spre a nu se năpăstui vre-uniă, iar care nu se va supune ori rânduiala breslei |
sâii Ja rândurile co va fi (nedescif.) în potriva poruncilorii Domnici mele, să fio
popritii de acestii meșteșugii a nu mai lucra; şi așa să-și aibă și ci acestă orânduială, după cum ati şi alte rufeturi ; pentru care poruncimii Domnia mea D-talo
vel Agă, i vel căpitanii za dorobanţi, ca pe cot ce se va arta vufetulii „Zăbunarilorii că urni6ză împotriva. meșteşugului lorii, nici întrunit chipii.să nu-i
îngăduiți, și ca să li so pâtă îngărlui privileghiulii acesta întoomai după cum
se cuprinde mai susii; așișderea poruncimii și Dumnâvostră Ispravnieilorii de
prin judeţe, pe unde vorii fi bâlciură, să căutați mai multii decât rufetulii zăbunarilorii de ţâră, pământeni, să-nu îngăduiți po nimenei altii a vinde lucru
de zăbunărio, ca să se pătă chivernisi fiesco-care cu meşteșugulii lui. îi saam

receh. gmvd. — 1793, lunie 6.
Cod
1,

"

EXVI, paz, 52,
Anaforaoa
Pre

bucitarilorii din

Inălale

Bueusresci

pentru

vălăşia

lui

Punailiăi,

Dâmne,

„Jăluimii Mărici tale, că noi vrândii a ne pune brâzla in orânduială, amii
cerutii prin jalbă la Măria sa Alexandru Vvd. Ipsilanti, şi fiindii orânduiţi la
Dumndlorii boorii Epitropi, prin anafora întărită, s'aii pusii în orânduială, a avea
și noi vătavii, și ne-amii alesii de vătavil pe un Panaitii, pământeni, însă nu
pentru alta, ci a nu sc face înșelăciune norodului, şi a nu'so strica bucatele cuivași ;
de la cutic să ice oreş-co do către vătavii avândii legătură, şi ceea co so va
stringe și se ajute vre-unii bolnavii și scăpătatii, i vre-unii mortii săracii din
bresla nostri să-și aibă din ce se îngropa, cum şi la paraclisulii de la Curtea
Veche să porto grija, do untii de lemnii, cu tămâc, lumiînări şi altelc, avendii și
pomelnicii brâsla nâstrăla acelii paraclisii, carela acestă orânduială de vătășie
de la toţi luminaţii Domni s'aii întăritii pe numele lui Panaitii, și unii Petre
ce se află în slujba Curţei puindii mâna pe sinetii, umblă cu vicleşugii, fără de
scirea bresici. nostre, să-lii înoiască pe numele lui, aiîi pusii mâna și po aceostii
puţinii venitii de l'aii adunatii, fără de a da la locurile ce arâtămii, ci no rugămil
Mărici talc, ca să cerceteze urmările acestui Petre și să se înoiască sinctulii pe
numele lui Panaitii, că po Petre nu-lii poftimii do vătavii, şi ce va fi mila

Mărici tale.

|

Robii Mărică tale:
preună

cu

(tii breslu

Vinrilă,

|

Nica,

bucălarilovii

din:

Marini,

|

Stuneiu,

Pucuvesci.

e

Barbu,

Vladă, de înă

|

!
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Dâcă bresla era o insituţiune minunată de apărare a comerciului.
Domnitorul:

dă pe pctiţiune acestă

poruncă :

«Dumnâvâstră boerilorii naziri ai Epitropici de obşte, să toorisiţi jalba acesta.
a avea. brâsla bişi săi dați pliroforie Domnici mele, ântâiii de. este trobuință
una ca acâsta?
cuveni
sarii
vrednicii
cuvîntii
sii
pricina
cătarilorii, și pentru care
Maiii 19, 3-lea
1793,
—
şi po care dintr'aceşti doi îlii pohtescii de a le îi vătavii?
a
Logof. de josii.»
Pre

Inăl(ale

Domne,

x

amii făcutii cerAscultândii luminata porunca Mărică talo de la acestă jalbă,
între denșii,
breslă
avea
a
ala
orândui
cu
osto
lorit
cerea
cetare şi amii văutii că,
cfholia își
cu
nunţi
la
şi
una că ori cine: ait trebuinţă de bucătarii la praznicii
încuce,
umblă
nu
iară,
cere,
de
lorii
înlesnesce trebuinţa, căci merge la vătavu
de se
că
doua
a
ă;
vorbâsc
să
cine
cu
şi
mârgă,
“să
cine
şi încolea, nesciindii la
e şi.
plătesc
le
ii
vătavul
,
cuivași
va, întâmpla să strico vre-unii bucătari bucatele
bolnăso
când
ori
și
a,
"ntr'ens
bani
strînsii
do
a treia, că ati și cr-cutie a lorii
străinii din altă ţeră, şi va ca
xesce vre-unulii dintr'ânşii, scii more, stii coste:
bătrânii de nu mai p6te munci,
stii
să căl&torescă la altă parte, şi esto scăpiitatii,
ii, doi îngropă, şi caută
miluesc
i
do
lorii,.
cutia
tâto aceste le sivîrșescii cu din
evlavie la sfinta biserică, ot.
-la bâlă; deosebitii de acestea ail arttatii şi altă ati împodobitii unii paraclisii
ială
cheltu
curtea gospodii cea veche, că cu a lorii
unii omit tocmitii şi orânduitii
cu candele de argintii şi alte trebuinţe, avândii și
de lemnii şi lumânări de la
de portă grijă a le aprinde totii-dâuna, cu untii
totii norodulii câţi mergii
care
câră
de
dânșii, avendii şi tesghea cu luminările
în sfinta biserică ; pentru
i
aprindi
şi
ră
cumpă
do
i
găsesci
la biserică cu înlesnire
calo, ca să se urmeze
cu
i
“care una ca acâsta bună orânduială,şi noi găsimi văţumii şi altă jaloă buiurivă-le
împotr
ă
după cum. și până acum; dară fiind-c
cerândii ca să fio elii vătarii,
disitii totii către noi co o di Petre Acci-bașa,
Vodă, făcutii cu numele
Mihaiii
sale
arătându-și elii sineturi Domnesci alii Mării
esci ca să vedomit
porunc
ne
ta
imea
Iniilţ
că
lut Panaitii, iarii nu po a lui, şi fiind-

cave vei sci Măria ta, că toţi .făcură
pe care-lii pohtesce bresla de vătavii, de
rarele s'aii insuralii aici şi se află
cerere asupra lui Punailii greculii bucătavii,
sililovă dintru ântâiii a se face
şi
atorii
îndemn
pămentânii, şi acesta « fostii.
se
acesta-li, cere şi tolă Wresla fiind-că
acestă orânduială între dânşii şi pe
nu-lii
başa
Acei
pe
iară
gii,
virleşu
de
sînguesce cu duvese de înimă, şi fără
clii fără de a nu urma nici

mănâncă
pohteseii, căci po ce bani pune mâna îi
u care vrândii noi să ne pliroforisimii
pentr
susii,
mai
arti
se
ce
unele din celea
.
condicile Epitropici şi amii aflatii o anamat curatii de adovării, am căutatii în
i
măsiti
aii
lorii
Dumnâ
şi
care
opi, prin
forea cu I6t 1782 Iunie, a boorilorii Epitr
primirea a tuturorii, S6iia lo fi vătavii
cu
şi
uială
orâhd
i
acest
păzi
se
cu cale a
totii pe dânsulii îlii core, să fie luminată
totii Panaitii, ci fiind-că și acum Drâsla
lori pe numele lui, după cererea breslei,
porunca Mărici tale a se înnoi sinetulii
a so numi din Acci-bașa Vătavii pe
ste
căci unii Azci başa îi este şi eti necin
hotărirea cea desăvârşită râmâne a se
bucătari, fiindii cei mai mulți robi; iară
face
_

10.
de către Inălţimea ta. — 1793, Julio
e
truch
Duani
i.
Vlahic
Filaretii, al Ungo

Vornic.

Me

-

4

.

.

Ban.

Seaslatii

|
Grecenu,

biv.

vel
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şi a industriei pământene, nu 'in tot-dcuna
şi nu t6te-breslele 'se folosiati de egala protecţiune a Domnitorilorii. Brâsla măcelariloră mai
alesi era strinsti ținută, în interesulii indestulărei publice cu carne.
Etă, nisce acte din care se va 'vedea, cum se pedepsea cu gripa ocnei
pe unii măcelari vinovaţi de neimplinirea datoriei lori:
" Anaforaoa pentru măcelarii ce nu-şi
năpustitii, a-i trimete la ocnă.

ţinii

scaunele cu

carne,. ce

le-aii

Pre Inălţate Domne.
Insciinţiămii Inălţimci tale, pentru lude șâpte măcelari ale cărora nume se
„arâtă mai josii, că dela Paşci şi până acumii, nici cum n'aii venitii ca, să aducă
vită ca să taie pe la scaune, ce se află singure, precum aii tăiatii și mat dinainte
care fiindii împotriva. poruncilorii Măriei tale, aduce zătignire şi celor-l-alți ! ce

halea, acumii taie, ci fiind-că acei co ai rămasii de taio, prin jalba co mi-ati
datii facii cerere și rugăciune, ca să se aducă cei nesupuși

să se pedepsâscă, și

să fio siliţi do a tăia împreunăcu dânșii, precum te vei pliroforisi Măria ta din
însăși acestă, jalbă a lorii, de aceea nu lipsimii a însciința Măriei tale.— 1794,

Apr

AZ

i

Da

-

Io Alexandru

Pe Agă.

Costandin
. Moruzi” Prod. îi gpod.

Dumnâta vel Agă, fiind-că

intratâtea

Zemyli

Vlasroe.

rânduri sait datii poruneile

Dom-

nici mele strașnice: măcelarilorii, și Li: sati: datii hotărirea Domniei mele la toţi,
și de faţă prin cuvântii, că aii să se pedepsâscă până la morte, şi după tâte
acestea iariiși sunt neurmătoră, "ţi poruncimii dară, ca să orânduesci zapciii să
pringă pe acești lude șcpte, și aducându-i în pază, să-i faci teslimii la pușcăric,
de unde poruncimii ca să facă carte Domniei mele de a se trimite la ocnă, de
acestă dată, spre pilda şi învăţătura 'celor-l-alți. — 1794, April 17,
a
E
Vel. Logf.

" Numele măcelarilorii pedepsiţi
Gheorghe sin Patrasco ot. Batiște, Petraşco sin Petrasco, ot. tam., Şerbanii
Surehe ot. tam., Anastase Cureman ot. Dichiu, Petre Epure ot. Oţetariu, Dumitru Grăţoiu, ot. tam., Stefanii sin Zamfirii ot.. Batişte.:
|
Cond. XXVII, pag. 97 V-a.
Io

Alexandru

Constantinii

Moruzi

Vva.

- Intărimii şi Domnia mea după anaforaca Dumnblorii n
azârilorii Epitropi
și după cererea breslei, ca să fie numitulii Panaitii şi de acum
înainte vătavii.
peste bucătarii din Bucuresci. după cuprinderea cărţilorii Domhesc
i ce are, şi
să li se urmeze nizamulii și orânduiala co aii avutii. — 1793,
Aug. 31, vel Log.”
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însemnătate este modificarea introdusă de Moruzi .

Isnafului

lemnarilori,

ală zidarilorii,

cărămidarilorişi

nisipariloru. Să se observe in oceste modilicări cele cari privescii trebuința «de. înfrumusețare a Bucurescilorii. Să se observe şi mai marea
uşurinţă ce se face de intrare de meşteri străini in acestă preslă. Se

simţia în Bucuresci nevoie de mai mulţi zidari şi lomnari de câţi erai.

"Se deschide pe t6tă ziua mai mare porta prin care meseriaşii
străini daii năvală în breslă. până ce vorit ajunge a scote din ea pre
Eeă

actele

cari

Io Alecsandru
,

Primimiă

a

e

meseriaşii români!

ne-ai

dati

ocasiunea

la aceste

Constantiniu. Movuzi Vvd. î gpd.

Domnia

reflecţiuni:
Vlahseoie,

Zem

SE

mea anaforaoa D-lorii orânduiţilorii . trei „boeri “asupra

rugăciuiici şi cererei ce facii isnafurile aceștea pentru întocmirea acestorii şâse
pontură, precum se cuprinde mai josii, ca să-şi facă şi ei alişverişulii meşteşugului lorii cu lesniro şi obştea să-și aibă îndemnarta la trebuinţele lori, cum

şi cutia să-şi aibă folosul siguranțeiși din ajutorulii: acestori, bani, care bani
poruncimii, ca prin Dumndlui Epistatulă Agici, să se împlinescă de la isnatură
Vel Logofete 'de ţera de susii,'ca prefăcândii
în vremea care poruncimii Dumitale
să o întocmesci la aceste ponturi cu mijisnaturi,
cărtea, de nizamulii acestori

mea să o
loculii ce se cuprinde mai în josii, şi una pecetluindu-se de Domnia,
la:Lode
adeverită”
asemenea
copie
dea la mânile starostci, iar alta făcându-se
—
acestora.
isnafurilorii
mânile
“gofeţia Divanului Domnici mele, să se dea la

"Pre

Inălţate

ÎN

i

4795, Decembro 2.

Vel Logf.

Domne,

aică din
Isnafulii lemnarilorii i ali zidarilorii i cărămidariă şi nisipariă, de
la
supuși
sunt
robi
Bucuresci, aii jălaitii Mărioi tale, dicândii, că ei ca nisce
staroste,
avea
de:a
nizamulă ce sali datii de Inălţimea ta asupra rufetului lori,
cu luatulii teschedar fiind-că zicti cumcă li se pricinuescii chederii și zăticnire
sâii altii
unii meremetii,
relilorii de la starostea, căcă când. potii de giisescii câte
a merge să giăsâscă pe
lucru şi fiindii. șederea lorii pe la locuri depărtate, până
se strică ghindeliculii
li
lucrului,
de slobodenia
starostea..şi să-şi -ice teschereă
Epitropia de drepnici
că,
nici
pentru ca să nu se zătien6scă
şi ii,
şi se păgubesc
râgă Mărici tale
se
ii,
tulii ei, cum şi Starostia să fie după cum s'aii orânduit
și, a Stărostiei şi ei
ca să dea pe tot anulit câte talere 1500 -havaetulii cutici
tescher6oa staroste; întru a
_să fio slobodi a lucra unde vorii găsi. lucru, tăr'de
cărora

jalbă! ni se dă laminat

răspunsulii

Măriei

tale, că cererea. cara. 0 face

cum
acâsta brâslă, pentru:a fi adică și : Epitropia. folosită,
[storia Româniloră de V, A. Urcchiă.

,

și. Stărostia și: pentru
|

Tuu.

VW
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le dă supărare şi pagubă la
a nu'se stenahorisi nici ci ”cu' unele ponturi, care
ne poruncoscă ca adualișvârișulii meșțeșugului lorii, este primită Mărică tale, şi
ci, eu ponturile
nându-ne. la: unii locii, unde vădândii cuprinderea cărței Domnes
cuprinse sunt
cele
din
ce sunt date pentru acoste isnafură, să chibzuimii câte
unii schepsisii
care aducii ziătien6lă de pagubă alişverișului lorii spre a se face
face şi trede îndreptare, 'de: ași -avea: şi ci lesnirea alișverişului lorii şi a:se
po largii.
serisii,
în
arătare
tale
Mărie
buința obștei tămde zăticnire, și sii facemii
loci,
unii
la
i
adunat
Deci următori find luminate Măriei tale poruncă, nc-amii
,
„unde adanândii și câţi-va din bresle, le-amii cititii mai ântâiii 14 pontură cari
se cuprindii în' luminată cartea: Mărică tale, câte unulii po r6odii, și la tote celela s6se ponturi cerii milostivire a so fuce în|
l-alte sunt mulţămiţi, fâr de cât
n
dreptare, adică:
“La pontuli alii treilea, să fo slobogi a tocmi lucru cu cei ce aii trebuință
şi tără de scirea starostei, și să lucreze, nefiindii 'îndatorăţi a lua tescherea ;
iar când cel cu trebuință care va vrea să-și facă casă din noii, scii alte acaretură
şi, moremetură, cu ghiotura, sii oră cun va voi, și pontru siguranţa lui va vrea
să fie şi 'starostea de faţă la tocmâlă,. se mulţămescii și vreaii, ca să urmeze.
La punctul ali cincilea, în locii de trei parale la leii să dea talere : 1500
pe anii în două câştiuri, prin _marifotul stărostiei, după Zapisulii ce ati datii la
'Epitropie, însă la Ianuarie ântâiii talere. 750 şi la G luni, adică la. Iulie ântGiti,
alţi talere . 750, din care bani, găsimii cu! cale "a talere 900 să-i dea starostea
la, „cutie și talere 600 să-i proprâscăi pentru 'ostenâla sa;
La pântulii,; ali șeptelea, unde se vorbesce pentru „meşteri străini, co vinii
din alto părți, după ce se va arăta -mai ântâiii la starostea. și se va! aşega la
condică şi la dajadic, rămâindă în br: aslă, are apoi să urmeze și pentru aceia ca
şi cel-l-alţi meșteri.
La pontuliă alii gecelea, fiind-că de la bresla pământenilorii s'aii rădicatii
datulii teșchorelilorii, așa și p'a lorii cu cei-l-alți nemți să râmâie nesupărati.
“La puntulii ulii unspre- iJecelea, de vreme co aii rămasii: meșterii: slobodi
pentru luatulii teșcherelelorii, a lucra unde vorii găsi de lucru, să' se îndatoreze
-călfile vidari i lemriari, cum şi meșterii, a nu se întinde pe podii: cu binaua ce
“vovii' lucra: pe la anii: alții, sâii a [ace case din căpătâiul podului înainte, pe
linia drumului, ca'să se Lungescă.. podurile, nici afară din hotarele ce sunt puse
pe marginea Buc urescilorii, ci de îlii va sili stăpânul - casei, stii .alţii, să. fie

datorii, ca numai decât: să:dea:de''seire la starostea,-ca să urmeze. după : cum
este: porunca la 'acestii pontă;; darii fiind-că. din prostime şi din cei fugari după
“afară, care se 'ascundii 'aici; casele ei și le fâcii de gardii; fără de meșteri și
lipescii' cu :pământii şi: cu şovarii “învelescii,: pentru unii 'ca 'aceia fiind-că nu-și
facii. namestiile cu meşteri, să privegheze starostea, şi preoţii mahalalei cu vă
tăşelulii, ca îndată cum îi vorii: vedea pe ori-care că își clădescii! casa, ori în
“căpătâiulii podurilorii, sâii afară din: hotariţ; numai decâtii: să fie datori a da de
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scire la-starostea, spre a-i popri de lucrulii 'acela ce este împotriva poruncei.
"*
La pontulii -alii_troi-spre-decelea, unde dice ca starostea să nu. tăinuiască
venitulii cutiei şi a face adichii celorii cu :binalele, sâii însuși breslei, -cu luare
de mită, ori a face. viclenii și hatârii în parte, a orândui numai.pe unii meșteri.
la lucru, și.pe alții a-i zăboviși a-i discolepsi, ajungându-se cu unii din meșteri
să facă : celor-l-alți -nedreptate, - fiind-că . acum se, slobâde . brâsla a Incra care
unde va găsi, nu pâte starostea a face. nică unele de acestea și. rămâne a se
îndrepta acestii pontii. De care nu lipsimuii a însciinţa Mărică. tale cererea jăluitorilorii, cu “care nu aducii nică o împotrivire: la luminată, cartea: Mărici, tale
pentru orânduiala starostii de binale ce aii făcutii, căci tâte eele-l-alte le voiescii
şi se mulţămescii, numai . la. luatulii teşchereleloriă,. fiind-că .se . zăbovea. şi se
întârdia de lucru. lori, de aceea primescii a, da, talere . 1500 pe. anii, în .două
câștiură, cum. s'aii disii mai susii; care do. va. fi primită la auqulii Inălţimei tale
cererea, torii, se va face cea desăvârşită hotărive de. către înaltă înţelepciunea
Măriei tale. — 1795, Noemvrie 20.
. Ianache Moruzi, biv. vel Vistier, Scar atit Campina
:
Cod. XXVIII, fila 39,

Fabricile

care în deosebi preocupă

Alezandru u Geraclie

pe Domnitori,

fură. acele ae

postavii şi de hârtie.

« Facendi cunoscutii boerilorii, qice Aaronii Florianii:, aceştia s" ai

temută-a

întreprinde de ast-felii, de lucruri. ». Ca să liniştescă temerea

boeriloriă, că .prin creaţiunea de fabr iGi — displăcute Austriei — se va
putea supăra “Turcia, Alex. Moruzi stărui,.prin omenii săi, la Constan:
tinopole şi. isbuti u obţine firmană.- incuviinţătorii stabilirei din noii

a fabricei de postavii. Spre a face acesta, trămise la Viena pe boerulii

şi să
Dumitrache Hatmanulii, ca să studieze or ganizaţiunea . unei fabrici
—
Braşovi.
la
şi
aducă unelte -şi meşteri. -Cu acelaşi. scopit trămise
arnăuţii
unde prospera industri ia acesta — pe Mihalache fost. căpitani de

a
La 18 Augusta 1794, Al. Moruzi dete hrisovulii săă pentru. infiinţare
acorfu.
Porţei
ă
firmanul
1796
fabiicei de postavii. Numai. în Aprilă

dati: pentru. fabrica

de. postavii.

Acesti

firmană,

după

ordinului lui

Maii, în
Moruzi către vel Postelnicii, sse citeşte. in şedinţă solemnă, în 19
coprinder ea, următore:

ii de imgelăcisună
Tătmăeir ea a Imupărăteseulută fer manii pentru coli vrednic

Iat.

..
Impăr ătesc ce stati datii, pentr u fabri ica postavurilorii

al. ţăreă românescă
* Lauda ighemoniloriă: ai n6mului creștinescăi. Domnule
e
se închei cu bine ; ajungând
Dostandinăă: zade Alexandre Vyvd. săvârşirile tale să

i

Bucuresci 1893, pre. 168. "Veţi brisovală

|
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I
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1. Manuală de Istoria Prince, Românici. —

'3a nota nâstră.
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în
acesti: înaltii sfântii Impărătescii al meii 'somnii, “sciutii să fo ție, că
S'aii
notărire,.
şi
sfatii
ii
obştescul
ponturile” canonamelei ce mai “înainte prin
făcută şi: S'aii înfrumuseţatii cu sfântii plinii de milostivire Impărătesculii' ali
meii Hat. pentru rânduiala, şi nizamulii țărilorii Românesci şi a Moldovei, este
scrisii şi' se cuprinde, ca să se: pue +5tă silința şi purtarea de grijă pentru buna
stare și fericirea a numiteloriă ţări, şi mai ântoiii pentru întemearea fabricelorii
“de postavii, cumaşuri şi altor lucrări, care după vremi vorii pricinui mare folosii
la păzita de Dumneqeii -stăpânirea mea; spre ae6sta s'aii fostii dati mai nainte,
și s'aii trimisi ție poruncă cupringătâre celorii treb uincidse rândueli pentru
săvârşirea mai susii numitului” nizamii ; acum dară, tu numitule Domnii, cu celea
în serisii arătări ce dk trimisi către “prea înaltulii şi prea paterniculii meii
Dovletii, îaci însciințare! pe: largi, că după ponturile nizamului celui noii, afară
din fabricile“ co stai făcutii: în prâjma Bucurgseilorii pentru ţesatulii postarurilorti, nu numai te-ai silitii a face și două-deci odăi, două menganele;, magazii
pentru lână şi măostrii ale meșteşugului acestuia, și aă purtatii do grijă a trage

și a aduce meșteri. din partea Europei, dară. după tâte. aceste choltuelile ce
Sati făcutii până acum pentru zidirea cherhanelelorii, le-ai dăruitii: neguțăto-

rilorii ce aii primitii asupra lori acâstă cherhanca, și ai arătatii tStă musaadâua

dându-le lorii și hrisovii eu câte-va pronomii, “trimițând și tilmiicirea -numitului hrisovii înpreună cu câta-va probe de postavii la proa “puternica, şi “prea
înalta” mea. “împărăție, facă cerere a se da; înalta: mea: poruncă! împodobită cu
stântulii mii „Impărătoseit Hat, fiindii trebuinciosii :spre întemdierea păzirei coi
îcelintite întru totii a acestui izamii, ce Vaii dătit pentru cherhanelo şi de

ciitre atmaşiă - mei ; întru costa a în serisii avătări se

cuprinde! că ai ziditii

cherhanea, ' Şi” pântra hârtie, şi iai trimisă omii ca să tragi din partea “Europei doi
meșteri, silindu- te şi pentru buna aşedare a' acestei cherhanelo ; acestea dară
ale “tele înscrise arătiri aducându:se la prea înaltulii Impărătesculă meii pragii
prin înțeleptul Epitropiă şi de maro cuviinţă, plin de putere și alesulii sfetnicii
celii ce caută pricinile' lumei şi îndreptâză! novoile norodului El hagi 'Izet
Melci Puşa ( nemărginită să fie dela Dumneqeii slava Sa, și să i se adauge
puterea şi. "fericirea sa), şi: aşa ăjungânăti noimile la: ImpSrătesca mea înţelegere,
Sail dat altă înaltă! Impărăt5soiă poruncă împodobită cu 'sfântal Impărătescii
ali mei Hat coprinqătâre : ca 'să te silesci, “atât pentru ase aduce : în mai
bună lucrarea postavurilori,: cât și pentru. buna săvârşire'a hârtiei ; Bind dară,
că, atât, acâsti bună „aşedare aa facorii Postavurilorii,. cât și „încoputulii bunei
istoțimoa, ce „se astoptă do la tine, “sait făcutii duță cozetea în: hrisovulii caidu
la calemul Impărătescului reii Divâni, şi S'aii dati şi:s'aii trimis ţie: altă înaltă
Impărătâsei poruncă împodobită cu sfântulii şi plinulii, de. milostivi izo Impărătesculii al. meii. Hat, coprinqătore ca să se cheltuiască tâtă silința și protimia la -cea
întru totii jueraro şi păzire nostr imutată a nizamului ce sati -datii pentru .
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chorhanea ; deci tu „numitule Tshomonii, după firâsca ta adâncă istoţimo și înţelepciuno, to „vei sili și de acum la tâte celea folositore . şi trebuinci6se la
Impărăţia. mea, şi spre săvorșirea tuturorii celorii co ţi s'aii. orânduiti, trebi a:
prea înaltei și prea. puternicei mele Impărăţii, după. împărăt6sca mea voinţă
şi plăcere, şi vei arăta protimio, ca să intemeiezi și să întăresci acea „cătro
mine banii ipolipsisii, co păzesco Impărăţia mea, silindu-to după sfântulii Tmpărătesculti alii moii Hat. şi după celoa în serisii ale tale arătări la iscusirea
cea mai bună a postavului, co se va. lucra şi de-acum înainte, și la buna
lucrare a hârtică; spre acesta s'aii făcutii şi s'aii dat acestii pentru plăcerea.
slujbei „tale înaltii . Impărătesculii alii mei firmanii și Sail trimisti ţie; deci
după ce vei înţelege .povăţuirilo și poruncile'+ co se cuprindii într u prea. înaltulii
firmanii. înfrumusețatii cu .stântulii Impărătesculii moii Hat. 'arătândii protimie,
la săvârşirea tnturori trebuincidselorii folositâre chipuri, vei privoghea pentru
buna aședare şi îmbunătăţirea a lucrărei postavurilorii: de acum înainte, pentru
buna orânduială și punerea la cale a hârtiei, pentru buna stare a ţărei, pentru
colea, de folosti săraciloră Raiale, şi în scurtii arătândii acea. nădăjduiti de! la
mine adâncă înţelepciune, să to silesci: spre sâvârşire, după, plăcorea Impărăţici
mele a tuturorii pricinilorii trebuincidse, a prea înaltei şi : prea puternicei mele
Impărăţii, fiindii cu cea mai “scumpă luare aminte a nu so trece: cu vederea
cât de puţini lucrarea acelorii „poruneito ţie, după noima sfintei “Tmpărătoscă.
“porunci. co s'aii dati, care cere netrocută supunere şi ascultare, “depărtându-te
“sârte de tâtă urmarea cea. împotrivă; către sfântulii Impărătesculii. firmanii ; așă
să şeii! crede Impărătescului. meii semnii. i— - Sai serisii: la 1209; veleatii la
:
SP
:
începutulii luminei, Ramazanii.
ri

i

ata

că Atezandru: Const. "Moruzi id, i gospd. Zen. Viahseoie. mir
- Porunoimăi Domnia Tea Dumitalo : cinstitii şi credinciosii” boorule ali
Donanici melo vel Post. acâstă tâlmăcire: a firmanului Impărătescului Hat,
pontru fabrica, do postavuri, la adunarea do” plină a prea sfinției sale părintelui
Mitropolitulii țărei, și a Dumolorii cinstiţilorii. şi credincioși boorilorii veliţi
ai Divanului Domnică - mele, să se citescă întru augulii taturorii, 'arătândii şi
toți,
însuși vredniculii de închinăciuni Hat... Impărătescii, ca să se. înţel6gă de
facă urmarea

şi ca să se

şi silinţa de către

vori care dregătorii arii fi la tr6bă,

sciută
fiind-că este poruncă şi voinţă. Impărătâscă, și după. ce se va face. acesta
puneţi
să
la toți, apoi. Dumnţlui vel Vist. şi Dumndta vel Log. de ora, «de susii,
şi după
Visteriei,
condica
în
și
cât
:
Divanului,
să trecă acâsta atât in condica
19,
Maiii
1795,
mea.
Domnia
la
iarăşi
acesta să le aduci: Dumntta vel Postelnico
Cond.

aa

XVI,

e

page: 260.
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a poslavii, în coprin“Mai este ună firmani relativă la fabricde
Se adaogă numai, că
adusă..
sus
dere aprope identică cu celi mai

neguţitorii cărora Domnitorul le-a datii fabrica voii plăti 39 pungi

ce se atiă in fabrică
de bani pentu preţuli lânei şi altoră trăbuinciose,

în” trei termeni: Neguţitorul întreprindătorii este numiti

Arbutii, di

pe Sani.

Ilio. 'Se sentesce postavulă fabricatiide vamă,
Irisovulii fubricei de postav.

. Find-că cea dântâiii îndesțulare a uncă ţări este. îmmulţirea negustorici,
şi mai vîrtosti a felurilorii de. meşteşuguri și lucruri de mâni, incâtii nu numaă
că nu are trebuință ţâra aceea de lucruri, ce vin din părţi străine, să piargi
atâţia bani, ci încă să câştige trimițândii la alte părţi acelea ce arii putea pune
la stare în faptă ca să se lucreze și să so facă într'Ensa, și cu.acestii mijlocii
atât îndestularea, că și mijlocirea chiverniselei se îmmulţesce, cât şi slava numelui
săii şi laudă câștigă; dreptii aceea intre alte folositâre care. ne sirguimii spre a
izvodi: şi a pune în faptă, într'acâstă ţâră a Valahiei, unde din pronia Dumnedeiască stăpânimii și oblânduimii, rîvnit-amii și pentru meşteșugulii lucrărei a
felurimilorii de postavură, care este mai trebuinciosii tuturorii de obște într'acâstă,.
țeră, pentru care. într'adinsii amii avutii și înaltă pozuncă de la prea puterniculii
şi milostivulii nostru Impăratii, carele vocisce a vedea chelerulii Impărăţici sale
„înpodobitii:de tote; unde măcarii că fusese mai înainte fabrică.
de postavuri la
Pociovalișce,.
dară la acestă vreme amii găsit-o Domnia mea cu totulii pustie,
părăsită
de „mulţi ani și fără nică unii felii de ființă, şi așa că din începutii amii
pusii : Domnia mea sirguinţă cu a n6stră cheltuială de a o 'izvodi şi a 0 pune
în faptă, şi:după ce.amii. porunoitii de. s'aii lucratii şi s'aii preînoitii. ântâiii tote
zidirile, acareturile cele lipsă şi stricate, aducândii şi meşteri străini cu. șciinţa
meșteșugului a felurimilorii de postavură, și strîngândi din pământeni suma
cea- trebuinci6să .de lucrătoră cu sciinţa acestorii meșteșuguri, torcătoră, ţesătoră
şi veri câţi aii. fostii trebuincioși, atât din brâslă, cât și din dajnică, cu paguba
şi scăderea Vistoriei Domniei. mele, pentru folosulii țărei: de obşte, săvirşind-o
la într6gă stareaşi rânduiala ei cu lucrulii în faptă, cum se vede, amii chibzuitii
apoi atât pentru buna chivernisla „ei cea de peste tâtă vremea, de a se epistăsi

de bărbaţi. prăcticoși, cu bunii ipolipsisii, cari să aibă și sciinţa de'a le negustoriei, cât și pentru privilegiurile și ajutorurile Domnescice i se 'cade a avea,
fără de care nu pâte fi vrednică de a'și avea starea și urmarea ei, şi iată

orânduimii mai ântâiii Epistatit pe........ și hotărîmii . Domnia,
mea acestea
ponturi, care pentru ca să se păzâscă şi să se urmeze în t6tă vremea, ca la unii
Incru de binele şi folosulii patriei, întocmitii şi făcutii din poruncă împărătâscă,
le întărimit Domnia mea prin Domnesculii nostru hrisovii: î 2:
„1. Postăvarii cei orândaiţi pentru trebuinţa fabricei,cu pecetluituri Domnescă,
"cară sunt la numării două sute " patru-decăși trei și 6 vătași şi unii spătarii,
după Domneseilo. pecetluitură ce ati la mânile lori, să fie nelipsiţi şi nestrămutaţi
totii-d6una de la lucrulii fabrice, după cum aii fostă şi până acum. .
|
:2.. Mai susii numiții două sute patru-deci și trei.să fio nedajnici de cătro
Visteria Domnâscă, slobodi și nesupăraţi în totă xremea de ori ce angarii ale
1,

Cod.

XXVI,

pag. 259 verso,

Cu

data

tureâscă

1209,

n

Ia
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- Mersul. fabricei de postavi, care pe la 1793 este sub conducerea
lui Div.vel log. Slătineanu, preocupă multii și adese pre Alex. Moruzi..
Incă de la primulii anii alii domniei lui, până ce nici :nu dedese.
hrisovulii relativ, Moruzi îşi manifestă interesulii. ce pune :pentru asemenea fabrică, prin diverse acle. Aşia in 10 Aprilie 1793 adieseză unit

ţărei, fiindii datorii Epistatulii fabricoi ca să de po totii anulii pentru denşii:
numai câte tal. dece de fieş-care omii la luminata Dâmna Domnici mele, pre
care bani să-i aibă ai răspunde în orânduite vremi, “după cum -esii și samile
atât
la Visteria Domnâscă, fără unii spăt. și 6 vătaşă ai lorii, să fie nesupărați,
de plată la acei baui, cât și ori ce -angarie a ţerei, iar. când re-unulii : dintre
acești postăvari nu va urma poslușania lui, sii va lipsi, sii va muri, să aibă
a se da la fabrică

în loculii aceluia

a

ăi

_

altulii.

3. Scutelnicii ce sunt rânduiţi: pentru. trebuinţa” fabricei cu pecetluituri
Domnescă, dărvari la numării patru-deci, și să fie și aceștia nelipsiţi şi nestrămutați de la fabrică, oerotindu-se pururea, şi: să fio nedajniciă de 'ori-ce plată,
_slobodi şi nesupăraţiîn tâtă vremea de ori-ce angarie a țărei, iară când vre-unulii
dintr'enşii nu va urma slujba luă, scii va lipsi, s6ii va muri, să se dâe în localii:
:
a
DD
aceluia altulii cu pecetluitii Domnescii. :
ai
dărvari
şi
postăvară
numără
la
.sciuţi
4. Osebitii din cet orânduiți și
fabricei, si dee vote orenduitului Epistatii să aducă din străinătate de:va putea
până-la 50 de 6meni pentru lucrulii fabricei, ale cărora nume să:nu fie sorise
în Visteria Domn6scă, care 'după ce se vorii așeqa la fabrică, să se serie. numele
EI

,

a

„i

..f

bă

lorii în Visteric şi să li se dâe pecetluitură Domnesci, îndatorindu-so Epistatulii
omii,

fabricoi, să: plătâscă” po totii. anulii şi “pentru aceia câte talo.i 6 de fieş-care
către
după mai susii arătatulii mijlocii, şi aşa, să rămâe şi aceștia nedajnici do
sunt şi
precum
angarii,
ce
ori
de
şi
tâte,
întru
nesupărați
şi
Domnâscă
Visteria
însuși
cerceteze
să-i
Epistatulii
aduco
va
i
cci-l-alţi scutelnici, atâta numai când
facă
să
cercetare
după
și
curândii,
de
aduși
străini
sunt
de
Dumnâlui vel Vist.
se
să
așa
și
Dumnllui
anafora către Domnia mea, cum-că i-ai cercetatii: însuși:
susă
mai
cei
din
afară
Gmoni
alți
primi
nu
a
întărescă, să' so ferâscă Epistatulii
e
|
i
numiți fără. de şcirea Domniei.
5. Acei orânduiți cu pecetluitură Domnesci postăvarii, Spătarulii şi vătașii
i
fabrice,
lorii, i dărvarii, împreună cu acei 50 străină. toţă să: se afle la: Inerul
fabrică și
pentru
tortii
lorii
orânduindii
lucreze
să
postăvarii
însă
îndatorindu-se
din'anulii
sălii d6e la vreme la Epistatulii fabricei, urmândii: după orânduiala
do la
câră
să
fabrică,:
Ja
multii
mai
trebui
va
trecutii, iară. pentru cât tortii
postăvari
Bucuresci
Domnie ajutorii Epistatulii, ca să i se lucreze de către cei din
ocaua de tortii,
cu plată, prin” tocmâia învoită, după cum şi ceă-l-alți plătescii la
dărvară și
patru-gecă.
vătaşi,
G
spătaruli,
iară
ajutorii,
să î se de la acesta
aii fostii
:cum.
după
-lorii,
50 străină, să fie îndatoraţi și ci să urmeze slujba
şi să lo
caute.
le
să
carele.
fabricei,
până acum, supuindu-se toţi ia Epistatulti:
nemulţăiar
mulțimi,
vorii.
se:
când
.
dânşii
între
avea
alegă pricinile ce vorii
să se caute
mindu-se să de .jalbă Domniei şi la ori ce judecată se .va orândui,
. .
i
pricinile lorii.trebuinţă
fi
va
Innăuntru la fabrică altii zapeiii să nu intre, fără numai do
“6.
chiar din poruncă Domnscă şi
orânduiască . oinii Domneseii alit Curţei,
so:
să.
a
ulii fabricei... . nă
cu: 'Epistat
reu
împ
re
cerceta
acela să mugă acolo spre a face
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pitacii către -vel Spătării şi căte Epistătuli Agiei, prin care le ordonă
ca pre cei închişi pentru datorii mărunte de 10, 20—30 lei «ce sunt
săraci,

ca:să': nu pâră

pe la închisori, căci

miţă la Pociovălisce (la fabrica

de

nai

postavă),

să plătescă,

unde

să-i

tră-

să-i facă teslimla

7. Epistatul fabricei să aibă voie spre a arăta însuși către Domnie pricinile
co sunt ale fabricei. |
Sa
E
„8. Pentru lâna subțire, ce ese de la oile din 5 judeţe: Ialomiţa, Ilfovii,
Teleorman, Vlașca și Oltii să se protimis6scă Epistatulii fabriceă până la orânduita
vreme,. adică. de la sfirşitulii lui Maiii până la Iulie. întâiii şi cu orânduita
sumă, jar numai multii, cumpărândii ântâiii elii lâna cea trebuinci6să pentru
fabrică sumă: numită de lână oca patru-deci de mii cu preţulii ce cumpără și
alți negustori asemenea sumă, iar după ce va trece orânduita vreme, atunci să
fie. slobogi. la fiteşi-care cumpărătâre şi vândarea lânci, dar pentru ca să lipsâscă
ori ce pricinuire la ac6sta, poruncimii ca să nu-se dâe la nimenea-cârţi de a
cumpăra lâna până la orânduitulii sorocii de cumpăratulii fabricei.
|
|
9. Dece mii oca văpsea paţachină să aibă-ai da Domnia în vreme cuvinci6să
cu purtarea de grijă a Dumnlorii boerilorii Ispravnică, pentru trebuinţa fabrice,
cu preţulii ce arii cumpăra şi alți negustori de la locuitori. :
10. Câte cărţi Domnescă ariifi trebuinci6se la fabrică, atât pentru stringerea
lânci, cât și pentru alte trebuinţe, să aibă a plăti Epistatulii pentru fie-eare
carte câte parale patru-deci, fără de a nu i se faco alta mai multă cerere.
14. Ori ce felii de postavii atât bunii, cât și de ţ6ră lucrându-se la fabrică,
și oră ce altii felii de lucru de lână, ce arii putea Epistatulii să lucreze la fabrică,
să fie slobodii a vinde, atât înăuntru "în ţ6ra acesta, cât şi afară, la ori ce parte
a împărătescii stăpâniri arii vrea Epistatulă fabrice să scâță și să vinqă, şi totii
aceli lucru de lână, atât în. ţ6ră vinqându-se, cât şi la alte părţi ale Impărătescii
stăpâniri, ducându-le, să: nu fie supăraţi, nică do vamă, nici de altă dare ori cu
ce nume, fiindii : datorii însă. Epistatulii ca să ice cărţulie de la. Carvasaraua
Impărătescă pentru marfa ce va merge la părțile Impărătescei stăpâniri, şi. cât
pentru marfa de lână a fabricei, ce se va vinde în ț6ră, totii-dcuna să fio nedajnică de vamă și de ori ce altă dare, cum se cuprindii mai susii, păzindu-so.
acestii obiceiii. în: tâtă vremea, iar pentru marfa. ce va eși din țeră, să aibă
privilegiulii de. scuteli numai până la cinci ani, iară după cinci ani să plătescă
Epistatulii: fabricei numai vamă, după catalogulii Doninescii, iară de se va vedea
cu bune doveqi, cum că Epistatulii trece și marfă străină cu nume de lucrată
la fabrică, atunci. să pârqă acelii . privileghiii şi să - plătescă pentru tâtă marfa

după catalogii. . . ...

Nae

i

Rae

Ie

„i 42. Pentru lesnirea vînqărei a mărfei. de lână. co so. lucrâză Ja fabrică, să
aibă Ipistatulii. fabricei. două prăvălii în lăuntru în orașulii Bucuresci, cure să
fie în pace:şi nesupărate de ori ce dare și angarie.;
„
Me
|

„__13.. Pentru

chiria fabricei

fiind-ci

s'aii ficutii. tocmâlă între Epistatii

și
stăpânulii moşiei. Dumnâlui vel Vorn. Radu Slătinenu,
:și făcându-se între sine
două: înscriso . aședămîntură . prin cărți iscălite și pecetluite ce aii datii
unulii la.
mâna altuia, spre a so urma întocmai după acea tocmâlă, ce
se cuprinde. în
cărțile de aședămîntii.
a
e
“ Ș

14

Ergaliile, uneleltele

şi alte

avandalânură

Sail. datii după osebitulii .catastih pentru dregerea

ale

acestei

fabrici și cât încă

celorii vechi zidirăşi pentru
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orinduituli D-lui biv vel.logf. Radu Slătineanu ca să-i pună-să lucreze
pe bani cu plată până voră plăti datoria lorii şi apoi de votii mai vre
pentru câştigii şi folosuli lorii, vorii rămâne a lucra iarăşi cu plată,
_ iar novrândă, voriăfi slobodi. Aşişderea şi pentru unile -muieri, cari
pentru netrebnicile şi urite faptele lorii sunt renduite de a se trămite
pe-la monastiri şi pe la locuri că de osindă, pe tote acele -muieri iarăşi
acolo la Pociovalisce să aveţi a la trămite, ca să-le pue să lucreze cu
i
plată, la lucru fabricei, fiindi păzite să nu dosâscă! > 1:
boierilorit
pitacii
scrie
Moruzi
AL:
1793
Aprilie
10
de
qi
- -“Ini aceaşi

Spătarii şi Aga, ca să găsâscă în Bucuresci 'vr'o 20 de. copii.de câte
15—46 ani şi să-i trămiţă la fabrica de « postavuri bune şi de alte meş-

teşuguri streine ot Pociovalisce, a D-lui. boierului .biv vel logof: Slătineanu, >: căci «este de folosi a se învăţa din copiii pămînteni, fiindii

de către Epistatii cu
houa zidire ce stati făcutii Ia fabrică, fiind-că s'aii plătitii
tal. 7189şi aii tăiatii atâta sumă, de va căuta .cine-ra, după vremi, să-i ice fabrica do la mână, să fie datorii unulii ca acela să-i întârcă banii se ati: datii
datii numitul Epistatii pentru acestea, dupe catastihii, cum și a choltueliice arii
Da
E
face la fabrică, şi paguba ce i sar întâmpla. .
pentru
voi:
va
de
că,
Epistatulii
adică
fabrica
acim
45. Cel ce primesce
mai mult folos şi adaosul er a o lua la oră-se locii alti ţărei, ce va găsi mai
buni, să fie slobogi să se mute luând 'tâte ergaliile şi uneltele ei şi a se da
locurile că, iar pentru zidiră va urma după aședământurile ce Saii făcutii prin
46. Când va avea trăbuinţă fabrica -ca să stringă niscare-va oi de la caro
să poti nimeri bunătatea lânii, să se de Domnssca n6stre.carte de voie ca să
să fie scutito de
stringă Epistaţii că cu Riza-pazar, până la oi una mio, caro.
Ie
e
oieritiipo fie-care anii.
dati, a se sili
aii.
ce
făgăduiala
după
datorii
fio
să
Epistatii
Numitulii
17.
în tot chipul și a pune tâtă purtarea de grijă și nevoinţa, ca să mârgă treba
fabrice spre îmulțire. și adaus, încă din di în di să se înlesnâscă şi să îmbunătăţeze lucrul spre a eşi postavulii cât se va. putea de bunii, lucrând fabrica

»

nelipsifii, ca unulu ce numai pentru acest sfârșitii-i s'aii datii. fabrica, asupră-i,

să se nevoiască de a sete plăcut postavii, în vreme ce pentru
să se silâscă,
întocmirea ei:în oblastia Impărătoscei stăpâniri dă Domnia atâte pronomii și
perde atâţia Smeni, cerândii acâsta însuși de la prea puterniculii nostru Impăratii,
şi din porunca Impărătâscă făcândii Domnia acestii lucru de folosii, la a căruia
bună stare, când. numitulii Epistatit nu va pune cuviincidsa silinţă, rămâne la
cum şi:cei ce sar împotrivi la acestii.. Domnescii hrisovii
grea, învinovăţire,,
pentru aceste sfârșituri, și s'ar face pricină de discolie şi de lipsa acestei hotăriri, neîndeletnicindu-se toți spre Inerarea ponturilorii, ce: se coprinde. într'acestii

hrisovii,

care

pentru

ca

să

so

urmeze

întocmai

precum

mai

susit

se

coprinde, amii adeveritii hrisovulii acesta cu însăși iscălitura și pecetea Domnică
mele, i cu credința prea iubiţilorii Domniei “mele Bi: Costandinii: "Vodă. Dumitraşco Vodă. Nicolae Vrd. Gheorghe -Vvd. marturi puindiăşi po: D-lorii cinstiţiă
1. Cod, XXIII, fila 38 şi verso.
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nu numai binele lori; ce şi de pod6ba patriei. ». Aceşti copii să-i alle .
ori-la părinţi cari ai câte 2—3 <arătândii părinţiloră lori, că până
se vorii afla învăţândii, vorii să aibă hrana mâncărei, îmbrăcămintea
meşteşugulii 'desăvărşitii

învăţa: bine

folosi! şi a lua

îndemnați,

iar după

cevori.

eşi destoinici,

aii a se

de la fabrică, rămâindii ! şi cu meşteşug;

pe deplină

şi vorii

ci plata ce o icii meşterii suini

ca din bună-voia

şi pliroforisindu'i,

să-i

.Jorii, fără de a.li se fice vre-o silă scii

hrăpire, cu tragere de inimăşi cu bucurie să-i dee la, învăţătura acesta,

şi:aşia, din cei. cu' părinţi şi din cei fără părinţi, cari se vedu atâţia
âmblândă în Bucuresci, fără de a nu fi supuşi la neci unii meşteşugii,
să alegeţi dintr'inşii, cari vori fi cunoscuţi şi cu chezăşii, până se va
implini suma acâsta, să-i trămiteţi la. fabrică. pi
Domnitorulii adaoge terminândiă : «însă acestă trcbă

înşii iD- tre

și. credincioşii veliți. boeri ai. Divanului Domniei mele: “Dumitrașco Racoviţă,
vel Banii. Ienache Moruzi vel Vist. Manolache Brâncovânu vel Vorn. de țâra
de. susii.. Costache Caragea vel: Hatm.. Dumitrașco Manu vel Spătarii. Nicolae .
Filipescu vel Logof. de, ţâra de siusii. Costache Ghica vel Vorn..de ţâra do josii.
Radu Șlătinenu vel Vorn. Manolache Grădiștenu vel Vorn. Costandinii Ştirbciit
vel Logof. de ţera de josii. Lucache vel Post. Dumitrache Hangerliii vel Comisii.
Alecsandru Văcărescu - vel Clucerii. I6nii Comănenu vel pă iharnicii. Grigorie
Bălenu „vel Stoi. Iordache vel Sluger.: Grigorie vel Pitarii și Ispravnică. Nicolae
Tilipeseu.. vel. Log. .seriindu-se hrisovulii acesta în anulii de alii doilea dintru
ântâia Domnie a Domniei mele, aici în seaunulii orașului Domnici mele Bucurescă, la let 1794, Augustii. 18: do Ioniţă, Rafail biv. 3-lea Logof.-1- Cond. XXVI, Pag. 236.
|
Î. Anaforaoa pentru dei
postav,

Covari, «ce sai

cutiţi.

ERIC

dati a A

în trăia rari icei de

i

19 alezandr u Cost. Movuzi pod, i gospaă. Zen.

Vlaliseoie :

” Pentiu ca să nu aibă. „pricină Epistatulă fabricer de nelesnire de. lucru,
poruncimii să, fie aceşti doi covacă seutită „şi ertaţi de birii.—1894, Decem. G.
Vel „Logo.

Prea

Tnăljate Dâmne,.

“După luminată porunca. Inăilţimoi tale, amii corcotatii penâru acoşti covaci
de trebuinţă fabricei: de postavii; aceștia de la așeământii sunt aședatii ruptași, «
după cum mai josii arâtă, ce sunt șerbi, 6meni străini, lucrâză meșteşugulii
covaciei, ţin! prăvălie cu. chirie. — 1894, "Decem. 4,
E

Vel

taleri :

9

Ă

:

Stoianii: Covaciu sin “Ziata [.
Ivanii sin. ......
| Lot. “Sfânta "Bcatorina.

"Cod. XXVIII,

pag 20 11.

e

Log

Logol.

“

999
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s'o puneţi în faptă, să o energhisiţi, să o săverşiţi, iar-să nu-o daţi
pe mână de zapcii, ca să nu se facă vre-o siluire cuivaşi, sii să aducă
“treba

la eatahrisis. > 1

şi vel
--: “In 81. Augustii 1793 Domnitorulii repetă ordinea către Aga
copiii
din
Spătariă, de a găsi v'o 10 copii cu vârstă. de la 12 ani,
ă, cu
fabric
la
trămiţă
să-i
şi
,
părinţi
aii
“- sărmani, sâi 'şi din cei ce

voinţa părinţilorii, cuna pentru bunulii, fabricei și alta pentru însăși

“ învățălura

lori. » 2.

vel.
'Tn 90 Septembre 1793 Alex. Moruzi impută lui vel Aga, biv.
copii
10
vist. Epistatu alit Agiei, că sunt 20 de dile ai poruncitii să afle

pentru fabrică, dar

«sai făcutii: amelje lă urmareaşi săvârşirea »

a de isnovă poruncimii - straşnicii : şi .cu - acesti de ali
lată
poruncei.'
aştepta
“ douilea pitacii: alii :D-niei: mele, ca, „negreşitii, fără de a mai
ki
8
copii.»
10
altă-poruncă şi fără de ă zăbovi, să găsesci acei

către
“Din uni alti pitacă alui Domnitorului, de la 26 Aprilie'1793,
logofăti
vel
biv:
vel Spăt. şi vel Aga şi la toți ispravnicii, se vede că
15 Maiii.va săRadu Slătineanv i-au datii încredințarea, .« că pânăla
Poruncesce
verşi totă treba fabricei de.postavii, a se pune în faplă.»
totii felulii
de
să-i.
ă,
trebuinţ
are
că
deci tuturorii «ca ori-ce va arăta
trebi.»+
acestei
asupra.
mână de ajutorii la cele ce va fi cu cuviinţă
pitacii,
ună
ii
aflăm
mai
,
„In fine, cu referinţă:la fabrica de postarii

logodin 2 Septembre anulii 17935 din. care constatămii, că .biv vel
al

renduiți Epistaţi
fâtuli Slătineanu şi vel comisulii Dumitraşcu sunt,
făcutii întocmire: «celori.
fabricei domnesci de postavuri şi că aceştia au
împărţindu-i
192 postăvari ce sai făculii.. până .acum în Bucuresci»

in '4 cete,

după starea

din
i..
loviCei

ceata

dintâi,

torcăloriă,

.

au a -

;.iar
da, câte 39 de oca tortă lucrătii pe ană, luândii lâna. de la fabrică

lucrati.
ţesătorii,. dintru acestă. Wintâiti ceată, câte 36 oca tortii
din

a 2-a câtă

torcători,

iar
32 oca tortii lucratii,

câte

Cei

cei din a 3-a |

tecă torcători, câte 29 -oca..... şi țesătorii dinaceeaşi a 3-a cetă câte

tortii lu26 oca..... şi iarăşi cei din a 4-a câtă torcători, câte 22 oca
...
lucrati
tortil
oca
19
câte
irii de la aceeaşi câtă a-4-a,
'ţesăto
ăti
„cr:şi
şi
sare
organi
acestă
Domnitorulii ordonă, ca să, se execute intocmai

ă > la vreme, « ca să nu se primâscă cheder la domnâsca nostră fabric
rii
ţesăto
pentru că de vor, urma intial chipii se vorii pedepsi. lar
plă. în 9 cete, să. vie:pe rendii. la fabrică
împărțindu-se

1. Cod.XXIII, fila 39.: - „2.

Cod. XXIII,

fila 130.:

13. Cod. XXIII, fila 145, :
qi Cod, XXIII, fila 40.

m

ir
i:

ai: 25, Cod, XXIII, fila 133 verso Şi: 134.

şi să ţese,
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tindu-li-se cotulii de-postavii câte: parale 3. Şi fiind-că.la fie-care resboii luer6ză doui: țesători, să aibă a lua amendoui 6 parale pe un cotit
ae
.
Ș
de postavi. !
Fabrici

că ai existatii

vădurămi

de hârtie,

dar partrecutii,.

în

Se
că nu Sai pututii mentine.
nu mai existau, in
Ipsilante
.
sub
înfiinţate
hârtie
Fabricile de
, fabrici, ci de
asemenea
urma războiului. Nu Austriacii aii protejati.
sigurit le-ai făcutii să înceteze

de a mai

funcţiona în timpului

ocupalii ț&ra cu oştirile

lor. In decursulă anului

Moruzi: cu' reinființarea

fabricei

1794, cum

pe:care

atit

cât

1795 se ocupă Alex.

o promisese

Porței

in.

deja

sa putut vede 'din firmanele ei,: mai sus aduse ori citate.

Ta 1796 Ianuarie 16, Domnitorulii arâtă, că fâbrica de hârtie: su
sîrguitii a o isvodi din neființă și din începută, cu propria sa cheltuiala ridicândii 'zidirile și: tote cele lrebuincidse, pe apa Sabarului,
privilegii

Urmsză

şi:scutiri.

Scutire

hrisovit Moruzi dă fabrica pe sema Mitropoliei.
- “Deja în 18 August 1793 .se lucra la aşedarea
de hârtie; cum

mori

resultă

din “cartea

ani.?

pe:5

de vamă

Prin .acestil

:
...
acestei fabrice

Si
scii

la vătatulii de; Divanii,

legală

ce este orinduiti-epistatii la facerea morei de hârlie pe apa Sabarude pote :
lui. (Ilfovii), prin care carte Moruzi îl insărcineză să cerceteze.
apa: canalizată pentru" moră, să innece în josuli fabricei
e
boieresci, cum ai reclamatii unii 3:
- 1, Cod, XXIII,

iii

iz:

fila 133 verso

Şi 134.

Vedi şi volumul de anexe:

2, Cod. XXIII, fila 124 "verso. Vedi actulă mal jos. -.. i

;:: 8.

Tată hrisovul

importânt

din Ianuarie

1796, pentru

apa Sabarului. Lectoruli va. afla Cum vederile economice
se manifesta în redacţiunea acestui: actă:
i e
i

Miami

|

moşii ori mori
e

ale lui

i

cc

înființarea

fabricei de hârtie

pe.

Ipsilante, continuă a
Dinti

ITrisovulă. fabrice
de“ hârtiei

„Io. Alexandru

Constantinti Moruzi

Voev. i Gpă.

N

„„„î» Fiindcă. este cunoscutii folosulii, îndestularea, pod6ba şi cinstea unei ţări
ce arii. putea isvodi: într'&nsa folurimi.de meşteşuguri câte i-ar fi în putinţă,
ca nu numai să n'aibă trebuinţă ţera aceea de lucruri ce vinii din părţi străine,

ei încă să câștige cu vreme, trimiţândii și la alte părţi acelea ce-arii putea pune

la stare,și să pricinuiască

și în lăuntru ci eftinătate

norodului, de obşte:

uso-

menea împotrivă fiindii cunoscută şi defăimarea, ce pricinueșce ţării aceea pentru
unii lucru folositorii obștei că, ce i-arii fi înputință, când va fi silința desăvârşiti
a se lucra într'nsa, să nu-lii aibă; pentru accea dară, de cum pronia. Dumnedeiască ne-aii făcut oblăduitorii țărei acesteia a Valahiei, nu amii Lipsitii cu
osirdie a chibzni unele ca acestea trobuincidse și folositro::obştei,a isvodi :
într'acâstă ț6ră și a lo pune în faptă, ca să se lucreze într'Ensa.şi să :0 facemii
indestulată şi împodobită, pentru care și înaltă poruncă amii'avutii.de la prea
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[lrisâve

de fabrică particulare

mai

aflămu

„801.

-

de.la Alex. Moruzi:

Din 4..Tulie 1793. Hrisovulii fabricei de arpăcaşit a boierului VorDe
nicii Grecianulii,.pe moşia Cornesci. !
chelerulii
puternicul şi prea milostivulii nostru Impărat, care .voiesce a vedea
postavii
de
fabrica
lângă
Împărăției sale împodobitii și îndestulatii de tâte; şi pe
de
starea
la
-o
aducând
faptă
în
pus-o
care. amii isvodit-o ca dinu noi şi amii
a
parte
altă
de
-ne-amii
sîrguitu
vede,
se
cum
,
postavuri
de
i
lucru a felurilori
'este
asemenea
de.
care
hârtie;
isvodi din neființă şi din începatii, şi fabrdeica
începerea ci şi
mult trăbuinci6să şi de folosii la tâtă obștea, și înşine făcândii
i6se acaretură
trebuinc
celea
tote
cu
ei
zidirile
i
rădicândi
lă
cu a nâstră cheltuia
i şi meş'aducândi
Ilfovii,
'sud.
în
i
i ergaliile ci, cum se vede, pe apa Sabarulu
stare de
întregă
'la
d-o
săvârşin
şi
hârtie,
de
ului
teri streini cu șciinţa meşteșug
mea,
Domnia
la
de
bani
folosulii obștei, cu
ii
apoi pentru
lucru, amii cumpăraf
s'aii
e,
mulţămir
'de
ântii
aşedăm
cu
și
și moșie alăturea, care prin bună învoire'
irile
împrejmu
tote
cu
,
Domnâscă
fabrica
stă
care
pe
moșia
datii schimbii pentru
boerii de la Divanul
ci, şi aii rămasii şi moşia slobodă a fabricoi, care ioșie.cu
obiceiulii țărei
după
i,
portaruli
cu
şi
Domnici mele, veliţii. Vornici şi- Logofeti
acestora cele
tuturorii
a
săvârşire
"după
apoi
i
chibzuiti
amii
Sati şi hotărnicitii;,
sprea
vremea,
t6tă
peste
de
cea
trăbuincise, atât pentru buna chivernis6la ei
ii
'ajutorul
şi
iulii
privilegh
pentru.
şi
cât
îuainte,
fi în stare şi a, merge lucru.
nu
care
ă
de.
făr
avea acestii lucru folositori” obştei,
a e
Domoescii, co se cad
ponturi

i aceste
pote fi vrednică de a avea starea şi urmarea ei, şi iată hotărimi
în t6tă vremea
urmeze
să'se
şi:
ă
păzâsc
se
să
ca
numite, care pentru

mai josii
ca la unii lucru

mea prin
de folosalii și de cinstea patriei, le întărimii Domnia

a
a
e
Domneseulii nostru hrisovii, adecă:,
mele cu
Domniei
Visteria
la
de
diăniii
i
i
seutelnic
liude
de
4, Patrugeci
de la
taţi
nestrămu
şi
ţi
nelipsi
'pecetiuitură, Domnesci, care - să, fio de-apururea
ocropururea
şi
birii
de
nedajnici
fio
să
lori.
lucrulii fabriceişi pentru slujba

ale țărei; iară când
tiți şi slobogi nesupăraţi în. tâtă vremea .de ori-ce angarii s6ii va 'muri, să se
lipsi,
va
sii
vre-unulii dintr'6nşii nu va urma slujba lui,
cu pecetluitii Domnescii, care acești scutelnici să
dâe în loculii aceluia altulii
de fabrică, ca să potă cu
sc de de prin. satele cele.de prinprejurii, niat aprâpe

Da
înlesnire a urma slujba și datoria lori.
mea
Domnia
ii
afierosim
îi
hierii
de
meșteri
„2. Patru. sălașade ţigani
face
a
armășia
'n'aibă
să
fabriceă, a cătorii nume osebitii se va arta, cu caro
fără plată şi nedajnică

întru nimicii, ci să. fie de apurureala lucrulii fabricei,de lucru, precum şi câte.
„de birii, dându-li-se, numai. hierulii. celii trăbuinciosii lorii, când vorii lucra,
pe anii pentru hrana
:tot salaşulii
o. chilă:de bucalate
singuri că munca

vorii face
iară când nu va fi trebuinţă de lucru.la fabrică, își
i
ÎN
i
şi hrana lor
la
şi
ui
“Divanul
a
L.ogofeţi
la
va fi trebuincidsă a se cheltui.

„1: 8. Cătă hârtiei la' Divanulii Craiovei
Visteria Domniei mele,i la departaimenturile “judecătorilorii,Epistatulii fabricei, a da
aibă:
- şi-la tâte Ispravnicaturile. țărei Domniei. mele, să cheltniască la tâte acestea cale„so
să
ă,
fabric
hărtia
din
ca
fabrică,
tă,
intracâs
'cu mai 'josii preţii decât hârtia ce vine
muri, care să.o vengă. însă 3pistatulii

din alte părţi străine.

"1, Cod XXVII, fila 102,

ae

e

ă

N
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:*- Hrisovul. fabricei de sticlă a banului Ghica. !
Ie
Sub.Alex. Moruzi continuăa esiste fabrică
de sticlăriela Şotanga
în judeţulă Dâmboviţa, cum se dovedesce şi din pitaculii:domneşcii
din 26 Aprilie 1798, prin

care

Moruzi

cere ispravnicilorii

să-i trămiţă,

prin protomeşterulii fabricei, probe de țte felurile de sticle ce lucreză.
4. Oamenii fabrice cari voră fi orânduiţi pentru st:însulii pânzăturilorii
de trebuinţa lucrului fabricei, să se ajute în treba acâsta de către dregătorii
și zapciii ţărei Domniei mele la cuviinciosele trebuinţe ce vorii avea.
|
„1
“5. Pentru câtă hârtie a fabricei -va seste din ţ6ră pentru a se vinde aiurea, să aibă privileghiu a nu plăti nică o vamă, in sorocii de cinci ani, iară
după cinci. ani să plătescă vama după catalogii.
Da
6. Nu numai vre-o stricăciune stii pagubă şi scădere țărei nepricinuind
fabrica acâsta, ci încă de mult folosii și binele patrică fiindii, datori sunt dar

şi Dumndlorii dregătorii, Ispravnicii şi zapciil Domniei mele, cari iubescii patria

lorii, ca unii lucru de folosulii obștei, nu numai a
Domnesculii nostru hrisovii întoemimii şi orânduimii,
şi să înlesnâscă fie-carele în parte lucrarea și urmarea
întemeierea și nescăderea: ei, fără de a da pricini de

se împotrivi la câte prin
ci încă să îndeletniceze
ponturilorii; pentru bună
discolie și de lipsă la vre-

unele din pronomiile ei.
E
|
a
„7. Fiind-că după. cum amii disii mai susii, izvodirea în ț6ra asta a numitei

fabrice de hârtie este însuși pentru folosulii și binele patrici de obşte,
și fiind-că
sfinta și Dumnededsca Mitropolie a Ungro-Vlahiei, ca o maică ce este, cum şi
alesul de Dumnedeii sfiinţia sa Mitropolitulii .ţărei, ca unii bisericesuii păstorii,
atât norodului ţărei acesteia este indatoratii spre celea 'ce sint de folosuliiși

de binele patrică do obşte a se sili a, îngriji împreună şi a se osârdui; pentru

aceea dară, amii

găsitii

Domnia

mea cu

cale a da numita fabrică de hârtio asupra

prea sfinţieă „sale părintelui Metropolitului” Ungro-Vlahică chir Dositeiii, fiind-că
are. sfinta, Metropolie și tipografia sa, care lucreză și tipărosce cărţile: trebuinci6se obștei, ca deimpreunăsă aibă Mitropolia și fabrica facerei de hârtie asupră, şi să d6e prea sfinţia sa lă cămara Domniei mele banii cu caro s'uii cum„Părată moșia, ce. s'aii datii schimbii pentru moşia pe care stă fabrica, cum și
din: cheltuelile ce s'aii făcutii la isvodireași întreţinerea fabrice, să ude “prea
sfinția sa jumătate bani la cămara Doniniei mele, şi aşa n'amii hotăritii și amii

dată Domnia me: numita fabrică cu tâte ale că, asupra prea sfinţiei sale Mitro-

politului ţărei cu acestea șarturi, adecă: ca să fie prea sfinţia'sa datorii-a orândui
poichimenii alesii, omii de nădejde, practicosii, carele să epistăsâscă numita fabrică

cu tâtă silința de a lucra apurarea, în tâtă vremea, fără de amelie, 'osârduindu-se prea, sfinția sa în tot chipulii

de'a merge înainte

și 'de a sete lârtie cât

de bună, spre îndestularea
obşte, 'sciindii mai vertosii, că acesta 'este

isvorită

și :cerută din înaltă poruncă Impărătescă aici în .oblastia Impărăţici sale; adică

cu atât niai multii trebue prea sfinţia sa a pune silință și osirdie
de a se înfemeia şi de a merge înainte, după cum cu acâstă nădejde, adecă de mat multă
silinţă, şi de mai
bună chivernis6lă, și pentru acestă sfârşită numar săi
datii asupra. prea sfinţii sale, dând voie prea.

Domnia mea,

prin

anaforalele

prea

sfinţiei sale,

1. Manualii de istoria Princ, Romaniei.
2. Codex

XXIII,

fila 45 verso.

.

sfinţiei 'sale,

'ca:să arte! li

pricinile” cele cuviinci6se pentru

Bucuresci 1839, pag. 168. — Vegi anecsele
Da
+

Ia

i

.
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Prin pitacul din 6 Maiii 1794 cătră Ispravnicii din Dâmboviţa, A. Moruzi
le scrie, 'că Moise ovroiulii a întoemitii cu cheltuiala să -sticlărie în acestii
județii, fiigăduindu-să că va lucra felurimi de bune sticle, atât pentru trebuința
Curţei Domnesci, cât şi pentru trebuinţași îndestularea obştiei, şi aii cerutii
ce aii
de la Domnia. mea să-lii miluimii. şi să-lii ajutămii cu privileghiulii acela
6meni
6
pentru
avutii mai dinainte acostă stiolărie A6 la fraţii noştrii Domni,
acelii privilescutiți, pentru lucraulii sticlăriei ; căruia cerându-i Domnia mea.
Domniei salo
ghiu, ne arătă de vădumii, că anaforaoa 'opitropilorii cu întărirea
pămânlocuitori
6
a
numele
pe
e,
Domniil
“Mihai Vodă Suţulii dintramândoui
Curţei,
a.
trebuinţ
de
sticle
daii
ce
teni, cară se numescii sticlară domnesci vechi,
desa-și
do
slobogi
fi.
a
vote
scutiți cu pecetluituri Domnescă, cărora li se dii
spre
lorii
părinţii
chide .sticlărie, ca unii ce aii șciinţa acestui meșteşugii dela
ce
vreme
în
,
-sticle
a se chivernisi cu ac6sta și aşi da la Curte trebuincidsele
_

nică în hrisovulii

ce sa fostă datii

lui: Mina

Cuiungiulii pentru

doosebită

sti-

pentru care
hra; nă
clărie a lui, nu.se zătienescii pământenii de. acestii felii de
cum și. în
ovreiii
i
numitulu
e.
întrebar
făcându-se” din porunca Domniei mele
ii Domeghiul
privil
în:
ce
a în vreme
- acesta,
ce chipii s'a apucatii de stielări
aii sciința
că
măcarii
,
nu este numiti, ne făcu ar&tare, că acei 6: sticlară
“ neseii.
cu dânajunsi
s'ati
,
fabrică
meşteșugului acesta, dar nefiind putincioşi a face
. şi
avândii
şi
: acestuia
sulii avendii:el șciința mai desăvârșită a meşteşugului
îi

+

-

sporescă
ca să „SpoIu
va fi. cu cale,
a avea a)aiutorulii
, spre „A
ao sale
aesilințace:
LU şiacela.
avea
când Io
;.iară
i
Ş fabricei
sfinție
prea
dei
a
'osirdi
prin
i,
şi să crâscă :rodulii fabrice
l.
acestu
ea
scader
spre
nță
face vre-o amelie și urmare de nesili
trebuințele

“împotrivă se va
u
ă împărătescă, pentru folosulii
. lucru folositorii obște, ce s'aii făcutii din porunc ieli de le-ai întregitii și aii
patriei, la care Domnia ati truditii cu' multe” cheltu
entru -folosulii. ţărei, seva da multă scârbă .
rimitii a -păgubi şi atâția 6meni
duimii .de la prea sfnţia sa
-Domnici mele, care acţsta- nici-o-dată -nu o nădăj
spre
LI]

>

e are prea sfinţia sa
părintele Mitropohtii, sciindit buna. rîvnă. și ferbinaţela.c
fraţii noştrii “cari în
lorii
deci măcar că şi Domni

celea de folosulii patrici;
„urmă vorii domni şi vorii oblădui

ţera acesta, socotinditcu înţelepciunea Dom-

pricinuesce -şi va pricinui ţ&rci,
niilorii sale, bunătatea, tolosulii şi pod6ba'ce porun
că “Impăriătescă, în ' oblastia
din
a şi întemeierea acestei fabrici, care
ținere

Împăr
p ăției

sale, , o amii

isroditii Domnia

Inimii nici o dată a o scădea şi a o
iubitori

şi râvnitori

mea

şi cu ostenllă, > nu Di nădăjcu trudă

strica din starea şi orânduiala că, ca nişce

de celea de folosulii

ţărei, dar

cu:.țâțe. acestea rugămii

pe

întări pe sănția lorii părinţii Mitrofrăţia lorii, cu dragoste, să bino-voiascii a
irea şi nepregetata silinţă a acestui
poliți ce vorii fi după vremi, pururea la îngrij de a se păzi pronomiile ci, ca
icei
fabr
al
lucru, şi a întări acestii privileghiu
iii şi ostelorisprăv
şi “ale Domnii'sale
“să 'se pâtă spori, lucrulii ci înainte, și ca
hrisovulii
itii:
adever
amii.
și
;
e
şi ținut
neli să tie în urmă,de alți fraţi păzite
“iubiprea
nţa:
credi
Gu
i
melc,
ei
Domni
acesta cu însăşi iscălituraşi pecetea,
escu
Văcăr
ii:
Stefan
uia
hrisovului acest
a
,
-.
at '
“țilorii Domnisi mele fit -şi Ispravniculii

: —1796 Tanuarie 16.
de. (6ra. de josti
Log. pt
“vel!
;
EI
HR
'

Cod. :XXVI,

pag.

2".
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gătirea de .cele trebuincioase ale -sticlăriei şi aii cheltuitii do la densulii de aii
făcutii, la care fabrică lucra până la o vreme şi acoi G sticlari pământeni și
își aveaii şi scutlla lorii, pentru care îi: răspundea elii în bani sticlele ce oraii

datori să dea

pentru

curte aici la starostea de

ovrei și starostea

răspundea

pentru dânșii la curte datoria lorii în stele, do aici do la prăvălia lui; iar de
la o vreme încâc2 luându-se acei 6 sticlari do ispravnicii ce aii fost și de
zapeii la alte .orândueli şi lipsindu-so. de 'acelii privileghiu alii scutelei, s'aii
trasii şi. ei. de la lucrulii fabricei şi find-căati rămasii ovreiulii singurii făr'de
ajutorii, nu pâte ţine singurii sticlăric, şi cu actsta zăticniridu-se lucrulii meşteşugului! care aii începutii și rămâindii de a se strica, pignbesce și olii munca
și cheltulla ce i s'a pricinuită, cerândii cum amii disii mai sus, acâstă milă
şi ajutorii de la Domnia mea şi făgăduindii a seste felurimi de stiele mai bune

şi decât probele

ce ne aii adusii de amii

vădutii, precum

și table

curate va

sili de a seste, spre eftinătatea și trebuința de obşto. Deci fiind-că privileghiulii
'domnescii, după cum amii disii. mai sasi, îlii v&gumii Domnia mea, numai pe
numele. acelorii G sticlari pământeni cari acum dice, că lipsescii într'alte orân-dueli, în care privilegiu 'ovreiulii. nu este pomeniti, poruncimili Damnâvostră
să cercetaţi mai. ântâiii ce urmare aii făcutii acei G stielari.. domnosâi după
privileghiu. ce li se dedese? De aii pusit ci în faptă- lucrul stielăriei, scii de
este precum ardtă ovreiulii, că singur aii 'făcut'o ? Şi de este acum într "acestă
„vreme ac6stă fabrică lucrătore în faptă cu adevărații, sâii de aici inainte are
ase apuca. de dânsa ?.Să cercetaţi și acâsta: la ce orânduială se afli acum
acei 6 sticlari ? De sunt adică dajnică ai. Visterici, ori scutelnici,s puși stii
- poslujnici ai cuivaşi ? Şi de esto cu scirea lorii acestă cerere, ce face Domnici
mele ovreiulii?. Şi :ce era datori “acei sticlari. scutiță, se dea la curte pontru privileghiuliă lori ? cum și de așeqământulii ce va, fi avândii acestii ovreiii cu acei
6 sticlară pământeni privileghiaţă ? Pliroforisindu-vă pe largi de tote, să în'sciinţaţi Domniei mele și îți sănătoși. — 1794, Maiiă. 6.

Prin pitac domnesc din 27 Noembre 1793, Alex. Moruzi a ordonatii înfiinţarea, în 25 de dile, de 14 mori cu cai, de. către monastirile
principale. din Bucuresci
1. Iată acesti Ditacă

din

apropierea

şi actele decurgendi

Io Alec: andru

oraşului. L

|

din clu: :

Costandiniă

Moruzi.

Poa.

Prea sfinţia ta părinte Mitropolite i D-vostră,
în toți timpii pote să se întemple, ori a îngheţ velițilorii Logotoţi, fiind-că
precum astă:ună dată se. află, ori ferescă D-qeita. morile, din iaţimoa. ornoi
din secetă şi pătimesce . norodulii. poliţiei pentru. lipsa,

Domnia

mea,

că mănăstirile

câte sunt numite

mai jos,

do „hrana . cea trebuincidsă
celea

mari,

cari aii venituri do acareturi,
x

obștei; ami ;socotitii

atât ale țărei, cât şi. celea

închinate

şi osebităi, vonituri
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construiască dou&- mori de cai la caputii podului
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de Alex. Moruzi să
Mogoşoei. Acesta 'se

vede din actulii de mai susu, de la 27 Noembre 1793 şi mai alesit din
acesti!

următorii:

Io

Alecsandru

Costandini

Movuzi

Vud.

Dumnâvâstră boerilorii naziri ai Epitropici obștei, primindii Dommesculii
nostra pitacii, să teorisiţi socotâla cheltuelei, care din porunca Domniei mele
Saii făcutii la două mori din capulii podului Mogoșdoi, care socotelă așternându-se în socotelile cheltuolei Epitropici şi dândii banii, va fi ţinută în semă
la închierea socotelilorii Epitropici, iară morile să le daţi în chirie,a cărora
chirie să o trecoţi pe totii anulii în catastihii și condica veniturilorii
' Epitropiei. — 1794, Ghenar 99. !
Cod,

XXIII,

fila 196,

verso.

de milă. şi priviloghiuri Domnesei, sunt datâro la v trebuinţă do obşte ca acesta,
a faco ajutorulii celii cuviinciosii, și iată cu hotărire poruncimii Domnia mea
ca pre sfinţia ta părinte Mitropolite, i D-vostră veliţi logofeți, aducândii înaintea
prea sfinţici tale po toți Egumenii și Epistaţii măniăstirilorii acestora, să le
dai strașnică poruncă, ca acum pe şinii să se apuce -fieş-carole a face câte o
va fi curtea strâmtă,
mâră -cu caă, ori înnăuntrulii mănăstiroi sale, sâii.“undo
afară, în deosebitii locii,-care până în 20 de dile, sii multii:in 25 să. fie gata
desăvârşitii cu tâte celea trobuincissc de micinatii, caro să rămâc și să se aflo
acumși totii-d6una acestii acarotii mănăstirilorii, de a se afla - în - vremo. de
trebuinţiişi pontru folosulii și ajutorulii obștei, asupra cărora să orânduesci
D-ta vel Log. şi cât unii logofeţelii de divanii, mumbașir,de a sta napristanii
asupră-lo, făcându-to strinsâro do a le ispriivi întracostii sorocii; pentru care
poruncimii și. Dumitalo Epistatale alii. Agici, să dai și Dita ajutorulii celii
cuviinciosii, iarii carele. nu va,fi următorii să-lii arâţi Domnioci -mele cu anafora, ca să so rădico și să se isgon6scă din minăstiro, ori pământânit s6ii
străinii de va fi. — 1793, Noombro 27.
„Arhimandritul,
Sâuta Mitropolie,
Sântu Spiridonii noii,
"|
Radu Vodă,

aa

Sântu. Gheorghe noii -. || Grecii,

Zlitară i Stavropoleos
Văcăresci,
„Cotroceni .
Mărcuţa. !

Mihaiu Vodă,
Sântu Ionii,
Sărindaru,
Sfânta . Ecaterina,
Cod. XXIIY, Fila 189.

”

-

1. 1793, N-bro 27. S'aii făcutii volnicie cu unii boerii dintre Epitropi alii
doilea să mârgă la Dâmboviţa, şi câte potre.de mori va găsi gata să le încarce
şi po
în care de ale judeţului, eu chirie, și să lo trimiţă cu grabă aicea, cum
ajutotii
dee
să
ii
ispravnic
şi
părechi,
petrari să-i puo a mai face până la 112

torulii a nu se.faco zăbară.

“Istoria Româniloră de V. d. Urechiă.
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V. A. URECIILĂ

_ Amintindă despre aceste multe mori construite din ordinea lui
lori s'au făcutii
Alex. "Moruzi, pricepemi bănuiala, că construcţiunea
mai multi în vedere cu polta-de câştigi a Doinnitorului, căci Dionisie
Eclesiarchulii ai pretinsă, că în timpulii fometei întemplată în Domnia
"lui, Moruzi monopoliză pe s&ma sa vindarea grâului şi a porumbului. !
|
|
Ac6sta nu se dovodesce din documente.
naţionale
industriei
Deca Alex. Moruzi înţelegea, că protegerea.
era în interesulii sporirei avuţiei țărei, eli era totuşi neimpăcat inamici
alii lucsului neinfrenatii. Este 'unulii din rarii Domni,-care dă o lege
somptuarie. Ami vădutui pe Gr. Ghica din Moldova făcându-și haine
din postavă ordinari, ca să indemne pe boerii Divanului spre al imita.
Alex. Moruzi merge mai departe: elii opresce pe neguţătorii lipscani
- de a aduce pentru vindare în ţâră unele materii şi obiecte «ce sunt

lucruri ce pricinuiesc o cheltuială zadarnică şi o stingere de obştic.»
Iată întregă 'cartea Domnescă. din 11 Martie 1794, relauvă la
_:.:
"-acestă cestiune:
Io Aleesandru

Costan,

Moruzi

Voivodii. 2

„ D-ta. vel Cămărașii primindii Domnesculii nostru pitacii, să chiămi po toţi
“lipsaanii la Cămară, ca să dai poranca Domnici mele pentru flude și linaz
sadedica, i în cusături și basmale, co.sunt lucruri care pricinuescii o cheltuială
zadarnică și o stingere de obşte, ca câte dintracestoa se află acum la prăvă-

liele lorii, acelea numai să și lo vinqă ne popriţi, iară de aici înainte să scie
că nu sunt slobogi a mai aduce spre vingare aici altele de acestii felii do:
lucruri

zadarnice; iară

carele

nu

va fi următorii,

să scio că fără de a avea

voie să lo deschidă și să le vindă, se va pecetlui, și făcându-se zaptii la Cămara
Domnâsci,

so va seste din țâra Domnici mele
Io Alecsandru

afară,

Costandinii

Moruzi

și mai multi

nu

vorii fi

Vud.

Cinstitii şi credinciosii boerulii Dymniei melo D-ta vel Spăt. fiind-că ne-amii

însciinţatii că afară Ja cismea aii fostii troi mori de cai, și două do vântii și
din nepurtarea de griji a Egamenului, co esto acolea, S'aii priăpăditii, pontru
care poruncimii Domnia mea, să aduci pe Egumenulii de la Cismoa și să cercotozi pentru cincă părechi de petre ale morilorii co. aii fostii, co.le-a făcutii?
cui le-a datii? şi s6it de le-a vindutii, sâii do le va fi luatii cinovași în silă, de
undo şi la cine vori fi să lo facă zaptii, și încăreându-le în caro, să lo faci
teslimii la Epitropia obștei, însă astă să săvârzesci porunca Domnici mele,
tol. pisah gpmd. — 1793, Noembre 27.
”
Co::d, XXIII,

fila 183 verso,

.

1. Vedi Dionisie Eclesiarchulii în Tesaură de Documente tom. II, pag. 184.
2, Cod. XXIII fila 219. — A mai fost publicatii acesti documenti la 1860 în

mente Istorice“ date de P. Teulescu.
somptuarii în „Revista Nouă.*
i

Vedi
”

art. D-lui

Papadopolă
i
U
pAcop
S Galimachii

_Docu-

legile
despre legile
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îngiiduiţi a le deschide și a le vinde aici; droptii aceea, ca să n'aibă pricină do
îndreptare că nu aii sciutii, să le arâți porunca Domniei melo hotăritii, ca să
scie ; așișderea să arâţi Dumndta porunca acâsta la vel Vamoșii alii Carvasaralei, ca de acum înainte, ori câte de acestii folii numito mai susii lucruri
zadarnice va găsi între mărfurile co aducii lipseanii, pecetluindu-le de faţăcu
stăpânulii acei mărfi, să le trimiţă la Cămara Domnâscă.
Remarcabilă este şi măsura luată de Alex. Moruzi contra marei
risipe de Bani ce boerimea, ba şi neguţitorimea făcea, intrecendu-se
care de care să uibă carete şi butce mai lux6se. Cea ce Sulzer spune
în bătaie de jocii, despre boeri, că cumpăraii pe mulţi bani carete
vindute de comiţi şi baroni din Viena, incărcate cu armoarii străine,

_ora lucru adevăratii.

Alex. Moruzi a oprit importarea de butci şi ca-

rete şi, la 8 Augustit 1796, a reinoitii, oprirea importului de asemene
marfă, poruncindit Vameşilorii, Vătafilori de plaiii şi Căpitanilorii de
margine, să nu pormiță introducerea în .(âiă, sub pedepsă de spânzu- rare,

măcarii

a unei

caretă

ori

butcă,

hotărindii

şi

globă

de 500

lei

şi pentru Ispravniculii prin judeţulii căruia se va [i importatii asemene
marfă de lux.
De câte ori putea să se indestuleleze cu fabricatele din ţeră, Alex.
Moruzi se adresa la' meşterii pămenteni. Aşa îlii vedemii iîn 179% dând
următorulii

pitacii:

:

fo Alecsandru

Cost.

Moruzi

Vrd.

Cinstitii și credinciosii boerulii. Domnici mele, D-ta biv. vel Spăt. Epistatulo alii Armășici, fiindii trebuinţă a se lucra pirsne în formă pentru vasele
celea trebuincidse, și după toemâla care aii primit-o meşterii horari a li șe
plăti ocaua parale 10 și scăqământii din: celii lucrati, la oa una litră, poran-.
cimii Domnia mea, D-ta să împarţi fierulii pe la toţi moştorii hierari, teşghetari,
țigani şi sârbi, ce se află în Bucurosci, ca să lucreze după forma ce ţi suii
dati, ca fără de zăbavi să ice sfârșitii.
— 1794, Ianuar 18.
In privinţa

tergurilorii și a pălciurilorii,

Moruzi câte-va acte proprii a ni-lu asta

posedemit

de la Alcx.

patronându-le şi immalţin-

du- le, de şi nu în acea măsura în care, pentru scopirile ce. amii
|
arătatii, se inmulţiră sub domniile anteridre.
Putemii cita hrisovul pentru tergulit s&ptămânalii de la moşia

Slimnicului

a sorei lui Mihaiu Suţuli;? asemenea

1, Vedi anexa după cod, XXIX, fila 218.
2. Cod. XXIII, fila 179 verso.

celi din 23 Martie

se
reia
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UREGIITĂ

1794, acordândiă tergă s&ptămânalu la moşia Coțofeni (Dâmboviţa)
o
lui vel Clucerii Alex. Văcărescu. !

a

Tocmai pentru ca să pună regulă în privinţa lergurilori şi în vedere şi cu cunoscutulii de lectori nizamii alii bâlviuriloru, din causa

Al. Moruzi
vecinătăţei cu “Turcia,
Publicaţiuni

la

1794,

dete, în 10 Februarie

următo-

:,

rea circulară:

17 judele pentru orânduiula

lErgurilorii

Dummnâvâstră Ispranicilorii ot. sud... sănătate; vrendii Domnia mea ca să
scimii tâto târgurile cu oborii şi fără de oborii co sunt următâre odată pe stptomână, cum și bâlciurile ce se facii câte odată, sâii câte de două ori pe anii;
iată vă poruncimii, că pentru celea ce sunt în jadoțulii Dumnliostră, să ne
faceți foic.de tote câte sunt, anume: în co locii? cari sunt nouă, cu cărți Domnesci, şi cari sunt vechi ? în ce di se facii, și câtă depărtare aii unulii de altulii?
şi pe ale cui moșii anume? cum și câtă diastimă aii până la marginea Dunirei;
cele cu obore şi cele fără obire? Așișderea și pentru bâlciuri asemenea f6io
„să ne faceţi, de cele vechi și de cele nouă,cari sunt cu ciirți Domnesci și în
co dile ale anului? și cară sunt de la sine obicinuite ? şi pontru tâto să însciin=

țaţi Domniei mele. — 1794, Februarie 10.2
Dintre.

hrisvele

nouă

si

reinoite

în

favârea

parliculariloră,

dânuu-le drept de tergi s&ptămânali, ori anualii, sâi de ambele categorii, pe la moşii, pe lângă cele ce vomit mai da în anexele acestui
volumii, aducemit chiar aci, pe cele urmălore:
4) Domnitorulii reînnoesce dreptulii de bâlciii ali. moşici Slănicului, posesiune a Ecaterinei Suţu,
Suțu. 2 După obiceii, monopolulii

mănalu
dreptăţei

sora fostului Domnii
spirtâseloriila acest

(Lunea) este reservatii proprietarulii
ce are pentru

1. Vedi

şi la- volumului

călcarea moşiei,

moșiei

Mihai Vodă
ler s&plă-

« după

cuvintuliă

ce i se face.»

de anexe,

2. Cod. XXIII, fila 204 verso...

|

-

3. Zen. Vlahscoie. Fiind-că Domnia sa fratele Mihai Vodă Suţulii,
prin
cartoa Domnici sale, care o vădumii Domnia mea, de la Marti: 9 a anului
trecuti, aii fostii orânduitii, ca să se facă târgii, pe săptămână odată, la: moşia
Slănicului, în sud. Slam-Rămnicii, a Dumnci cinstite, iubitei sorei Domnici
s6le, Ecaterina Suţina, adică Iuinea, când nu so zătigenescii alto târguri vechi
din partea locului şi când este și locuitorilorii i neguțitorilorii
cu
fiindit în qi ce nu se face altii târgii la partea locului; amii bine-voitii înlesnire
și Domnia
ndstră pentru folosulii şi câștigulii- și îndomânarea locuitorilorii
Și pentru alișverişulii neguţitorilorii,

caro-lii voimii Domnia mea, a se face cu îndestulara
:
dămii printwacâstă a nostră. Domnâscă carte de întărire
slobodenie do facoaca
acestui tergii la numita moşie; pentru care poruncimii
Domnia mea Dumn6-

ISTORIA ROMÂNILORU
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D) Uni tergi noit săptămânală (Duminica) şi unii sborit anualii
diua de Sf. Nicolae (6 Decembre) autorisă AL. Moruzi pe moşia

Coofenii a lui Alex. Văcărescu vel Clucerii,
moşiei monopolulii vinului şi rachiului. 2

qin 93 Februarie

e) Cu actulii

reservândi
o

1794, Domnitorulii

proprietăţei

Alex. Moruzi

autoriză din noii facerea de tergii s&plămânalit (Vinerea), învoitii la
1787, pe moşia Brez6ia, a fostului Vistierii C. Ştirbei. Se reservă pro-

prietarului moşiei monopolulii. cârciumelor.?
vâstră Izpravnicilorii ai judoțului, să însciinţaţi la toţi do obşte în partea lvcului, neguțiătorii şi locnitorii, cumcă esto slobodii de Domnia mea a so faco
acostii târgii, și îndemnăndii po fitoș-carele pentru adunarea, cine cu co va avea
a vindo sâă a cumpăra, și silindu-vă de a se urma în faptă întocmirea acostui
târgii, pentru folosulii și alişverișulii fieş căruia, unde slobodi sunt a vinde ficşcare alii săii, afară numai din vendarea vinului și a rachiului, . care. fiindii
droptii ali stăpânului moşiei, poruncimii ca acostii alișveriși ali vinului și
alii rachiului, să-lii facă numai Epitropii, stăpânii de moșio, după obiceiii şi
după cuvântulii dreptăţei ce are pentru călcarea moșici co i so face. îi saan
veceh gumd.

Cod. XXIII, fila 179, -

- 4. Zem. Vlas. Dumnâvâstră Ispravnicilortiot sud. Dâmboviţa, săndtato!
Sati cetitii: inaintea Domnici mele însciințarea co faceţi, de la 20 ale: lunei
aceștia, de cercetarea ce ați ficutii după porunca Domnici mele, pontru târgulii co cere

D-lui

cinstitalii și credinciosii

boerulii

Domnioi

care

poruncimii

mele

Alexandru

Văcărescu vel clucerii, a da Domnia mea voie,ca să facă la moșia D-lui Coţofenii, dintr'acestii judeţit, pe ssptimână odată, Duminica, și sborulii în diua
sfântului Nicolae la G dile ale lui Docombre, întru care sevieți, că alte târguri
împrejurii nu mi sunt decât orașulii Torgoviștea în diastimă de 4 ceasuri și
cumcă esto cu voia și cererea tuturorii Incuitorilorii i neguţitorilorii părţei locului, precum şi adeverinţă în scrisii aii dati; deci după pliroforia ce ne dați,
“fiind de binele și folosnlii locuitorilorii facerea acestui târgii, care voimii Și
Domnia mea alii avea spre a fi îndestulaţi, iată dămii vote şi slobodenie a se
face târgit po săptămână odată Duminica, și deosebitii sborii în 6 ale. lunci
Decembre:la diua

sfântului

Nicola>;

pentru

să daţi în sciro

tuturorii părţii locului și la neguţitori, spro a se aduna la obicinuita di a tergului și la sborii, ca să'și facă alişverișnlii fieş-carele, grijindii D-vâstră în totă
“remea de a nu se face urmări și pricini înpotrivitâro, la care torgit și bâlciii
poruncimii ca după obiceiulii pământului şi după dreptulii co aro stăpânii moșiei,
să aibă a se vinde numai vinurile i rachiurile stăpânului moșică, fără a fi alţii
SE
— 1794 Mart. 23.
volnici. ii saam receh. gvmd.
Cod XXIII, fila 224.

i

9. Zem. Plahăoie. Dat-amii
dinciosti boferului Domnici mele
care diămii voie și slobodonie ca
Dâmboviţa, po săptămână odată,
N

Domnesca nsstră carte D-lui cinstitului și creConstantinii Știrbeiii, Div. vel. Vistierii, prin
să facă târgii pe moșia D-lui Brezţia, sud.
adică Vinerea, fiind-că pentru facerea acestui
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d) Smaranda. Bujorenca
Alex. Moruzi, că este văduvă

UREGHIĂ

-

clucerssa, in 10 Aprilii 1793, jăluesce lui
si cu casă grea, cu copii şi n'are chiver-

nisela şi se râgă ca, osehiti de sborulă de 23 Aprilii, la: moşia ei
Tărtăşescii, să se mai facă şi tergii. ssptămânală. Vodă rânduesce cercetare asupra jălboi, ca să se vedă dâcă prin invoirea ce s'ar da Bujorencii de târgii săplămânalii nu sarii aduce daune alloră. terguri.

-Pentru cunoscinţa acestori formalilăţi,

le dămii in notă. 1

>
O

torgii arâtă D-lui vel Vistierii de vădumii Domnia mea sinetii, prin caro artă,
că din “poruncă făcându-se cercetare de către Ispravnicii j udoțului, s'aii doveditii, că nu numai nu aduce nici o pricină împotrivă lu nizami, s6ii altă
stricăciune și pagubă la alte târguri,ci încă este do folosii şi trebuinciosii
locuitorilorii, după caro s'aii şi dată slobodenio a se face acestă târgi Vinerea,
„încă de la anulii 1787, Octom. 1. Dreptii aceca poruncimii Dumnâvostră
să
daţi de scire locuitorilorii înprejurani, ca să vie la acestă iârgii, cu colea
ce
vorii avea de 'vândare şi de cumpăratii si”şi facă alișverișulii lorii,
purtândii
grijă Dumnâvâstră, ca să nu se facă niscare-va pricini și gâlcovuri;
iară vândarea vinului și rachiului are a fi numai a -stăpânului moșici,
după obiceiulii
- pământului, adică alii D-lui Vistierului. — 1794, Pebr.
Cond. NXIII,

1.
tăşesci:

fila 241,

N

Smaranda Bujovânca
Prea

Inălţăte

Clucerdsa spre ai se face

târgi la moşia

su Tăr-

Domne

Jăluescii Măriei tale, că în judeţulii Ilfovii amii
moşie ce se numesce
Lărtășesci, po care moșia se faco într'unii anii odată
târgii Ja diua sfântului
Gheorghe, dară. fiind-că după cum sunt sciute de
multe obraze, de multă vreme
mă aflu văduvă cu casă grea și copii și altă chivor
nisâlă de nicăirea nu amii,
ci pentru -ajutorulii casei mele mă rogii Mărici
tale, să te milostivosci asupră-mă
„a mi-se da voio prin luminată cartea Mărioi
tale, osăbitii do diua sfântului
Gheorghe să se mai facă tOrgii. la numita moşie
acesta ŞI pentru ajutorul groutăţei casoi mele, și pe săptămâni odată, fiindă
cum și ali vameșilorăi Domnesci, și mai vOrtosii că nici o strivăciune
la alte târguri de improjurii, când
so va face acostii târgii, nu aduce, fiindii calo
de Bucuresci depărtată de şepte
eGsură, și de Gherghița qoce esuri.
sa
Smaranda

Dujorenca

Cluceresa

D-ta Yel Losot. de ţâra do josii să toorisosci
jalba acâsta și să faci ară
taro Domnici mele do nu se află vre-o
împotrivă noorânduială la cererea co
face jăluitoroa. — -1793, Aprilii 10.
Io Alexandru

Biv,
Costan.

Moruzi

vel.

Stoln.

Va.

|
Dumnâvâstră Isprarnicilorii ot. sad.-Ilfov
iă să urmați a face acâstă corcotare pentru tâte și să însciințaţi
Domnici mele, — 1793, Aprilie 16.

de

311.

|

ISTORIA ROMÂNILORUY

e) La moşia Balaciulii (Teleorman) Alex. Moruzi învoesce facerea.
târg s&pl&mânali (Duminica), după ce i se dă încredințarea de
Prea

Inălțate

Domne

Ascultândii luminată porunca Mărioi tale ce mi se dă la acestă jalbă a
Clucoresci Smaranda Bujorânca, nu lipsimii cu plecăciune a arăta Mărici tale,
că acestă cercetare trebuc să se facă de către Ispravniculii județului, pentru
care să fie luminată porunca Mărioi talo către D-lorii Ispravnicii Ilfovului să
facă acâstă corcotare, dâcă nu esto de vre-o stricăciuno facorea acestui târgii?
de esto. depărtatii de alte târguri de prin prejurii și nu aduce vre-o pagubă?
și de faco trobuință a se face acest târgii s6ii nu? şi do este do vre-unii folosii
locuitorilorii? și în co chipii se va pliroforisi să se însciințezo Măriei tale adevărulă, şi atunci rămâne cum te va lumina D-qeii la cererea Cluceresei, iar
_hotărirea rămâne a se faco de către Măria ta. —:1793, Aprilii 14.
Ş Seavlată,
Cod.

XXIV,

fila

Anafova pentru
|
Bujorenca.

Ghica vel

Logof.
!

|

105.

Smaranda

Dumndci Cluceresei
ae

a se face tergii pe moşia
.

Fiind-că, după pliroforia co daii Domnici mele D-lorii Ispravnicii judefacorea
ţului, cumcă făcândii cercetare, nu numai nu este do nici o stricăciune
depărtate,
fiindii
târgură,
alte
la
vătămare
'
vre-o
aduco
nu
nici
târgii,
acestui.
Şi jalbă
ci încă este de folosii și alișverişii locuitorilorii părței locului, care
să se
ii
poruncim
și
acâsta
anaforaoa
întărimii
mele,
deosebită ati datii Domiei
tră
Dumnâvâs
care
facă acestii târgii pe tâtă săptimâna odată, Dumini”a, pentru
avea
va
ce
cu
cine
aduna
se
a
do
obște
de
Ispravnicilorii.să însciințaţi la toţi
de vândutii şi de cumpăratii, și de ași faco alişverișulii săii neopritii grijindii
Maiii 924, .
Dumnbvâstră de a nu face pricini și urmări împotrivă. — 1793,
Cod. XXIV,

- Prea

fila 460.

Inălţate

E

i

:

”

-

.

Domne'

ta aii
Cu prea plecată. anafora facemii scire Inălţimei tale, că la Măria într'aare
ce
moșia
la
că
ca,
Bujorân
da
Smaran
sa
Clucors
i
datii jalbă Dumnde
do două ori târgii
cost judeţii, ce so numesce Tărtăsesci, se face întrunit anii
pentru ajutorulii
şi
mare
cea
Vinerea
la
şi
e
slobodii la diua sfântului Gheorgh
târgii neconface
'a
de
casoi sale cere mila Miărici tale, ca să aibă slobodenie
săii și ali
iiajutoral
de
și
fio
să
ca
tenitii întro qi po săptămână, Duminica,
de
Logof.
vel
ui
Dumnâl
la
tă
.orândui
fiindii
jalbă
cămărei Domnescă, a căruia
anaprin
tale,
Măriei
ţâra de josii, cu poruncă de-a teorisi şi să facă arâtare
să so facă cercetare do
fora arâiă Dumnâlui vel. Logof. găsindii cu cale ca
facerea acostui târgii, şi
une
stricăci
vre-o
de
este
nu
de
către noi Ispravnicii,
aduce .Yre-o pagubă
nu
şi
de este departe de alte torgari de prin prejură,
şi de este do vrenu,
sâii
tărgii
acostii
face
cum şi de face trebuinţi de a se
să însciințămii
si,
plirofori
ună folosii locuitorilorii? şi în ce chipii ne vomii
Inălţimei
pecetea
ă
luminat
cu
Inălţimei tale adevării și prin hotărîre întărită
și să
tâte,
pentru
e
cercetar
acestă
face
a
do
tale, mi_se poruncesco-a urma
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către Ispravnici, în Maiii 1793, că
«la treba nizamului»
nici la alte
şe inţelege vechiulii regulamentii
in apropiere de Dunăre, ca să se

pe la asemenea
însciințămii

prin acesta nu se aduce vătămare
târguri din apropiere. Prin nizamit
oprindu ţinerea de târguri şi sboruri
evite ămblarea de neguţitori turci

localităţi, conformit tratatului

cu anafora;

de la Cuciuc-Cainargi. !

vei sci Miria ta, că făcăndii= cercetare.
ne

adoverimii

că nu este de vre-o stricăciune facerea acestui târgii, ci de folosii locuitorilorii,

ca să-și facă alișverișulii lorii, cum și de folosii Cămiării, şi este depărtatii de
alte. târguri de pr6 împrejurii cale de 6 c6suri și este și cu voinţa locuitorilorii
făcândii cerere de a se face acestii târgii Duminica, avândii slobogenio de a
veni cu vite și alto'ce vorii avea de vângare, cum și a se face dauă bâlciuri
unulii la diua sfântului Gheorghe și altulii la Vinorea cea mare, cum din vechime s'aii obicinuitii de se face; iară hotărirea cea desâvârșitii rămâne a se
face de către Măria ta.— 1793, Maiii 9.
Alexandru

Dumnâvostră
faceţi pentru care
cele
co. a.
diceți că
diastima fieş-căruia
Prea

Văcărescu.

Ispravnicilori, amii văţuti Domnia mea anaforava co ne
voimii Domnia mea să no însciinţaţi şi numele tOrgului
sunt depărtate, cari târguri sunt anumo și câte e6suri esto
în adevărit ? — 1793, Mai 11.

Inălţate

Domnă

Din luminată porunca

Măriei tale, făcumii:

cercetare de târgurile

colea
co sunt înprejurulii 'Lărtășescilorii,”
unde este Dumnlei Clucerbsa Bujorenca,
„a se face târgii, și dovedimă. într'adevării depiirtarea t6rgurilorii
da acostii satii
adică Potlogii din sud. Dâmboviţa, unde se face torgii Duminic
a, cale do şâpte
c6sură, 'Lârgovisceu unde su face târgii Vinorea, cale de șâpte
câsuri, Băloni
unde se face târgii Joia, cale d6 8 cosuri, Gherghița se este
într'acestii judeţii
unde se faco Vinerea, esto uule do 12 e€suri, Bucurosci
cale de șâpte c6sună,
și pontru mai bună încredințare că este cu vointa locnitor
ilorii a so face acestii
tergii, satele do prin prejurii. făcură jalbă către Măria
ta, în care arttă că le
este cu îndemiănare acestii târgii când se va face, fiindii
cele-l-alte depărtate,
și nu aduce vre-o stricăciune impotriva luminatelorii
porunci. — 1793, Maiii 12.
Si

|

Vintilă

Crd. XXIV, fila 161.

1. Anafora pentru a'se face
manit, pe septămână odată.
Jo

Alecsandru

târyii
Const.

lu moșia
Moruzi

DBulaciulii

Prijbenu,

în

sud.

'Teleov-

Vud,

După 'pliroforiă ce făcu atât: răposatul
stolnicii, Radu Filipescu prin
cartea sa do la Aprilii 17, din anuliă trecatii, când
era
Is
nicii, cât şi D-lorii
Ispravnicii de acum, cumcă vre-unii felii do vătăm a Isprav
are nu pote aduce, nici la
treba nizamului, nici la alte târguri vechi, ci
încă
dămii Domnia mea slobodenie a se face | a numitulii de folosulii locuitoriloră,
locii târgii

pe stptămână

.

f) Locuitorii de la mai multe sate din
de târgii, Duminica, la moşia Tărtăşesci,
şi stăruința proprietarului acestei moşii.
Brâncovenu găsesce că acesti tergii de
tergului de pe_ moşia lui Potlogii. De aci

e căştigată

de locuitori

de mirare,

causa

Târtăşesci,

probândii

că distanța

cu carulii şi că deci

tergulii din
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Ilfovii dobândiseră dreptulit
de sigurii nu fără indemnulii
„Marele Vornicii Manolache
la Tărtăşesci este in dauna
se nasce conflict, dar lucru

de la Tărtăşesci

'Tărtăşesci

la Potlogi e de

nu e dăunător

.

de la

şi li se lasă terguli

Gore

celui de

la Potlogi. E probabili însă, că triumfulii. țăranilorii asupra Marelui
mai inVornicii Pait asiguratii vre-o influinţă a boerului proprietarii

Muentă decât chiar Marele Vornicii

|

Brâncovânu. *

odată, Duminica; pentru care poruncimii Ispravnicilorii, să însciințaţi locuitorii
se
i neguţătorii, spre a se duce să-și facă alişverișulii lorii, epistasindii de a
9.
Maiii
—1793,
faptă.
în
pune
se
a
și
isvodi
1

Prea

Inălţate

Domne,

Cu prea plecată scris6re însciinţămii Inălţimei tale, că la acestii judoţii
fiindii numai bâlciurile cele obicinuite anume și nefiind târgii cu di orânduită
,
a se face pe tâtă săptămâna, cum şi până la marginca' Dunărci, cale depărtată şi
vitelorii
vângarea
“de
lii
alişverișu
face
unde-şi
pătimescii locuitorii neavândii
Balaciului
celor-l-alte ce- mai ati, cari sunt spre folosulii lorii şi fiind-că satulii
se afla
când
vremea
în
trecutii
anulii
cade la mijlocul judeţului, încă din.
are
.însciinț
-făcutii
fost
aii
Filipescu,
u
Răducan
Stolnicii
ii
Ispravnicii r&posatul
s&ptâtă
pe
hotărită
qi
cu
Mărici sale Mihaiii Vodă Suţulii, de a se face târgii
săptămâna
tămâna şi se și hotărise a se face poruncă. să se urmeze, ca pe tâtă
întâmdară
,
sărbătâre
de
qi
şi
fiindi
trgului
adunarea
facă
se
Duminica, să
D-doii
lui
mila
cu
fiind-că
acum
plându-se bâle năprasnice, ciumă, Sati expodisit;
acesta
că
scimii
ce
unii
ca
şi
linişte
află
se
tale,
şi cu blagoslovenia Inălţimoi
se ra
de
că
tale,
Mărie
însciinţa
a
-lipsimii
nu
orii,
locuitoril
folosulii
esto spre
urma
se
a
de
poruncă
luminată
dâe
găsi cu cale şi de către Inălţimea ta, să
și anii Măriei tale de la D-qeii să fie mulţi.
nii
* Slugeru.
Ştefa
i.
Paharnici
.
Bălăcenu
Plecaţi slugă, Costandinii
aa
132,
bila
XXIV.
Cod.
, Liocănoşei i
4: Anaforaua locuilorilor săteni Cosoba, Postavavi, Popesci
Tărlăşosci”
satulii
la
târgi
face
să
a
de
pentru
alte sate, toţi din sud. Ilfovi,
„ca.
Dumini
sud. Ifovii,.
oi s'aii
«Riindii că pentru izvodirea acestui târgii și pentru diua Duminec
altorii
area
nevătăm
ficutii întâiii cercetare, şi Iuândii pliroforie de depărtarea şi
întăriră
căreia
urma
în
mele,
târguri, Sai fostii datii şi întărirea Domniei
rii veliţi Boeri,
musaadea făcândii, amii mai rinduitii spro cercetarea Dumn$lo
ii și cumcă
depărtat
este
de pnde fiindii că totii celea dintâiii ni so artă, cumcă
mea, ca .să
Domnia
i
întărimi
,
locuitori
este de folosulii și înlesnirea săracilorii
Sept. 4.
1793
—
a.
Duminic
face
se
a
spre
dinţâiii,
a
hotărîre
urmeze porunca și
Vel .Logof.. :
|
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9) Fostul
-

Prea

vătafii de aprodti Radu
Inălţate

Fărcăşianu

dobândesce,

în 27

Domne,

„” Locaitorii din satele ot sud, Ilfovii, Cosoba, Popesci, Ciocănesei, Cocanii,
Buti-Manu, Stirieni, Croţulesei, Tărtășesciă,. Burtea și Vlămândanii ai jăluitii
Mării. tale, dicândii că ci noavândii. târgii aprâpo de satele. lorii, aii câștigatii
mila măriei tale, dânduse voie și slobodenic a se face târgii la moșia 'Dărtăşesciă, care este uprâpe de satele lurii, însă Duminica, fiindii că în alto dile do
lucru nu potii să-și lasă lucru, să vic la târgii, iară acum aii auqitii, că acesti
milă ce al făcutii măria ta cu ci este să li să strice, din pricină căci Dumnâlui
Vel. vornic Manolache Brâncovânu are târgii do se face pe moșia lui Potlogii,
şi fiindii că şi acolo se face iarăși Duminica, dice că i se strică târgul Dumisale, la care gicii că alte târguri ce să facii totii Duminica sunt mar aprâpe
de Potlogii, fiindii dâră Ogrăgenii numai t-ei cesuri până la Potlogi, unde și
acolo iarăși Duminica se face, şi pentru acel târgii nu bănuesce, și cerii ca să
„fie slobogi, a so face tergul la “Tărtășesci şi în diua Duminicci, cu care să se
potă folosi și ei, vindându-și vito .și altele co vorii avea de vindare; într'a
cărora jalbă cu vătavu de Divanii.ni se poruncesce de Înălţimea ta, să vedemii
„aşa-i anaforaua coa dintâiii, câtii și cea de al doilea ale D-lorii Ispravnicilorii
buiurdisite de Măria ta, de cercetarea ce aii făcutii, şi arătarea co facii,. să 'vedemii apoi de davaua ce face Dumnâlui Vornicu: Brâncovânu, cum și jalba
locuitorilorii, i a Bujorâncăi și plirotorisindu-no să arătăm Mărioi tale cu anafora cele curiinciâse după luminata porunca, Mărici tale, za Agio înfăţişândii
înaintea n6stră pe jăluitorii i pre Grigoregiul şi vechilul cluceresii Zmarandii
Bujorâncăi, amii văgatii amîndoue anaforalele Dumihslorii Ispravniciloriă,
cum
şi luminata întărirea Domnioi talc, cuprințătâre întru una, că cercotândii
sati
adeveritii, că. nu oste do vre o stricăciune facerea: acestui târgii la Tărtăşesci,
ci de folosulii locuitorilorii, și alti cămării, şi este departe de alto târguri
de
pro împrejurii cale de șcse ciasuri, iar cea de alii doilea, ardtă
că după luminată poruncă aii mai făcutii da iznovii cerectare câtii sunt de departe
cele-l-alie
trguri care sunt împrejurii Tărtășeseilorii, şi aii doveditii întru
adevării, că
Potlogii din sud. Dâmboviţa, unde se face târgulii Duminica.
este cale do ș pte
ciasură, Tărtășescii: unde se faco Vinerea, calo de șapte ciasură, Băleni
unde se
face Joia, cale de optii ciasuri, Gherghița unde se face Vinerea,
cale de donăspre-dece ciasuri, şi Bucuresci cale de șâpte ciasură. După
acâsta amii întrebatii pe Dumnlui vel Vornicii Manolache Brâncovânu, ce are
a dice la cererea
ce facii numitele sate şi Clucerâsa Bujorânca ? şi ne arată că delă
moşia Dumisale Potlogii și până la Tărtăşesci, nu pote fi mai multii diastimă
decâtii două
ciasuri şi jumătate, multii trei, și cu tâte că este așa. de
aprâpe, dâr Dumnclui nu bănuesce a se face acestii tergii la Tărtăşesci,
însă nu Duminica în
diua care se face şi la Potlogi, ci să se facă în altă Qi,
fiindii că fâcându-se
în Qiua Duminicii, se răspândesce şi se micşoreză negoţul
dola târgul ot Potlogii, și cu acâsta i se pricinuosce pagubă; iară numai
diua schimbându-se Și
orânduindu-se alta pentru a 'se face: tOrgulii la 'Lărtăşesci,
despre Dumnlui
nu mai este nici o bănuială ; impotrivă răspunseră.
și „jăluitorii săteni, că glela
Tărtăşesci și până la Potlogi. esto cale de șese ciasuri
și mai multi, unde cu
carulii urmâză într'o di să mârgă și într'alta să se
întârcă,
și le este mai
multă de pagubă decâtii

de folosii,

şi cumeii Potlogii

fiind în

alti judeţii,

——
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Februarie, 1794 invoire de a face tergii s&ptămânalii Duminica, pe moşia

sa Coenii din Vlaşca.!
ad. în Dâmboviţa, vooscii să aibă și că în județul lor adecă în Ilfovii, neavendii
nici unit amestecii satele din Ilfovii cu satele din Dâmboviţa, şi în cca de po
urmii isoră, că dela 'Tărtășesci este mal aprâpo la Bucuresci de câtii la Pot16gi; decă de ce să mârgă la locii mai departe

și nu la Bucureşci,

unde

esto mai

aprâpe, când va rămânea însă a fi popriţi să nu-și aibă târgulii lorii la Tărtăşosei., Deci tstă prigonirea fiindii pentru diua Duminecii, adecă D-lui Vel
Vornicii dico, că făcându-se la 'Tărtășesci târgii într'acoiași di, se răspândesce
şi se micşorâză alișverişul târgului dela Potlogi, cum și locuitorii din numitele
sate, dicii că a se face întraltă di nu potii fiindii că-și strică din dilele de lucru,
când nu potii să-și lase lucrulii și munca lorii şi să se ducă la târgii, cum
şi a se duce la Potlogi dicii că facii două qile cu dusu și cu întorsu, și fiindii
că şi faceroa târgului Potlogi este cu carte Domntscă,' cu qi rânduită Duminica, şi facerea târgului 'Tărtiişesci este chiarii cu luminata porunca Mărici
tale iarăși cu qi hotărîtă Duminica, remâne. dar la porunca Măriei tale, pontru
hotărîrea dilei. — 1793 Sopt. ?.
|
|
Vel Ban
Creţulescu, Vel

Manolache
Brâncovenu, Vel spătar Văcărescu, Vel Vornicu
Vurnie Nicolae Filipescu, Vel Logofăt C.-Ghica de Jcva de sus,

Vel Logofăt de Țeru de jos Scarlat
-

Cod.

XXIV,

1.

fila 421-302,

Prea

Inăljate

Ghica.:
-

.

Dommne,

D-lui Radu Fărcăşanu, biv. Vistierii za aprozi prin jalba co aii datii Inălțimoi tale, face rugăciune, ca prin luminată porunca să i se dea voie. se faco
târgii po. moşia D-sale Coeni dintr'acestii juideţii, po totă săptămâna, după obicoiii, unde este atâtii do alișverișii .locuitorilorii, cât și folosii stăpânului moşici, aflându-se acestii satii Coeni în depărtare do locii. de 7 ciasuri de Giurgiu
şi de Bucuresci. de G ciasuri, cum și de alto t6rguri dv câte ciasuri 12, ni so
poruncesce de către Măria ta, ca să corcotămii cu deamăruntulii ce târguri
“sunt prin prejur? și de aduce cererea jăluitorului vre-o stricăciune la alto
târguride aprope și câtă diastimă de locii este de la unulii și până la altulii,
şi în ce chipii ne vomii adevori, să însciinţămii Măriei tale; cum şi câtă depăvtare este de margine ? Sciutii fie prea înaitei înțelepciunii Măriei tale, că
după luminată poruncă fiindi următori, amii cercetati: și de la schela. Giurgiovului până la satulii Coeni, unde esto moșia jăluitorului sunt 7 ciasuri
și unii sfert, şi de la Coeni pâni la Bucurescă peste G ciasusi, iar dinspre
alto târguri este în depărtare de locii do 10 și 12 ciasuri, unde nu pâte aduce
târgulii acesta nici unii felii de striciiciune altorii târguri şi mai vârtosii că
este și de alişverișii . alii locuitorilorii, şi de 6reși-ce folosii alii stăpânului moşici; la care după luminată poruncă nu lipsimii a însciința Mărici tale şi anii
|
Inălţimei tale să fie cu fericire. — 1794, lanuario 19.
loanidi, Stir.
"Caliarehi,
Constantinii
AX Măriei talo prea plecaţi slugi,
Dumnâvâstră veliţilorii boeri să teorisiţi ac6stă însciințare isprăvnicâscă
şi sii ne arătaţi cu anafora prin ceauşii de aprogi. — 1794, Ianuarie 27.
Div vel Stolnici.
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V.

h)
neca şi
mitocă
d)

A.

URECHIĂ

In 19 Maiii 1794 A. Moruzi invoesce facerea
de târgii, Dumisboriă de Sfântul Duniitru la schitulii. Crasna, plaiulii Novaci,
alit Episcopiei de Râmnicu £.
|
In 9 Iunie 179% Domnitorulii iînvoesee sboruli de diua Inăl-

țărei şi. tergii săptămânalit Dumineca, pe moşia Monăstirei Zlătari, numită
- Segarcea, lângă Monăstirea cu acesti nume, metocii ali Monăs-

tirei Zlătari 2.
Io Alexandru

Const.

Moruzi

Vvod, i gospod.

Zembli

Plahscoie.

După arătarea ce face Ispravnicii judeţului şi după pliroforia ce daii
Domnici mole D-lorii veliţii boeri, printraeţsti anafora, diămii Domnia mea
Slobodonie și porincimii să se facă târgii po acâstă moşie Coeni, în săptâmână
odată, Duminica, și D-vostră Ispravnicilorii
să însciinţaţi la toți de obşte ai:
părţei locului neguţiători, spre a se aduna fieș-care să-și facă alișvorișii. —
1794, Fobruarie 96.
Vel

Prea

Inălțate

Domne,

Logof.

Ia

“Următori fiindii luminatei porunci Mărici tale, amii toorisitii acostă însciinţare a Dumnlor Ispravnicilorii ot sud Vlașca, pentru caro de vrome co
insuși D-lorii printr'acdsta facii cătro Măria ta arătare, cumcă după cercetarea
eo aii făcutii, de la schela Giurgiovului până la satu Coeni, unde esto moşia
jăluitorului Făreășanu sunt 7 ciasuri și unii sfertii, şi de la Cocni și până:
in Bucuresci sunt poste 6 ciasuri, iar despre alte terguri este. depărtare de
locii, cale de 10 și 12 eiasuri, unde nu pote aduco torgu acesta nici unii felii
de stricăciune s6it embondionii la alte târguri și mai vârtosii arâti că o şi do

alişverişu

locnitorilorii,

la noi

nu

mai

române

a se

face

vre-o

altă cercetare,

ci urmâză că do. va fi și buna voinţa Mărici tale, prin luminată întăriresă se
dea voie a -sc face tergii pe acea moșio Coeni în săptămână odată, în diua
Duminecii, iar hotărirea cca desăvârșit române a se face de către Inălţimea ta.—1794, Fevruarie 6.:
Ianacho Moruz, vel Pornicii; Nicolae, vel Pornicii; Constantin Ghica,

vel Logofălii.

1. Pitacii la
însciinţarea ce aii
și bâlciurăi de Sf.
Gorji, in plaiulii
nicii, nefiind pe
locului să'şi facă
Cod.

XXIII,

Hatmanulii N. Hangerliu, Banulii Craiovei, răspundându-t la
făcutii, în 19 Maiit 1794; învoesce “facere de tergii Duminica
Dumitru, după arătarea Clucerului Geanoglu Ispravnicii de
Novaci la schitulii Crasna, mitoc.al sfintei Episcopii do Romaprâpe alte târguri și fiindii de folosii locuitorilorii părţei
alișverișulii lorii..

fila 246 verso.

|

-

2

9. Carte la biv. vel Hatm. N. Hangerliu Caimacamulii
Craiovoi. — Din
anaforaoa ce aii făcutii Domnici. mele D-lui vel
Ilatmanii Costache Caragia
plirofori

sindu-ne pentru bâlciulii ce cero sf. sa părintele Defhaidiosii
Moletiosii

ISTORIA ROMÂNILORU
3) In

24 lunie 1194,

se dă voie de sbori,

“

-.

la Dumineca
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-

tulurorii

“Sfinţilorii, pe. moşia Rojiştea (Jiulu-de-josti) a cluceresei Maria Coto-

e
feanca, în folosulii Monăstirei după acea moşie 1. :
de a
voie
:) Cu pitaculit din 13 Septembre 4794, Al. Moruzi dă
,
Voevodi
ii
face tergii săptămânal (Vinerea) şi bălciii la diua Sfinţilor

“pe moşia Logrescii a Slugerului Ion Argintoianu (Jiul de sus), nedeaducendu-se cu acssta vătămare la nici un altii tărgii, căci este
părtatii de ori-care
Cod

XXIII,

altulii.
,

fila 275,

sale vel Vist.
l) In 99 Septembrie 179%, Al. Moruzi invoesce rudei
sa Sălciile
moşia
la
a
Sâmbăt
Tnache Moruz facere de târgii săptămânalii
acestui
vama
şi
sale
(Ialomiţa). Domnitorulii acordă escepţionalit rudei

terei, la care va

fi şi obori de vite.

?

la qioa Sf. Inălţări
pastavnicu M-tirei Zlătari, care aii fost obicoiii de se făcea a, ot. “sud. Doljii,
Segarce
M.rea
lângă
de
ea
pe moşia M-rei, la satulii Segarc
itii târgii pe tâtă s6pmetoculii Marei Zlătari, unde este do se face și obicinu aii primitii în vreme
ce
mule,
e
tămâna, Duminica, cumcă după porunca Domni
că do nici o stricăaflatii
aii
şi
re
cerceta
făcutii
când so afla caimacamii, ai
i
bâlciur sGii târguri, la nisciune nu este facerea acelui bâlciii, fiind-că alte
folosii locuitorilorii.
de
este
că
și
careva sate prin prejurii, nu se face
şi târgulii săptămânalii la
i
bâlciuli
ii
Hatman
vel
lut
Domnitorulii acordă
satulii Segarcea. — 1794, lunie 9.
Cod.

XXIII,

fila 233 verso.

moşia sa Rojiştea (Doljii):
1. Yoie de bâlciii Cluceresci Maria: Coţofenca la
st. Monăstiri, 'ce.are la moşie
la Duminica tuturorii sfinţilorii, pentru ajutorulii
|
aflându-se descoperită și dărăpănată.
: bâlciuri, ori
i
altori
dauna
în
fi
vi
nu
că
are
„Sa făcutii prealaoilă cercet
o
târguri, — 1794, după 24 Iunie.
Vel Logof.
Cod. XXIII,

fila 257 verso.

9. Dat-amii

acâstă Domnescă

a nâstră carte D-lui cinstitului şi credinciosii

Moruzi, prin care dămii voie și
hoterului Domnici mele vel Vist. Enache
e (din sud. Talomiţa) tergii po
slobodenio si se facă po moşia D-sale Săleiil de târgii să aibă şi oborii de
di
suptămână odată, adică Sâmbăta, la care
de la stringerea acestui tergii şi
aduna
va
se
ce
vămei,
lii
venitu
tot
vite şi
mea să fio a D-lui cinstitului boerii.
oborului do vite, îlii hărăzimii Domnia
obicinuitii, pici ati fostii mai nainte
Şi. măcarii ci .la acest locii nu s'aii mai
acesta slobodenie, nu numai după
dămii
adunare do târgii, dar Domnia mea
oria ce luăme cumcă nică alto târguri
rugăciunea ce ne făcu D-lui şi după plirof
sunt ca să se facă tot la acestă di
pe aprâpe de acâstă moșie a:D-sale nu mai
i tergii nici vre-o altă neorinacestu
a,
facere
orânduităși nu se pricinuosce cu
alişverişulii altorii târguri, ci mai
-duială împotrivă, spre a vătăma şi zătigni
nire la alişvorișulii locuitorilorii, care
vârtosii căci pâte aduce folosii şi înles

518

|
m)

Monăstirci

V. A. URECGIITĂ |
Sfinţilorit Apostoli incă

ui

acordati

Moruzi

ase-

mene vamă de la sborul din Istăti, după hrisovele antorisre. Acesti
sborii se ficea mai,inainte în 3 dile de râridii la Tohani. 1
n) Pitac din 7 Noembre 1794, contrasemnat vel Logof. dă volnicie lui Alexandru Gherache, biv. vel postelnic, epistatii la Agie, să
facă pe moşia D-sale Slâmnicii (jud. Slam-Romnicii) unt bâlcii peniu alişverişuli locuitoriloră şi alii neguţătorilorii şi pentru 6reşi-care
folosit de venitit ali numitei moşii. Bălciulii o dată pe anii, la 21 Mai.
Cod XXIII, fila 292.

|

0) In 16 Ianuarie 1795,

după cererea sateloră Gemenele, Voinescii,

Cândescii, Dragodănescii. din județulă Dâmboviţa, de a se face tergi!
la Voinesci, pe moşia Monăstirei Raduli-Vodă, şi după raportulii
ispravniciloră de Dâmbovila, că este irebuinciosi acestă
tergi şi că

prin înființarea lui, nu se aduce daună t&rgurilorii vechi, [iindit Qepărtate, Domnitorulii incuviinţeză o Qi de tergi pe săpt&mână
la
Voinesci, la. care să se vendă numai vinurile şi rachiurile monăstirei.
Coa XXIX, fila 12,

Ma

-

-p) Pitacă din 21 Martie 1795, dândă volnicie locuitorilorii de pe
moşia Corcova, (Mehedinţi) a D-lui hiv vel vistierii Parbu Stirbei, de

a

face bâlciii

odată

pe anti

boierii, stăpânulii moşiei >.
Cod

XXIX,

< fiindit acesta

-

şi cu

33

cererea

numitului

E

fila 53 verso,

:

voimii. Domnia mea a și-l faco fie-care. Dreptii aceea...» Vodă ordonă Ispravnicului judeţului să. publice în sate deschiderea acostui târgii și să stăruo
la
realizarea lui. — 1794, Sept. 29.
“
Cod.

nainte,

XXIII,

fila 302 verso,

1.. Hrisovalii M-rei Sf. Apostoli,
în

6 Iunie

1794,

de a avea

milă

întărindii hrisovele. Domnilorii
tâtă vama

de

la sborulii ce

de

mai

se face la -

diua Sf. Apostoli în troi qile de rândii, care sborii so făcea în
vechime la 'Iohani, apoi măcacii că după vremi se mutară, din dilele
răposatului Domnii
D-sa Costandinii Cehanii Racoviţă V.V..la Istăii, dar monăstirea
nu s'aii interisti cu pricina mutăroi de vama auâsta, ce i stati fost datii
hotărire prin hrisove Domnescă, ca ori unde s'ar muta sborulii acesta după vremi,
tot monăsfirea să ice vama lui. Dreptii aceea. Qicemii, că ori-unde
se va fi făcândiă acum
scii se va face după vremi, monăstireasă nu fio lipsită
de vama acesta, ci să.
și-o ide pe deplinii, fără de'a.se amesteca vameșii
nici do cum. Amii datii
acestă Domnâscă carte la mâna lui Ilarionii Dichouli
monăstirei ce este orânduitii de Sf. S. părintele Stavropoleos năstavniculă acostoi
sfinte mănăstiri, e. care
să aibă volnicie a stringo vamă de la acestii sborii
care coprinde mai. susii,
fără de nici unii felii de stinghir6lă. Pentru care porunc
imiă D-vostre Ispravnicii
judeţului, să dați mână do ajutorii orândauitulu
i mOnăstiroi, ca că pOtă stringe |
- acâstă vamă. — 1794, Iunie 6.
"Cor. XXIII, fila 232 verso.
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q) In 3 Maiti 1794, A. Moruzi acordă. prin unii pitacii, Vornicului Radu Slătinenu, să facă tergii en oborit-lu moşia su Tomşescii
din Vlaşca, unde a fosti până la r&smeriţă, cându suu stricalii şi
Cod. XXIII, fila 234 verso.
e
satuli şi terguli.
între proprietarii de
influinţă
de
luptă
fie
să
A trebuitii adeseori
“moşii cn târguri pentru ca să dobândescă oprirea tergului, ori sbo-.
ului, care le fâcea: concurenţă. Diferite aii fostă .pretextele invocale
pentru a ajunge la acestii rezuliati. Un pretextii cu care s'aii cercatii
în 1794 a se opri 2 târguri de'la satele Lăpuşataşi Slăvescii din
Vâlcea,au fostii că acele sate erai loci de intâlnire a cete de hoți.
nici unul din aceste terguri, ci sa
țati
Domnitorulii n'a desfiininsămărginitii a rândui străjuire de căpitănie, in 27 Noembrie 179. 1

Gu referinţă la acestă cestiune a tergurilorii lectorulit va alla în
anexele din vol. specialii — VI-le — incă o serie de acte. Aci terminândii
acestă enumerare de acte, mai înregistrămiu cele-din Marte 179%, re-

lative la strămutarea tergului din Romnicii la câmpi, după cererea,
Episcopului, cerere ce nu s'a pututit realisa opunendu-se neguţătorii. ?
4. La vel. Spătarii. Facemii D-tale în scire, că amii luatii Domnia mea
însciinţare de la Ispravnicii Vâlcei, cumcă într'acelii judeţii se face două târguri
unulii la satulii Lăpuşata, Duminică, şi-altulii la satulii Slăvesci, ce se numesce şi Giilgemesci, Joia, cară aceste două sate fiindii la locii strimtorat şi în mijlocii
de păduri, hoţii și făcătorii de rele, la adunarea acestor. târguri își. găsescii
pricină de mergere acolo și vorbescii cu alți tovarăși și gazdele ce'şi giisescii
şi apoi păzindi drumulii locuitorilorii, îi pradă de vite şi altele, pricinuindu-se
multă pagubă și altorii sate de prin prejurii și cumcă cuibulii acelorii4 tâlhari
vestiți de 2-3 ani le-aii fost acolo în pădurile din prejurulii. acelorii târguri,
cerândii porunca Domniei mele de a le strica, ca să nn se mai facă, fiindii
târguri numai, de adunare, bâutari, iar nu de alte alișverişuri spre folosulii
vămei Domnesc ; pentru care, măcar că amii poruncită Domnia -mea . Ispravnicilorii ca să cerceteze întâiii, câtă vreme este de când aii încoputii a so face
aceste târguri? şi din sine-şi s'ati. obicinuilii a se face, oră prin poruncă Domnesci? Cum şi moșiile pe cari se faci, mogieșesci sunt oră mOnăstirescă. s6ii
dar
boeresci ? Şi să însriinţeze Domnici mele ca să dămii poruncă de urmare;
aprope
locului
partea
in
acolo
cade
căpitănie
ori-ce
ca
D-tale,
şi
iată poruncimii
cu 6menii
de acest» târguri și de păduri, să trămiți poruncă la acelii căpitanii,
sema
luândii
și
ii
priveghind
păzească
st
şi
s*6o
să mârgă la areste târguri, să,
a se
spre
urmări
do
feluri
întacele
âmbli
co
cei
pe
dovedi
a
și
a cunssce
do
i
fâcătorilori
cuibul
ândii
dovedi, a le lua urma și ai prinde, dosrădăcin
'Logof.
Vel
27.
N-bre
1794,
—
răi dintracele păduri.
„Cod, XXIII,

fila 208 verso.

2. Anaforaua

dela

Ă

Romnici, pentru

,

a se muta

terguli,

din

oraşi,

Io Alexandru Cost. Moruzi Voud. i gspd. Zoem. Vlah.
Nicolae
Hatmane
Dumnâta
mele
Domnioi
- Cinstitii: şi credinciosii Boerulii
ce se cuprinde
- Hangerlău, Caimacam Craiovei, făcândii Dumnţta cercetarea
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veferință la terguri, mai aducemîn fine de la Alexandru Mo-

ruzi următorulii acti :
|
«1793. Octombre 22, s'ai făcută răspunsii Ispravnicilorii ot sud
Muscelu, că s'aii găsitii in condicile Divanului, cumcă obiceiil este să
se i6 de prăvălie, la tergii de sub Dâlulti Pitescilorii ce se [ace tomna
numai câte

"Ami

tal. unulii şi asemenea

să urmeze a lua, iar nu mai multi.»

arătatii mai susă (pag. 270) ce ati făcutii A, Moruzi în pri-

vinţa bresleloriă, şi amit adusii chiarii o serie
lectoruli“ a pututii aprecia cum considera acestit
tatea breslelori.
Acestă insemnătate scădu pe tâtă diua după
prin faptulii că sudiţii austriaci poti străbatein
favorisaţă decât meseriaşii şi neguţătorii români,

de hrisove din care
Domnitori insemnăĂ
pacea de la Şiştovii,
bresle şi sunt mai
atât prin reducerea

mai josii, să ne însciinţeză întGiii trimițându-no dimpreună și adeverinţa vameşilorii şi.a tuturorii neguțitorilorii şi orășenilorii din Romnicii, şi cu Ispravnici
i
judeţului. — 1794, Martie 24.
”
Vel Logof.
Prea

Inălţate

DOmne,

După luminată porunca Inălţimii tale făcândii cercetare, amii
întrebatiă
pre Sfinţia sa Părintele Episcopul Râmnicului, ca să arâte de aro
vre-unii AŞedămintii cu neguţitorii aceştia pentru mutarea târgului și respuns
e că nu: ate,
fiindii că acolo I'aii găsitii făcându-se încii do mai nainte
până a se face
Sfnţia sa Episcopii, și cumeă Sfinţia sa nu aii putatii a da
voie să se mute

târgulii

înăuntra

orașului,

temându-se

cana

care.cumra

să

se aducă vre o
zitigneală și pagubă vămii Domneșci, şi că rămâne cum
se va.hotări de către
Înălţimea ta, a se muta adecă s6ii nu; iară pentru rândulii
dăjdiilorii corcetândii
la visterie, mă-adoverii cumcă, cu dajdia lori se află
la cumpania chiprovatilor
(sic) din orașu ROmnicului; deci de vreme ce neguţătorii
artă, cumcă ş'aii făcutii
acumii prăvălii” înăuntru oraș ului, şi so plânge
cumcă lo coste peste mână, şi
cu pagubă a'şi totii muta mărfurile. de torgii, din
oraşii acolo afară, fiindii că
la vremi ploidse li se strică marfa de ploi; şi li
se. fură de cătro unii alții
“fiindă în câmpii, dreptii aii de'a se muta tSrgulii
. în orașii unde aii fostii şi
mai nainte, cândii însă nu so va întâmpla
- din mutarea lui, a se aduce vre n
pagubă vămii Domnesci, de care mi 'se pare a.fi
cu cale, ca să fie luminată
porunca, Inălţimei tale către Dumnelui Caimacam
Craiovii, ca să facă cercetara
şi.

întrebare

Vameşului

dela -Craiova

şi

Yameșilorii

tergă, și de va dovedi Dumndlui, că mutându-se

se aduce

nici o pagubă

guţătorilorii pagubă,

Vămii,

atunci

de.

acolo

facerea târgului

dela,

numitulii

în oraşii, nu

să se muto, ca să nu se pricinuiască
nodupă arătarea ce facii, iar.do vi dovedi Dumnâl
ui cii so

aduce pagubă vămii, să însciințeze Inălţime
i tale, cum şi în co chipii se aduce
pagubă, și după răspunsulii ce va
veni Inălţimii tale dela Dumnelui,
Sc va
hotări cum Domnul Sfânt va lumina po Inălţimo
a ta. — 1794, Martie 24,

"Pal Logof.
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de care se bucură la vama
la vama

„894

de importare, cât şi la diverse scutiri.

de oraşii şi in genere

la

diverse. dări.

In - Bucuresci. iurdi-

sescă, adică dată năvală streini -de tote neamurile, cari tindă a se substitui meseriaşului şi comerciantului românii. Intre aceştia. trebue
a se număra evreii, cari bucurându-se de sudeţia austriacă, devină
pe totă diua concurenţi anevoie de învinsii penfru Români. De aci
ura crescândă a prăvălieşilorii români faţă cu acesti neami, iar nu
diri panctă de vedere reliuiosii, câci Românulit a fostii totăcuna, tolerantii din respectul credinţei.
Immulţirea peste semă a str einiloră, cari ici negoţulii din mânile
Românilori, obligă şi pe însuşi Al. Moruzi a da unii pitacă: de oprire
a ciurdisirei» lorii în Bucuresci. Nu e vorbă, Moruzi prin acelaşi pitacii
opresce

şi pre țărani

a se muta

la Bucuresci.

Domnitorulii se ingrijesce, vedândii mai alesă dificultăţile cu ugențiile streine din ţeră, de invadiunea de locuitori străini. Eli dă Spătarului,

in 96 Septembre 1794, unit pitacii, contra- semnată de vel „Logotâtulă,
dicendu-i:
<Fiind-că suntem pliroforisiți Domnia mea, că aii iurdisitii şi cu necurmare.
vinii din străinătate, tot felulii. de 6meni, spre locuinţă aice, cari tot în politia
Bucurescilorii se oprescii şi rămânii prin mahalale, prin târgi şi prin hanuri,
“cum și de prin satele ţărai iar vinii unia și se viră prin - mahalalele târgului,
care acâsta nesuferită fiindii Domnică mele, de a se mai urma, poruncimii D-tale :
pentru cei străini, ori câţi vorii veni de acum înainte, să nu fie primiţi aice
în politie, ci să m6rgă să şâdă prin. satele județelorii, indostulii locii de locuitii
fiindii: mărimea ţăreă; cât pentru ţăranii ce vinii de prin sate, nu numai să
nu fie primiți, ci încă îndată ce se vorii dovedi ci aii picată, făcândi scire
Domniei mele, să se trămiţă la urma lorii. Deci dar în totă vremea să aibi
D-ta acâstă purtare de grijă, dândii strașnico porancă pe la străjile cele 'orinduite, ca să nu-i mai îngăduiască a veni spre locuinţă aică în lăuntru politici
ci, precum qicemii, mârgă prin satele ţărei, unde vorii voi. Asomenea să grijesci D-ta, a cerceta prin 'mâhalale, ex. nu carecumraşi pe ascunsii să fie primiţi unii ca aceștia, dândii straşnică poruncă vătăşeilor, mabalagiilorii, cum și
hangiilorii, ca îndată ce. vorii ved6 pa unii ca uceştia, să facă scire zabiţilorii
politici spre a nu urma împotriva Domnescoi n6stre porunci; și așa să se ferâscă toți a nu-i primi în locuinţă, nici prin hanuri, nici prin dughene, și nică
prin casele lorii, căcă ori-care se va dovedi tăinuindu-i, pe unii ca aceştia + să
scie că so vorit: pedepsi straşnicii. — - 4794, Sopt. 20.
„Vel
Cod.

NB,

XXIII,

Logof.

fila 277 verso.

In aceeaşi

coprindere și cu aceeași dată este pitacii și la Aga.

Istoria Româniloră de V.-A. Urechiă.

Toy, V.—21
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“Existenţa acestei ure. contra ovreilori o . documentâză actele ce

dămii mai lu'vale, din 1794, pre cât de altă parte aceleaşi acte documenteză şi trecerea, la care evreii ajunseseră pe lăngă Domnie, ca să
le! iea apărarea în contra
Do

neguţitorilori români,

Alecsandru

Costandinti

Movuzi

in: modulii următori
Vvd,

«Dumabta vel Spătarii şi Dumn6ta Epistatule alii Agiei,
însciinţatii Domnia mea pentru brâsla ovreilorii,. cară cu voia
şi sunt primiţi a sălășlui în .politia Domnici mele Bucuresci,
orinduialalorii, făcându'şi alișverișulii şi hrana, fără de vre-o
trivă, cumeă unii alţii din. prăvălieşi și din orășeni îi supără a

tul

find-ccă ne-amii
DomnioY ati fost
cari potrecii cu
urmare. împonu'şi face drep-

alişverișulii 'lorii, feluri de chipuri îi înjură şi le batjocoresce copiii cu

vorbe hulitâre, pe uliţe și pe la prăvăliile lorii; cari aceste nefiindii suferite
Domniei. mele, porancimii Dumnâvâstră, ca să: daţi strașnică poruncă și insciin-

“ţare, ca nu. numai prăvăliașii şi orăşenii, isnaf s6ii mahalagiii,

ci şi zapciii și

slujbaşii. Domniei vâstre să nu aibă a faco vre-unii folii de supărare, ori în
chipii de zătienire alişverişului lori, sii în chipii de hulă şi batjocoră, cu cuvinte de înjurături, lorii sâii copiilorii lorii,.ci încă pe cine va ved6 împotrivă,
sălii arte zapciii pe acela la Dumnâvostră, ca să i se facă de cătro Domnia

mea certare, şi așa să aibă odihnă

ovreii a petrece în orașulii

Domniei

mele

nesupăraţi, ca nişce primiţi, ce'şi plătescii dajdia lorii la Visteria Domniei mele,
a: se hrani in: pace». — 1794, Ianuarie 16...
„o
Vel Logof.
3

I0

Alecsandru

Const.

Moruzi: Vod.

e Cinstităt şi - credinciosii boerulii Domniei mele, Dumndta vol căm: Xraşii
Lucache, fiind-că ne-amă însciinţatii Domnia mea, pentru brâsla ovreilorii, cum
că pătimescii de. către prăvăliaşii. şi orășenii Bucurescilorii, supărându-ă a nu'și
putea. face alișvorișulii lorii şi hulindii cu ocări și înjurături în cuvinte netrebnice, pe dânșii și pre copiii lorii, pe uliţă şi pe la prăvălii, care acâsta nesuferindii Domnia mea, amii datii porunca n6stră, prin deosebiti pitacii, atât către
D-lui Spăt. cât şi,către D-lui Epistatulii ali Agiei pentru acâsta intr 'adinsă, ca să
d6e nizamii fiteș-căruia de a se părăsi fiteș-care a nu-i mai supăra, ci, îndată
să chiămi D-ta şi pe ovrei să le areți porunca ce amii datii și să le dică, că
de caro 'cumvași, și după acâsta vorii fi mal mult supăraţi de către cinovași
să vie să arţto

pe unulii

ca acela

la Dumndta, ca

să dămii „poruncă

a se faco

şi cercetare. — 1794, Ianuarii 160.1
Coa. XXIII, fila 193.
„1. E posibili că favârea acordată ovreiloră, să ru se esplice numai prin niscal mituiri cu bani de la et a boerilori din Divani, ori a Domnitorului, ci şi din împrejurarea
că

Domnitorulă

se servea

cu

ovrei. pentru

a spiona

mersului

afacerilorii

din

Polonia

şi

din altâ țări. (Vedi Hurm. vol. II supl. I pag. 94). De altmintrelea, după ce Moruzi —
cum
venă vedea gceu iar
i
Domni alu Moldovei, Ja începutuli seculului XIX, se publică la Iaşi
pInfruntarea

nfruntarea ,j jidoviloră
lovi ră asup
asupraa legci

$ şi obiceiuri oră loru,—cu
—
, a Mitropolitului
blagosloveni

|
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| Intre pedicele cari îngreuiază, pe lângă toate cele-l-alte, desvoltarea
comerciului

românii, suni

de

cita

a se

|

urmălârele:

, 1. Abusulii de dreptul Cor6nei de a acorda moratorium celorii
cari datoreser bani. Inregistrămii aci şi le dămi in note câteva din

Ice

a

aceste moratorii:
1793 Domnitoțulii

a) In 30 Martie

Cojocaru, care

acordă lui Dinu

e datorii 290 de taleri lui Sava alii II-lea

pitarii, e«soroce

a pute

5

plăti in rândurinânduri».£.

4.

Io Alex. Cons.

indelungate

Moruzi Voivodii.

Do vreme ce. datorniculii lui nu Laâii pututii dovedi că are, şi după ce a
pătimitii atâta închisâre îndelungată, nici vre-unii. felii. „de chezașiii nu. are,
şi a mai șed6 închisii esto fără de nică. unii folosii alii datornicului, incă de
mai multă sărăcie şi periciune acelui ce n'are să plătescă, poruncimii ca să so
dee în chizășia celorii dintâiii a breslii cojocarilorii, și să i se,puo sor6co îndelungate a putea plăti rânduri-rânduri ; cu acestii mijlocii poruncimii să se sloboqă.
- 4193 Martie 31.
Aaa
Vel Logof. . .::
Cod. XXIV. fila 58,

Prea

Inălţate

Dâmne

După jalba ce aii datii Inălţimoi talo Dinu. Cojocaru do aici din Bucuresci:
că fiindii datorii taleri 290 la dumnâlui Sava 2-lea Pitarii de pe nisce vinură
co i a

vândutii

în gilele

Nemţilovii,

cere dn la mila

Măviei

tale sorocii îndr-

lungatii, ca să păte plăti bani, şi se poruncesce do Inălţimea ta, ca să se cerceteze
starea și părlejulii lui, şi de i se cade soroci la plata datoviei lui; înscinţezii
Inălţimii -tale, că judecata aii făcutii feluri de chibzuiri prin cercetări, şi nică
unii cuprinsi s6ii pereusie nu s'aii putut afla, şi pre d-n6lui Pitarii Sava Pai
i ati pututii dovodi cevașii, fără de cătii numai că arii fi pusii. amanetii
întrebati„de
unchiii
o casă, care ștde într'ânsa, dară şi acea casă nu este. a lui, ci a unui
ali muierii sale, care fiindii că se află la podgorie ședătoriii Pati lăsatii de șâde
'săfdisască
mai
să'şi
ca
pentru
şi
păzască,
de pomană întrânsa, ca să o mai
i-ai folositi ; amii cercetati de hrana luă, cu ce şi-o agonisesco
datoria şi închisorile

şi esto sciutii de cei ce-lii cunoscii, că

lucrâză cu diua cosindit pe la blănari,

iar decând
şi până era slobodii, cu munca lui își chivernisca muierea și copiii, Suţulii, și
post.
vel
biv.
d-lui
la
gile,
de
luni
13
agici
a şedutii Ja închisoarea
. închiscre,
acum de! când se: pătimesce iarăși. de-alte4 luni tot la aceeaşi
muierea

şi copiii

lui

sunt

muritori

de fome;

i s'ait cerutii

ca să d60 chezâşi

i Sa dis să caute
po bani cu: sorocii, îndelungatii, ca să plătâscă, şi nu are;
ca să-lii ice po
găsitii
saii
nu
nimenea
măcarii chezașşii pe omii, şi nică așa
cu chezăşie, şi
sigurenţă
s6ii
banii
corându-şi
slăbeşce
s6mă; datorniculii: nu-lii
este; el altă
nu
folosii
:stă la închisâre. de atâta îndelungată vreme şi nică un
râgă ca să
se
și
esce
chezășu
se
gura
cu
încredințare nu ure să dee decâtii numai
a copiilorii
și
muieriă
hrana
agonisi
potă
să
blănari,
la
po
se slobâdă să muncâscă
fiind-că
de puținii, să plătescă,
şi să dâe și din datoria hi cu încelu şi câti
u:]s. Ilristosi, şi ar găsi de
nosir
D-lui
i
sc apropie luminutele dile ale Inviere
făculi, arătave Măriei. tale, iar
lucru pe la nejustori; şi de cercetare ami,
Martie 30.

hotăvivca cea desăvârşilii
XXIV,, fila 59 ,
Cod. „XXIV

vemâne la mila

Măviei tale. 1693

Ioan

Şătrarit,
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b) In 6 Aprilie 1793, Domnitorulit acordă unii noii sorocit de 6
luni lui Iordache Niculescu medelniceru, care e datorii 430 taleri către
Tudorache Lipscanulii. Datorniculit ceruse să plătescă câte 100 de lei
pe fie-care

anii. Prin

acesti

moratorium

darea silnică a casei amanetate
4. Iordache

Niculescu
Io

Model.

cu

Alexandru

Domnitorulit

pentru datorii.
Tudorache
Costan.

Lipscanu

Moruzi

împedică

ven-

£.
pentru

datorii.

Vrd.

- Fiind-că Iordache nu a tăgăduiti la judecată datoria, fără de numai aii
cerutii: do co aii datii de la judecată sorocii de ștse luni, peste care aii mai
trecutii şi alte patru, şi nici ati plătit, nici vre-o apelaţie nu ne-ai datii de la
venirea Domnici mele până acum, în patru-decă și şâse de dile, cu primirea și
a medelnicerului Neculoscu, "i mai dămii și altii sorocii, încă de ştse luni, ca
noplătindii atunci, să se-vângă amanotulii; drepti aceea, cu acostii mijlocii întărimii
Domnia mea anaforaua, judecăţei Departamentului, şi poruncimii. zapeiului, co
este orânduitii, să ardte de acum lui 'Tudorache, ca să grijască a face banii, că
la sorocii i se va vinde amanetul. 1793 Aprilie 6.
„Prea Indlțate

Domme,

Din luminati porunca Inălţimei tale, prin zăpcilăcu d-lui votaf. za Păhărnicei
se „înfăţişară la judecată Iordache Neculescu Medelnicoru, prin vechilulii A.lexandru nepotulii d-lui, cu Tudorache Lipscanu, unulii din datornicii ce aii arătatii

Inălţimei tale că are să ice tal. 430 după o foaie ce o'are dată la mâna lui iscălită

do dumnlui, care fdie cerându-o, ne-o arstă Tudorache cu lât, 1792 Maiii 20
pe care i se vede de socotâla făcntă de câte vinuri aii luatii, i ce at datit din
bani şi co rămâne săă mai d6e tal. 430; pentru care întrebându-lii că pârâtulă
Tudorache, ce aro să răspundă ? nu o tăgăgui, ci o primi bună, numai îŞi ceru
sorocii, ca cu încetu să-i plătâscă, ad. pe anii tal. 100. Vechilulii răspunse, că
pentru acești bani, s'aii mai pusii multe sorăce, puindu-şi şi zapisele casii zălogii,
ca neplătindii să-i vângqă casa și cerea ca cu sorocii de luni trei stii mult
patru să-i plătească, iar de nu, să i-so vângă casa, ca unii amanetii co o are, pusă
pentru acești bani, după cum prin zapisulii lui se cuprinde amanet; deci din
._.
II
.
N
za
?
cercetarea pricinei aceştia,
tal. 430 dupe fsia Model. cepi se vede la mâna
lui Tudorache, cară maă, josii se vorii arăta ananie, sunt netăgăduiti, numa! i ceroa sorocii, ca cu încetii să-i plătâscă, pe anii tal. 100, care sorocii fiind detotii indeJungatii, găsimii cu cale: păritulii Tudorache să plătscă cu sorocii de 6 lună,
iar
ne plătindii, atanci să fie luminată porunca Inălţimii tale, să se strige casa._la
mezatii și din suma ce va eși să se: împlinâscă D-lui Medelniceriului tal.
430,
iară coi-lalți co vor prisosi, se vorii da lui Tudorache ; iară hotărîrea
cea do să.
verșit r&mâne a se face de Măria ta.
a
Sa
Dumitrache Cluc. Dumitrache Bruzea Sărdariu. Barbu Ciorogârlinu
Slugeriă
Mateiii

Cod.

Grevenii
XXIV,

Vatavă,.

fila 143,

: » :

î:

-

N

a
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c) In 2 Lunie 1793, Domnitorulii acordă moratorium de 3 ani dascălului Atanasie, pentru plata a 604 taleri către mai: mulii creditori 1.
Socoldlace amii făculii cu Tudorache de câte buţi cu vinii ce le-ai dat, dupe

cum în jos arâtă. .

Tal.

Bani

"185
”
194
291
671
|

240
430

-

:

:

Pe bute cu vinii,cu pelinii vedre 100, vadra po. tal. 1 şi 105,
afarii din două vedre crtăciune.
30
O bute cu vinii albii pritocii, de vedre 111. Vadra po. tal. 1.90
afară de 2 vedro ertăciune.
90
După două buţi ce s'aii datii, cum răspunde zapisulii lui.
Bani -Tal,
„Dintre aceştia . .
—

întâlăi

40.
„196

—
30”

4

—

.—

pacii cu răvaș

pe-o tocitâre

. Adecă tal. patru-suto-trei-qeci și troi-deci do bani, aii rămas buni
să-i r&spunqă

Cod XXIV, fila 414,

cătră

,

—.'

1. Anaforaua
datornici.

a

|

Tudorache.

-

pentru sorocii ce saii pusii
i
Io. Alecsandru

Costandin

Das:ălului Atanasie, a avea
a
m
iMovuzi

de

Vă.

Acostii sorocii de 3ani i s'aii datii lui Atanasie Dascălulă, din bună voia !
datornicilorii lui, prin înfățișarea înaintea D-lui cinstitii și credinciosii boerului
domniei mele biv. vel. Vist. Epistatului Agiei, precum mai josii să artă întru:
acâstă anafora a Dumisalo, co o întărimii şi Domnia mea, ca până la împlinirea
Iunio 2.
sorocului să fio nesupăratii do către datornici.—1793
Prea

Inălţate Domne

După jalba către Inălţimea ta alui Atanasie Dascălul, întru caro jăluesco
Mării tole, că se află scăpatat şi datoriii tal. 600, și datorniciă îlii supără cu închisoră şi ni so poruncesce de Inălţimea ta, ca să-i corceteză jalba de împreună
cu datornicii lui, după luminată poruncă am orănduit a se cerceta jalba lui, de
împreună cu datorniciă, întâiii..de către judecătorul departamentului Agici, şi
“ când nu se -va mulţimi vre-o parte, să intru şi însușă în cercetarea acesta; decă *
adunându-se în faţă .jăluitoriul cu datornicii la judecată, pentru mulţămirea ce

Sati îkcutii între că, atât de sorocu

de trei ani ce s'aii induratii de i-aii pusii

jăluitorului, cât şi de condeilo datoriei luă, ce Sati alesii curaţi, cu primirea a tuturora a părţilor, anume, ce se adună suma de tal. 604, prin anaforaua, judecătorului mai pe largii s'aii arătatii Inălţimei tale, dară pentru mai bună înere-,
dințare mi s'aii poruncitii de cătră Inălţimea ta,ca să intru şi însu-mi în cercetare
şi cu anaiora dreptul adevării să-lit arătii Inălţimei tale ; după luminată poruncă a Inălţimei tale, de isndvă amii adusii înaintea mea pe jălnitorii, cu ar&taţii
.de este cu adovirată mulţămirea
datornicii lui, și întrebându-se toți împreună
a
lorii, soroculii de trei ani ce i-aii datii jăluitorului, și de este cu mulțimire

326:

V. A. URECHIĂ
d, In 96 Augustii 1793 Domnitorul acorâă 1 anii şi 1 1/, soroci

lui. Gh.

Tarcea.

pentru

plata

a 5 pungi

de bani,

scoţându

din vendare

|

casa amanetată, de la: Focşani £.

e. La 4 Ianvarie 1794, Moruzi acordă sorocii de 1 anii lui Gh.
Jitiară, ce ai fostii vătafi de plaiii, în plaiulii Arefului, din Argeşii, care
«din întâmplarea vremilorii aii r&masii datorii pe la unii alţii.» Acesti

moratorium vine în urma altora de la anteriorii Domni.

fila 196).

(Cod. XXIII

|

tuturora părţilorii suma condeilor datoriei de tal. 604, precum arâtă Inălţimei
tale judecătoru prin anaforaua sa, toţi dintr'un graiii r&spunsoră, atât do disa
sumă că este adevărată datorie și primită de toţi, căt şi pentru sorocii de trei
ani ce iai pusii jăluitorului, fiind-că este omii scăpătatii, şi cu adovăratii i-S'aii
pricinuitii acestă pagubă, i-aii pusii numitul sorocii, ca până atunci să nu-lii
mai supere, ca săpstă a'şi veni în stare cu procopsâla învăţăturei și a strădanici
lui să le pâtă plăti; şi pentru mai bună încredințare jăluitorului făcură şi acestii
felii de răvaş cătră mine, întru care ?mi seriii, că pentru datoria lui Atanasie
Dascălulii, ce mai josii se coprinde, anume cu suma de tal. 604, i-ati datii sorocii
de trei ani, înaintea departamentului Agiei, ca să potă să-și vie în stare de ale
plăti, şi aii iscălitii fieșce care în răvaș la condicile sumelorii de datorie ce aii
să ide, care se adună sumă de tal. 604; de actsta nu lipsimii a însciinţa Inăl|
"
țimei tale.—1793 Maiii 95.
Costantin Filipescu Vistieru
Cod. XXIV, fila 193,

1. Anaforaua lui Gheorghe ce urmdzii ca să fie apăratii, de călre dalornicii
sci în două ani,
|
E
| Io

Alecsandru

Constan.

Moruzi

Vod.

Unii anii și jumătate îi dă Domnia mea sorocii, în care acestii sorocii poruncimii Dumnâlorii Ispravnicilorii, să nu fie volnicii nici a vinde din luerurilo
ne mișcătâre, nici a zălogi.—1793 August 26.
|
Vel. Logof.
i
Prea

Inălţate

Domne

“Cu prea plecată seris6re însciințim Mariei tale pentru unii Gheorghe Iarca,
„caro aflându-se la multă datorie și sărac fârte, datornicii stenahorisindu-lii ca să

le împlinscă banii,şi după cercetarea ce amii făcutiide halulii neputinţoi lui
vădându-lii că mijlocii .nu are ca să le plătescă, să fie luminată porunca Aărioy -

tale, ca cu sorocii de duoi ani să. fie îngiiduitori datornicii,ca să lo plătâscă cu

acesta păsuială, că de se va sili acuma' să le dâe bani, numai o căscidră are în
Târgul Focșanilor, preţul ca de tal. 200; datoria este pentru cinci pungi de bani;
când se va seâte casa la mezatii, so va pricinui scădere și pagubă şi datorniciloriă ;
de care nu lipsim â însciinţa Măriey tale, și anii Inălţimei tale dela Dumnegeii
mulţi și fericiţă,
AX Mării
tale prea plecaţi slugi. Petrache Vistieru

Cond. XXIV, Fila 382

|
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|
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f. Unii specimen de moratorium este celă din 5 Februarie 1794,
prin care Domnitoruli acordă lui Petrache biv căpitani za Dorobanţi,
i, de 2.968
în sumă
păsuială de plata datoriei către mai mulţi creditor
săi
numeroșilorii
plăti
va
că
dice,
a
mărginindu-se
sorocii,
fără
taleri,

creditori «când îi va da Dumnedeă vre-unii- câştigi», iar până atunci |
1], din venitulii unei:vii de .zestre a dator“sa va servi creditorilorii
nicului «cu analoghie, după suma banilorii ce aii să iea», cea--laltă 1/,.

datornicului pentrua sa chiverniselăî.

rămânândi
Cod.

XXIII,

.

fila 196.

-

4. Anafora. pentru sovocu celui ce Vaii pusti lui Petrache Liv,
_
a
a
za Dorobanţi de a plăti pe la datornici.

Io Alecsandru

Cost.

Moruzi

:

i

.

-

Vud, î.gpd.

Zem.

căpitani

Vlahscoe

După pliroforia co ni s'aii datii de prâstă starea şi halulii numitului proin:
a
căpitanii de Dorobanţi, cum că esto desăvărșitii neputinciosii do plată, și de
datornial
folosii
un
nici
de
fără
esto
închide
se
a
s6ii
judecăţi,
în ge
sc tra

eu: cale, care o şi
cilorii, găsimii Domnia anaforaoa judecății departamentului,
— 1794 Maiii 23.
supăratii.
fio
nu
să
acoștia
întărimii, spro a se apăra, ca împotriva
Prea Imălţâte Domne,

|

|

Dumnâlui biv. capt. za Dorobanţi Petrache ai jăluitii Inălţimei -tale, că
avut, aii
din întâmplarea vremilorii curgândii în pagubă la slujbele ce aii
putere de
avândii
și.ne
numiţi,
josii
mai
cei
la
2968
vămasii și datorii tal.
câte pu:
plătescă
lo
să
ca
plată, cero ca să i se puo:un 'sorocii cu datornicii,
jalbă
căreia
dosulii
în
dânșii;
cu
isbrăni
țintelii-puţintelii, până când se va.
părlogiu
și
starea
de
cercetimii
să
ca
ta,
Inălţimea
către
de
ni se porunceşce:
ce se
de faţă eu: datornicii, și fiind săracii cu adevărații, săi punemii sorocu vătavu
prin
anafora
cu
tale
Măriei
arătiimii
să
și
va găsi cu cale de la judecată,
ii înaintea
za păhărnicei; deci după luminată poruncă înfăţişându-se jăluitorul
să
no.respun
Şerbanii,
Medel.
vel.
nâstră cu unalii din datornici, Dumnblui biv.
vândută,
i-ati:
ce
vinii
'nişce
la
de
cusurii
120
medelniceriu, că are să ia tal.
adase cu mum-başir
iară do oste omii cu chivernis6lă, sii săracii nu-lii șoie; ne
.vedemii
, că are să ia
ce'lii.
haru
'Teo
şi un engrafonii în scrisă de la Dumitrache

i se. va puno-de la
tal. 950, în caro serio că el se mulțămosce pe sordculii ce Miăriei
tale, că acostii
iară alţi datornici nu sait mai ivitii, și arătimii

judecată,
și s'aii însurat luândii o
jăluitorii este şciatii obştei de străinii aici în ţcră,
6lă, chibzuindu-se
.chivernis
altă
a-area
halu
ar6tă
nu-l
casă și vie de zestre, și
anii în anii, să-şi
din
lua
va
ca: din” rodulii vie de zestre, ce

do la judecată,
jumătate să se deela datornică, .
oprâscă jumătate pentru chivernisala casei ui, și fieş-care,
iară mai multă sup&Ga analoghie, după suma banilorii ce ai să ia

va da Dumnedoii vre-un câștig,
“zare si nu i se facă întru zadar, până cândi
nu lipsimii a însciința Mărie
caro
de
;
şi atunci le va plăti mai câte: multii
întărire de' către Inălţimeu ta.
tale după poruncă, ca să i să facă cea dosăvîrşită
11794

FRebr.

5.

o

Dai

.

-

SE

Cantacuzino.
Costandin Baratov clucer, Stefani model., Mateiu
anu.
Otope
ndin
Costa
,
„- vel, sluger, Antonie Fotino

398
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Ami mai adusă, la capitolulă justiţiei (cap. 1897 câte-va
acte de
păsuieli a datornicilorii. Asemenea. la pag. 215. Vomit
mai da şi în
volumulii VI (cu anexele.)
e
a
|
II. Privileghiiile şi scutirile acordate prin hrisove
boerimei mari .
şi

mici pentru cârciumi, scaune de măcelării, monopo
luri de băcănii,
scutiri de pivnițe, etc. nu puțin facii imposibilă,
pentru miculă comerciantii, concurenţa cu cei ce se bucură de aseme
nea privilegii şi scutiri.

Se va vedea în volumulă
Să mai

adăozimit

de anexe acte de natura

aci

a dice,

că pe lângă

celorii aci arătate:

pedicile

de

asemenea
natură, miculii comerţă era isbiti şi de diverse
le monopoluni în favOrea Statului, ori a Cămărei Domnesci, enumer
ate de noi la capitoluli
dăriloră.
|
,
|
Amintimii numai în t'ecălii şi despre oprirea
băcaniloră de a
vinde unele arliccle, acâsta in interesuliă
siguranţei publice. 1
|
Mai cun6scemii casuri când boerii influin
ţi închidă prăvăliile
negulitoriloră, cari fiindă aşedate aprâpe
de ale lori, le făcsii Concu- .
rință. Dămi aci în notă casulii oprirei unui'
Todorache de aşi face
cășăria,
lângă

Tal.

a boierului

_,

Banult

Racoviţă. 2

Datornicii ce ati să ia fiteş-cave de la jăluitoriă

"950 La Dumitrache 'Teohari,

400 La Logoletii. Vasile:co se află la Iași,
500 Ienache Vatav ce se află la Țarigrad,
250. Portariu Araboglu ce so află în Țarigrad,

100 Stolnicu Andrei ot, Pocșani,
250 Cosma Suditu,
120.D-lui Medolnicorii Şorban,

.

.

50 Colceagu,
40 Mușatu Croitoriu, -

100 Căpitan Draghiciu,

44 Costandin Blănaru,
54 Lafda Blănaru,
100 State Neguţătoru.

2967 adică două mii nouă suto șci-jeciși optii.

Cod. XXVII,

pag. 9 VIII-a

1. In 6 Marti

1794

”

Alex. Moruzi

*
opresce prin pitacii pe băcani

de a ținc şi vinde
prafă de puşcă, fişicuri si soriciGică, spre
cvitarea accidentelorti „Cum S'aii întâm
dilele trecute şi morte, deosebiti că alţii
plat .
cari cugctândă în gândul loră a se.
fapte relc, au şi acestă lesnire dea
porni în
cumptra slobodi iarba de puşcă şi
XXIII fila 217 verso),
fișicuriă, (Cod.

2. Anaforaoa

căşăria

lângă

D-lui Banulii

căşăria

Io

Racoviţă, că âmblă

Dumisale, ce o ave în sud.
Alexandru

Constandinii

unei Tudorache să'şi facă

Ilfovi.

Moruzi

Dumncta cinstiti şi credinciosii boer
ule Domniei
datii acestui 'neguţitorii carte de la
Visteria Domnici,

Vuod,

mele vel. Vist, de s'aii
cu slobodenie a'și face
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MI. Capanlăii sunt, cum

329

vEdurăm, o altă plagă a comerţului interni,

cu t6tă rinduiala adusă prin tratatului de la 1774 şi cele următore până
la 1792, Alexandru Moruzi caută, pre cât posibili, să imblândescă acest
răi precum sc pâte vedea şi din actulii ce dămiă în notă !

cășărio la acelii locii, să arăţi Domnici melo; iară do nu i saii.datii, să nu i
se dte până nu voi face Dumnsta întrebare pentru acâsta către Domnia. mea.
|
1793, Maiii 25.
Vel Logof.
Prea

Imălţate

Dâmne,

Cu prea plecată a mea anafora arătii Mărici tale, că aici în judeţulii Iifovii
cii sluga Mărici tale amii moșie, ce să numesco Dobreni, pe care moşie amit
și ocăşărie din vechime, şi acum ati venitii unii Pudorache negustorii și umblă
să facii altă cășărie acolea alăturea lângă cășăria mea, de care mi se pricinuesco
pagubă, şi nu numai pagubă, ci încă trebuc să închidii do tot cășăria mea când
so va face cişăria acesta, care acesta esto do tot împotriva poruncilorii Domnesci, ce Sail făcutii în trecuţi ani, pentru acestii felii de cășării,; după cum
mai pe largii so cuprindii în anaforaoa ce cu sfatii do obşte s'aii făcutii și Sail
întăritii do Măria sa Alexandru Vodă Ipsilantii ; şi acolea undo ămblă acesti
'Pudorache să facă căşărie lângă cășăria mea și mie mi se pricinuesco pagubă
mare

şi satului

multă

stenahorie,

că nu

aii locuitorii locii ca să'șI pască vitele,

1. Io Alea.

Const.

Moruzi

şi mai vârtosii căci nici-odată căşiăirie acolea nu aii fostii ; încă întracâstă anafora se cuprinde și acâsta, că ori-care va. merge să facă cășărie înpotriva cășărieă ce are cinevaşi.și să i so pricinuiască pagubă, unulii ca acesta sălii şi
pedepsâscă şi nică să fie volnicii să facă cășărio nouă, ca să pri-inuiască pagubă
la vecini; ci mă rogii Măriei tale, să se facă luminată poruncă, ori anaforaoa
acesta să so întărâscă, scii prin deosebită carte Domncscă, să nu mi so pricinuiască
acestă mare pagubă, mai vârtosti acum în qilelo Mărici tale ; şi cum va fi poui
|
runca Măriei tale.
Dumitraşeo Racoviţă Danii,
tale,
Plecată sluga Mărici
Cod.

XXIV,

fila 171.

Poivod.

Citindu-se înaintea Domniei mele acâstă anafora, cât pentru sluga capanMoiso
lăului, și pentru marfă, s'aii datii Nizamuli celii cuviinciosii, iar pentru
cinsd-lui
scirea
prin
şi
mârgă
să
mele,
Domniei
sluga
pe
i
Vătavu, orinduimi
să-lii
jos,
de
ţâra
de
vornicii
titului şi credinciosii boorulii Domniei mele vel
rămâie
nu
să
ca
şi
acâsta,
pricina
la
soma
dea
ridice, să-lii aducă aici, ca să-și
vătavului
plaiulii deschisii fără îngrijitorii, să se orînduiască vechilii în loculii
Maiii 19
1893,
acâsta.—
pricina
de către d-lui vel vornicii, până i-se va hotări
Vel Logof. .

Prea

inălțate

Dâmne

de
Sluga Alăriei tale căpitanii

zii sosită

la schelă

ca să trecă

la

la Lichiresci, vădendii că o sumă de marfă

Silistra,

însă marfă

de

capanii

o sută
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IV. Narturile insă sunt, mai presus de tote, nefavorabile comerțului
precum mai sus argtărmii, dând mai mult ocasiune de abuzuri

patru-deci și nouă
pentru

A.

acâstă

schimbele

marfă

nu este

săii, și 400 do butiri
vre-o

teșchorea

judoţii, fără numai o teşchoreaa unui Moise
aii pricinuitii

cum

că

acâstă

marfă

do

este furată,

pastramă, şi v&dândii că

boerii

vătavii
şi nu

Ispravnică

a

vre-unui

do plaiii din.sudii Saacii,
este

pentru ac6sta

Yre-

unii sinctii a vre-unui capănlăii dati. nicăiri ; deci însciinţândiă și întrebândii
cum să urmeze, i-amii răspuns să trimite marfa aici, și aii trimis-o, şi
amii
dat-o în paza starostii de negustori acea marfă din Sicueni, după
teşchereaita
vătavului de plaiii, caro și de către vătavii este dati cu înşelăciune,
artă nici suma mărfoi, fiind aridicată do doui inși ce sunt numiţi căci nu
în teşchoreaua de vătavii, n'aii mersi însuși ei cu marfă la Lichiros
'ca să-i fi
trimesii și pe dînșiă căpitanu aici. Deci amii trimisi cu mumbașirii că
, ca să-mi
aducă pe acei doni 6meni, ca să-și dea s6ma de acâstă
faptă, și no găsimii
la Secueni, amii doveditii pe unulii aici, și lamii pusii la
poprâlă, și lamiă cercetatii ca să mărturisâscă adevărulii; 'mi spuse că elii
vrândii
ca să rădice
maria, ati mersii la vătavu
do plaiii şi i-aii cerutii voie, și acestii vătavii de
plaiii, ne fiindii trâba lui, aii datii voie să rădice maria,
și i-aii datii și răvașii
luându-i tal. 6, precum singurii ai mărtarisitii; deci
în vremo co Nizamuliă
este, ca negustorii Capaniâi vrOndii a-și rădica marfa
din ţeră, să iea poruncă
domnâscă de la calemu Vistoriei către Ispravnicii
judeţului, de unde are să-și
iea marfă, și mergândii acolo. să dea sinetii. la
mâna ispravnicilorii, po câtă
marfă are să ridice, și aşa să i dea teșcherea d-lorii
teşcherea ' poate să trâcă “Dunărea, pa unde va vrea, ispravnicilorii, şi cu acea
“ci dar se învinovăţeză
sluga capănlăului, ce se afli la închisârea spătărici,
do
ce să mtrgă cu acostii
mijlocii să rădice: marfa ? să învinorăţeză, însă mai!
multii vătavulii do plaiii : cu
co cuvintii să doa teșchereaua lui de a ridicati maria,
nefiindiă ispravnicii judeţului ? ci pentru ca să nu so strice nizamulii
a mărfoi capanlăului, rămâne a
so face drâpta hotărire de către Inălţimea ta, și
pentru unulii şi pentru altulii
cam şi pentru marfă, — 1793, Maiii 18,
E
Ali Măriei tale pr plecată slugă, Ianache
Văcărescu, vel spătavi.
Cod. XXIV, Fila 150.

Jo Alecsandru Costantinii Moruzi Voiv,i gpd.
„După cum s'aii găsitii cu cale de către
dumnâlorii veliţii boeri prin socotâla de obște, aşa să se urmeze, și d-ta vel
vist. să facă după acâstă hotărire
poruncile Domnici mele către Ispravnicii judeţe
lorii. — 1794; Martie 29.

„Prea Inălţate Dâmne,
După luminată porunca Mărici tale, co ni s'aii
datii, ca să ne stringemii
la unii loci, să chibzuimiă pențra vindarea
untului, şi prin cercetare să facemii
socot6lă.cu cât să vîndă locuitorii ocaua
de
țătoră pământeni, făcându-li-se şi lorii socotâ untii la neguţători, cărora negulă, să le punemii şi lorii preţii,
cu cât să vîndă cântarulii de unti'la capanl
viindii starostea de negustori cu câţi-va negusăi, la care arătămii Mărie tale, că
tori pământeni, din cei co cumpără
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de cât puteaii favorisa pre consumatori,
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după
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căci preţurile fixate se urca

interesele vendătorului, când acesta şcia, şi avea putere să

mituească pe boerii aşedători nartului.
ilorii,
untii, înaintea nâstră, şi făcândii cercetarea din însuşi graiulii neguţător
nevîngă
să
i
locuitori
vrutii
fi
arii
când
ne adoverimii, că în anulii trecuti:
la
vinde
a
lorii
și
era
le
i
ândestuli
parale,
11
câte
untii
de
gustorilorii ocaua
i
nevrândi
dar
,
porunciţi
era
cum
capanlăi cântarulii pe tal. ş6pte-spre-dece, după
până la 15 şi 16
locuitorii a-lii vinde cu acestii preţii, ci ridicândii preţulii
ozii, Sail păgucapanlăil
făcutii
aii
co
vîngaea
lu
că
și
aceca
de
parale ocaua,
putea: locuitorii
arii
mijlocii
ce
cu
bitii unii; amii făcutii chibzuire și sccotelă
cu cale a fi
găsimii
şi-l
preţii,
multii
mai
cere
să fie mulțămiţi, fără de a
că lo
nimicii,
i
locuitori
scă
pricinuâ
mai
nu
să
ca
acesta
anulii
în
acâsta, adică
re-qece,
patru-sp
parale
po
untii
de
este preţulii puţinii, să vîngă locuitorii ocaua
socotindii că cu
adică cu trei parale mai maultii decât în anulă trecutii, și

rămânii
acestii preţii vorii fi mulțimiţă a-lii vinde, care după analoghia acâsta
doaă-decă ; și

tal.
şi neguțătorii pământeni a-lii vinde la capanlăi, cântariii po
tale, această soMiirieă
iune
înțelepe
Inalta:
către
de
şi
de se va găsi cu cale
tale către
Măriei
porunca
cotâlă a nâstră, ce amii făcutii, se va face luminată
rii,
judeţelo
icii
ispravn
rii
dumnlo
către
dumntlui vel vist. .ca să facă porunci
sunt
cât
cu
preţulii
toţii
cu
scie
să
ca
ilorii,
locnitor
ii
să dea în scire tuturor
însă arătându-le şi
datori a-lii vinde la . negustură pământeni ocaua de untii,
unulii să nu înnici.
ca
,
poruncă
tare
datii
acâsta, că şi negustorilorii li s'ati
după cum s'aii
oca,
pe
drăznâscă a da mai multi, decât: numai câte 14 parale
icii
hotăritii

de

ta, iar, care ra da mai multi

Măria

să-lii arâte la d-lori ispravn

purtare de grijă dândii
co negustorii este acola,şi d-lorii Ispravnicii să aibă
taţi la dumnllor, și d-lorii
„porunci şi la zapcii, ca pe ori-care va afla, să însciin
ă; asemenea d-lorii 1spedeps
căduta
să-lii arâte Mărici talo, ca să i se facă
eni do pe la judeţe
pământ
i.
orilori
neguțăt
'
ii
tuturor
pravnicii să dea de scire
ce vorii veni cu cări
ca să scie cu toţii, că aii şi ci a vinde untii la capanlă
găsescă pricină
să-nu
ca
,
iarăși
'
enea
Asem
ţile Măriei tale cânt. po tal. 20.
untă, și aceia
ă
cumpăr
de
parte
cea
de
și
căruța
xinii
că
eni,
neguţătorii pământ
a Mărie
porunc
tă
lumina
"li scumpescii, deosebitii se va da și pentru acstă
rea ce
cerceta
de
noi
untii,
e
cumper
să
ţară
tale, de a nu fi slobogia veni în

Martie 27.
facemii arătămii Mărică tale, iar hotărirea..... — i proci. — 1794,
Vel

Vornicii,

Brâncovenu,

Vel

Vornieii

Hatmană, Vel Log. Fiipescu, .....
Vornicii Grădiştenu, Vel Logf.
„Cod.

XXVII,

pag.

Costache Ghica, Costandinii Carage

Vel Spăt.,

Vel

Vorn.

Câmpinenu,

Vel
„i.

32 1V-a.

tenă cântarulii de
Amaforaua în: ce chipii să cumpere negustorii pămen
orii capănlăi,
negust
la
ci
şi
vândă
să-lii
cum
anti, de pe la locuitori, şi apoi
cu hotăriti, preţii,
o

Ii
Pa
lo Alesandru

Cost.

Moruzi Vrod.

şi a d-lorii velițilorii
După anaforaua Pre Sfinţitului părintelui Mitropolită
imii Domnia

Divanii, porunc
poeri, care s'aii cetitii înaintea Domniei mele la' către ispravnicii judeţului,
mele
mea d-tale el vist. să faci poruncile Domniei
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VA.
Dăm

spro
preoţii
silă ;
sate,

URECHIĂ

în notele acestei pagine o

serie de -narturi, din. cari unele:

a da de scire tuturorii locuitorilorii,să li se facă cunoscută, ca cu acesti.
să-și vîndă untuli la negustorii pământeni, iar nu cu altii mijlocii de
așişderea să faci poruncile Domniei mele, ca .și căruțașiice imblă prin
stringândi untii, să lipsâscă şi să fio opriți. — 1793, Aprilie 3..
Procit
Preu

Vel Logf.

Inălţate Dâmne,

Din luminată porunca Inălţimei tale ce ni s'aii dati prin Pitacii, ca să
ne stringemii la unii locii, unde aducândii și din negustori pământeni, cărora
negustori pământeni făcându-li-se şi lorii socotâla, atât cumpărătârea cât şi

tâto cheltuelile și câştigulii ce li-s'arii veni, să lo punemii şi lorii unii preții cu

cât să vîndă cântarulii de untii la capanlăi, ardtămii sALăriei tale, că făcândii
chibzuire și socotâlă, vădendii că înaintea acestei trecute rozmorițe cra oraua
“de untii la locuitori po bani 30, la negustorii pământeni, şi-lii vindea la. capanlăi cântarulii po tal: 15, iar în anulii trecutii l6t 92, fiindi.lipsă de vito, şi
după rezmeriță, cu sfatii de obşto s'aîi făcntii o casă do untii, a vinde locuitorii
la negustorii pământeni o oca parale 12 şi jumbtate, și ei să-lii vindă la capanlăi. cântarulii po tal. 18. Acum dar cu mila lui D-qeii vitele sati mai îmmulţitii, şi amii făcutii socotâla după starea ce se află: a vinde locuitorii la,
negustorii -pământeni ocaua de untii po parale 11, cu o para și jumătate mai
jos decât în anulii trecutii, dar mai multii cu o para peste dece ce cra
înaintea acestei trecute resmeriţe ; amii făcutii chibzuire şi preţulii
lui cu cât

să-lii „vîngă negustorii pământeni la

capanlăi, unde fiindii de faţă

și câţi-va

din negustorii pământeni, și făcâdu-li-so socotâla cumpărătârei po parale 11,
care vine cântaruliipo tal. 12, parale 12 şi cele-l-alto cheltucli obișnuite, adică
plata cântarului, scădămîntulii bordutului şi câştigi la 10 unulii, care tote acestea
vină tal. 4, bani 108. Se cuvine și elit a-lii vinde la nogustorii capanlăi cântarulii
po. tal. 47, cu scădero de tal. 1:la cântarii din anul trecutii, și s'aii mulțămitii
nogustorii la cele-l-alte, fără numai la bordufii, gicândii că se vinde câte talori
13 și 14 unulii, dar nu ai temeiii la vorba lorii, cea d'întâiii că în anulii
acesta urmâză de'a se mai cftini bordușile, fiindii şi vite mai multe, şi negustorii cumpărători mai mulţi decât în anulii trecuti, ali douilea că de și li
S'a scădutii câte tal. unulii la cântariă, din tal. 17 ce era în anulii trocutii, dar
şi oă Sati sciidutii cu o para şi jumătate ce ora cumpărătârea în anulii trecutii
do la locuitori; care face de la unii cântarii de oca 44, tal. 1 bani 78, scădându-se tal. unulii, din tal. 18, mai rămâne câştigaţi negustorii -pământeni la
cântarii 18 bani și îndestulii le este prețurile și la locuitori şi la negustori pă-

menteni a vinde. la negustori capanlăi
; pentru care Ja acestea amândouă madelo |

să fio luminată porunca Măriei tale. către D-lui vel vist. ca să facă poruncile
Măriei tale, către ispravniciă judeţelorii, să dea în scire locuitorilorii, ca
să scio

cu toţii, cu

cât sunt

datori

a vinde

locuitorii

la negustorii

pământeni,

fără

nici mai multi, nici mai puţinii, şi caro din locuitori se va îndrăzni
a cere
mai multii preţii, arstându-i negustorii pământeni la D-lorii ispravnică,
și
fără
de voia lorii „Să-i silescă a vinde cu acestii preoţii, cum și negustorii
pământeni
și scie preţulii .cu cât: să vindă la negustorii capanlii, ne
mai făcândii cerere
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ati provocată reclamaţiuni

din

cu

multe

anexele vorii

urma

mai

partea
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neguţitoriloră . In.tomulii VI

altele.

peste acostii preţii, şi care se va îndrăzni, și se va lăcomi a cere mai multii,
sii fio datorii capanlăulii a arsta, ca să se facă pedepsă aceluia de către Măria ta ;
iar hotărîrea desăvârșitii rămâne a se face de către Măria ta. — 1793, Aprilie 1.

Filaretii alti Ungro. Vel Vist.,

|

Vel Ban, Fel Spăt.,

Va Porn. Va Logf., Va Logf, Vel Pit.

Vel Vorn,,

Porn.

Vel

Coa. XXIV, fila 60,
-

1. Negustorii pământeni

căşării

pentru

dea

pielă

i se pune

la telemea.

Dia luminată porunca Mării tale am ascultat jalba ce-aii dat Mării tale neguţitorii piimânteni, ce aii cășării, corândii do a li să pune preț la 'Telemea, și
mi se poruncesco ca să arătii Mării tale; pentru acâstă pricină, ai mai jălait
Mării tale Noguţitorii şi altă dată, şi prin vătafu do Visterie să poruncesce, că
D-lorii Voliți Boeri stringându-so la unii locii, să facă cercetare, și se vedo că
zapciulii cel ortinduit s'aii dat leneviriă şi nu s'aii făcut onerghie poruncii, pentru.
care să fio luminată porunca Măriei tale cătră vătavii de Visterie, ca după po-vunea co are şi cea l-altă jalbă să dee în. şeire D-lorii veliţilor boeri, ca stringându-se la unii locii să energhis6scă porunca, fiind-că aii venit şi vremea a se
|
lucra cășăriile. — 1793 Iunie 13.

Vel Vist.
Anafora

pentru

prețulii

„2-10

mierii,

Alexandru

cum

Const,

S'aii hotăvitii

Moruzi

să fie.

estimp

Vvd.

Citindu-se înaintea Domnii mele acâstă anufora a dumudlor veliţilor
e că cu bună orinduială le aii fost chibzuiala ce aii făcutii
vădându-s
care
preţului mierii, şi ati. rămas mulțămiţi atât negustorii pământeni, câtii
panlăii, întărim Domnia mea. anaforaua ac6sta şi poruncim Dumitale. vel

boeri,
asupra
şi caVistă,

să facă poruncile Domnici mele de obște, ca să.se urmeze după orândaiala ce

so cuprinde

mai josii. — 1793

Prea

Inălţale

Domne

August

|

17.

II

A

. -

ae

a tăia preDin luminată porunca Mării tale, ce ni s'ait datii, prin pitâcii,
pământoni,
orii
neguţit
la
miere
de
vadra
ii
locuitor
țulii miorii, cu cât :să vândă
cântarulii
vândă
să
cât,
cuni şi neguţitorilor "pământeni făcându-li-se socotâla cu
:se și
dându-li
și
e,
obişnuit
cele
ilo
de miere la capanlăi, scoţându-li-se cheltuel
adu
unde
locii,
unii
la
ndu-ne
stringâ
că
tale,
Măriei
câștig la qece unulii, aretămii
cei
din
ni,
pământe
rii
negusto
cândii şi po starostea de neguţitoră cu câţi-va din
se
ce
mierii
a
şi
ii
stupilor
starea
după
co string miere, 'şi intrând în cercetare,
află în anul

acâsta,

urma a sc pune -preții

mal

Jos

decâtii

în

anul. trecutii,

ŞI se cădea a se puno. preții
pentru că în anulii: trecut era miere mai puțină să curgă vendarea miorei delă
acesta
anuliă
în
și
mai mult, dară găsimii cu cale, ca
dă dela casele lorii;

fiind-că o
locuitori vadra po. tal: 4, că îndestul preoții e este,

934

|
Nu

29.

ne putemi

A. URECHIĂ

indoi că o mare

nedreptate

s'a făcutii luminăra-

rilorii de s&ii, cari nepulndi vinde după
narţii, aii fost lipsiţi de
meseria loră, (dându-se privilegiuli altor neguţilori. străini meseriei.
Acâstă nedreptate mare se vede că până în 1795 au recunoscuto şi

Moruzi, care scrie pitaculit din 5 Decembre

1795 către nazirii Epitropiei

amii făcutii socotâlă şi negutitorilor pământeni, cu câtii s'arii cuveni să vângă
cântariul de miere la capanlăi, și după socotâlă se vede că intră. 10 vedre în

trei cântare, vadra po. tal. 4. facii tal. 40. i saii pus și cheltuiala, de vadră po.

bani

90;

tal. 7

şi bani 60 li s'aii datii și câștigii qece

la'un

peşte totii tal. 52 bani 24, din care se scad tal. 27.90 pentru
miere ce iese din gece vedre, cantâriul po.
bani 54; acești bani se scadii din ceara co
11 oca ceară. și dramuriă o sută, de vadră a
ocaua po. tal. 2 și bani 30; și după acesstă
torii. pământeni și capantăii, găsinii eu cale,

tal. 4.84 Şi vine

trei cantare do:

tal. 9 și bani 30; rămân tal. 24 și
o ie, adică din 110 vedre de: miere,
oca una şi dramuri 50, socotindu-so
socotâlă ce s'ari muițămit şi negusca și negustorii pământeni să vângă

la capanlăi cantarulii po. tal. 9 şi bani 30, cum şi mierea de prigon iarăși gă-

simii cu cale, ca să o vândă locnitorii la neguţitorii pământeni, ocaua po. părale
11 şi negustorii pământeni să vângă la capanlăi căntariuiii
po. tal. 13. După
această socoteală să fie porunca Măriei tale cătră D-lui vel. Vist., de a face po- rancile Mării tale cătră D-lorii Ispravnici, a fi însciințați cu toţii prețurile; asemenea şi pentru putinele de miere iarăş să deo poruncile Măriei tale cătră

Dumnâlor Ispravnicii, ca să dâe poruncă negustorilor pământeni, ca să le facă

potrivitii a.fi de dece oca una și să ide intiînsă o sută ocă miero, că aşa sii
fost obiceiulii în (tă vremea, dară fiindii că aii arătafii unii din capunlăi, că o
semă din pămentăni neguţitorile facii mai mari și se pagubesc la dara ; pentru
aceea la putinile cu miere, să'și pue neguţitorii pământeni dangaiia lui şi
capanlăii să şcie că dela cine este și a cui este ? iar hotărirea coa de săvârșitii
rămâne a se face de cătră Măria ta.— 1793 August 14.

-

Vel. Vist,

Vel. Ban,

Vel. Vornic,

Vel. Logf.

Respunsulii Dommnescii ce s-aii dati în dosul jălbei luminărarilor.
„ Fiind-că aceşti luminărari împotriva nartului Domnesc se cutâză a vinde
ocaua de lumînări câte 25, 26 și 27 la norodulii săracilorii de obște, şi numai
la câte un omii mușteriii de locii, șciutii şi cunoscutii, vinde după Nartii câte

23: de parale, și lângă ac6sta nu lipsea tot: dGuna pe deasupra Domnia de le făcea

orănduială de seii cu nume pentru trebuința politiei; şi cu tâte că le făcea și
orănduel, iarăși următori nu ora nartului; pentru acea-dară, ca să 'lipsâscă
orănduelile, şi acestea tote, ne mai putândă suferi Domnia ale lor râle urmări,
aii: rădicat luminările deasupra lorii. și.le a dati asupra negustorilorii,
iară
pentru paguba ce gicii că li 'se pricinuesce acum la acâsta, Domnia aii purtatii
grijă la ac6sta şi aii datii poruncile celea cuvinciâse de urmare şi a nu
li se
face nici o nedreptate, atâta numai, voi luminărarilorii, cu dreptii adevării,în
frica
lui D doii să arătați suma seului ce aveţi, şi o va primi negustorii; acâsta
vă

este răspunsii și porunca Domniei

mele, fiind-că mai mult-este cuvântulii şi

dreptatea a unci mulțime de norodii întregii carii
luminărarilorii acestora. — 1793 Decembre 30..
- Cod RXIIT, fila teo,

pătimeşeii,
”

decât a puţini
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Agiei ca să înfăţişeze pe -luminărarii vechi cu negu-

şi epistatuli

țitorii ce ţinii acum
luminărarii

vechi

cherhanâoa luminărilorii de sâii şi să intrebe pe
condiţiile din hrisovulit acordatii negu-

de primescă
să

și primindii

ţitorilorii

lase

se

fabr.caţiunea

tot la vechii luminărari, iar neprimindă

prețulii
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luminărilorii

de sei cu care

luminăriloră

să se facă

chibzuire

se cade a se vinde

de

săi

pentru

intracestă

vreme!
Pitacii la Mitropolitii, la boerii Divanului împreună şi ca vel Vistierii, să
so adune la un locii «unde adunând D-lui cinstiti şi credinciosii boerulii Domnici
mele Constantin Filipescu biv vel epistatulii agiei pre brâsla luminărarilor de .
ceră, să luaţi sâmă și să socotiți cu deamănuntul, adică când cine-va va da c6ra,
ca să facă făclii, câtă cheltuială m:rge la una oca și câtă plată se cuvine luminărarilorii a lua pentru lucrulii făeliilor la una oca?> Cere Vodă să se ficseze
«prețul .pe dreptate». Moruzi ordonă epistatului agiei, ca chiar astădi să se facă
Pa
Adunarea «şi să ne aduci anafora». — 1793 Mantie 4.
Cod XXIII,

Pitacii către bocriă epitropi de a se pune nastă luminărarilovi de sei,
„Io Alecsandru

Costandinii' Moruzi

Woivod

Dumnâvâstră nazirilorii epitropi, facemii Dumnâvâstră în.șeire,. că.după în_
destularoa de seii co din mila lui. Dumnegdeii aii fost în timpulii de estimpii,
" trebuință e do a.se socoti și a se pune la socotelă și nartulii luminărilorii cu
un. preţii mai cuviinciosiă; poruncimii D-vâstră, ca adunându-vă la unii locii,
unde aducândii D-lui epistatul Agiei și po luminărari, şi. făcându-le socot6lă să
chibzuiți nartulii: luminărilor ce se: cade întracâstă vreme, după îndestularea ce
esto de seii prin cumpărare dreptă; și să arătați Domniei mole în scrisii cu anafora. — 1793 Octom. 17.
Cod XXIII.

1. Io Alecsandru

Cost.

Moruzi

Cinstitii și credinciosii boerulo al
de susii, făcându-le Hrisovulii Domnici
si intre în Hrisovii şi acestea ponturi,
“cu cale, însă cercetarea acelor liude 20

Verd. îgprd. Zem. Vlah.

Domniei mele, Dumnta, vel logf. de ţera
mele dapă cum amii poruneiiii Dumitale,
de către. Domnia mea
care se găsescii
poruncimii să se facă înaintea Dumnâlui

Vel Vornicii al politiei Bucureștilor. — 1794 April 21.

aa
Cod.

XXIX, fila 131'verso.
Prea

Inălţate

|

Vl Logof.

Dommne,

După jalba ce aii datii Inălţiinei tale epistaţii Mum-Hanagii, ce aii luatii
epistasia lumănărilorii din Bucureşci, făcândii rugăciune ca în Hrisovul ce li se
va face de către Inălţimea ta, să li să pue şi acesti pontii, adică: când alții după
vreme a lua epistasia acâsta, să aibă a lo întorce tâtă cheltuiala acestora cu
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Din causă de secetă pătimindă stupii, a fost lipsă de ceră: Domnitorulii ordonă Divanului să aducă de faţă neguţători cerari şi să
fixeze preţulii -cuviinciosi al cerci şi. al vinderei luminăriloiii de ceră.

29 Decembrie 1794.
Cod. XXIĂ,

fila 7 verso.

|

Asemenea narturi se aplică nu numai în Rucuresci, ci şi in județe,
precum pote vedea lectorulti din actele ce uducemii
aci in notă şi din

volumulit

de anexe. !

-

paguba co li se va întâmpla, de impreună

„a găsi şi liude 20 Gmeni. străini pentru

|

cu dobănda banilor, și să aibă voie

trebuinţa

chervaneli,

cărora să li să

plătescă dajdia lorii la -visteria Mărici tale, câte tal. G întrun anii de liude,
mi
se .poruncesce de către Inălţimea ta, ca să lo teorisescii jalba cu cererea ce facii
pentru acestea madele, și să arătii Inălţimei tale; înșciinţezii Mărici tale,
că la
cererea co facii, părerea mea este într'acestașii chipi: întâiii pentru
chorhanloa
co de isnâvă o facii acoști epistaţi, afară din târgii, numai și numai
do trebuinţa
luminărilorii, pentru două lucruri, ce putea da zăticnire orașului,
una ca să nu
se întâmple vre-o aprindere do focii la facerea, lumiinăriloriă, şi
al doilea pentru
putorea ce se făcea, când vor pretendirisi alţii ce se vor scula
a primi epistasia
acâsta, să fio datori a le plăti acestora tâtă cheltuiala ce vor
face pentru acestă
cherhanea până la isprăvirea, ei, după catastihu ce vor arăta,
și după prețuirea
co se va face de Meimer-bașa şi de alți meșteri lemnari
cu pracsis ; asemenea
„nasa
a. cd se va găsi întrinsa, să aibă a le plăti; al doilea,
când până la duoi ani de când aii luatii aceștia epistasia
acesta, vor căuta alţi
a o pretendirisi ac6stă epistasie, pontru câtă pagubă li s'ar
întimpla acostora,
căci fără de voste aii luatii. acâstă epistasie, și ai luatii marfă
cum ati putut
găsi, atunci să fie datori aceia a le înplini tâtă paguba,
care pagubă ce vor
arăta să fie teurisită de neguţători Gmeni cinstiti şi cu
pracsis, de acâstă epistasie, iar când după duoi ani li so va lua de la mâna
acestura, n'aii a pretendirisi pagubă; al 3-lea când toţi aceia vor căuta a se împăca
cu epistasia acesta
pentru câtă marfă de seii se va găsi strinsă atunci
de aceşti epistaţi pentru
făcutul lumănărilorii, să fie datori acoia a o primi cu
bani gata, cum și dobânda
banilorii de când ar fi cumpărat acoști epistaţi seul
co se va găsi atunci, Asomenea să fie datori aceia ce vor pretendirisi a lua
epistasia acâsta, să lo o
respunză până la un ban, fiind-că şi lumănărarilorr celor
vechi, când li S'aii luatii
acestă epistasie de asupra lor, atât marfa de soti ce
stai găsit la dânșii le ati
râspuns în bani gata aceşti opistați, cât şi dobânda
banilor de când ai fost
cumpăratii. marface sa găsit la: dânșii ; al patrulea,
pentru liude 20, ce dicii că
aii trebuinţă la cherhanea, ci vor fi Gmoni străini
şi fără de pricină de dajlie,
și lo va plăti dajdia lor la visteria Mărici tale; iară
hotărirea cea desăvârșită
rămâne u se face de către Inălţimea ta. — 1794 April
21.
Vel Aga.

Cod. XXVII, pag. 6. VI.
"1.

Io Alecsandru

Costandin

Moruzi

Pană

polcovnie

Se

Pitar.

Voevod.

„_ Credineiosii Boerale Domnici mele Alecsardre Cocore
scule biv. vel Serdarii
ispravaicii judeţului Ialomiţa, sănătate
! amii' văutii Domnia mea inșciințarea ce
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“Brutăria în Bucuresci
asemenea nici măcelăria.

|

nu

era
-

|

tot-dâuna
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o bună. speculaţiune,

Pe deoparte, în 4 Iuliu 179%, Doninitorul convocă adunarea velițilorii boeri halea

şi mazili,

sub

preşedinţa Mitropolitului

Ei

7

.

și le trimite

.

”

faci pentru vândarea pânci de acolea, la care-ţi răspundemii, că pricina ce arăţi
cumcă acâsta curge din mișălia acestorii duoi brutari ce se uflă acolea; nu este
cuvântii de îndreptare, în vreme ce -puteai u lipsi pe acei. mișcă de meșteșugulii
acesta şi sii orânduescă alții, pentrucă nu este suferitii în jud. Ialomiţa, acolea
unde esto îndestularea grâului, a se vinde acestii felii de pâne mică şi prâstă,
ci darii de este pricina aceasta, îți poruncimii Domuia mea, să găsesci alți Gmeni
de înţelosii, ca să-i pui să lucreze meșteșugul aresta, ca să vendă pânoa după
nartulii ce amii rânduit, esri nu potii să se plângă de vre-o pagubă, co va
fi folosulii și alişverişulii lorii, iar pe acei să-i lipsescă din tr6ba acesta; acâsta-ţi

porunciniii. — 1793 Noemb. 18..
Cod.

XXYVI.

Carte
dramuri

”

legată Ia: isprarnicii de Ialomiţa

mai

multi

de

cum

să vindea

în

pentru păne, ca să se vândă cu 20
Bucuresci.

Credinciosii Boerule Domnici mele Alecsandre
Ispravnice ot. sud. Ialomiţa, îţi facemii în scire, că
iese totă zahareaua cea mai multă care hrăneșce și
care se trimite și la "Țarigrad, a vedoa
Domnia mea
şi prostă vândându-se acolea, nu o socotim altii, fără
la lenevire şi nu grijesci de trebă după

pleonecsie: și te-ai
lași de

vândii

Cocorescule biv. vel Serd.
după ce din acestii judeţii
politia Bucurescilor, și din,
acestii felii de pâne mică
de numai că ori ai căgutii

datoria slujbei, scii că ai căgutii la vre-o

ajuns cu brutarii, luându-le rusfetii

acesti

felii de pâne

micăși prostă,

și pentru interesii:îi

de, care

se jăluesce

și za-

bitulii de acolea şi alţi călători ce călătorescii; pentru care iată că îţi poruncimii, să-ți deschigi ochii, că cusururile ţi s'aii prea îmmulţitii, şi îți porancimii
strașnicii, să dai nizamulii brutarilorii,
ca tot-d6auna cu donă-deci de dramuri
mai

multă

să so

vânqă

acolea

pânea,

decât

pânoa

Bucuroscilorii,

şi să nu

augimii iarăşi înb”altii chip, că nu ţi se va mai trece cu vederea
cusur, ci voi cădea în urgie. Acâsta. — 1793 Noomb. 9.
* Cond.

XXIII,

pag. 173.

E

Cârţă la tâte județele, cari

nică un

”

s'aii trimisii împreună cu narturile,

D-vâstră Ispravnicilorii ot sud . . . . . sănătate! vb facemii în scire că
pentru tâte lucrurile mâncării, la felurile băcăniilorii streine i la cele de aici,
i pentru plata lucrătorilorii i pentru cherestele, şi pentru tâte altele câte sunt
trebuinci6se

obștioi, făcându-se

nartii, precum

se cuvine, cu dreptate a se vinde

către Domnia mea, iată se
de so'
şi a'se plăti într'acâstă vreme şi pecetluinduDomnia mea, ca acest
poruncimii
vă
Deci
asomenea.
copil
trimite şi la D-vâstră
nartii sălii faceţi sciutii și cunoscutii tuturora de obştie; pentru care să și gri-

“jesci cu luare aminte porunca, în t6tă sromea, ca nu nu numai împotrivă
nu aflămii vre-o scumpătate de mai mare preţii, ci încă unile "dintracelea

să
ce

sunt lucruri de ţeră care după afară se aducii în Bucuresci, trebue pe afarii de
unde se aducii în locii, să fio mai eftine decât s'arii vinde în Bucuresci, unde
Istoria Româniloră de V, d. Urechiă,

|

"Tou. V.—22
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plângerea brutarilorii, că nu

|

pot face indestulare politiei din pricină

că nu mai sunt bucate la tergă şi câte puţine ce vinit sunt forte
scumpe, îndemnându-i să facă chibzuire ce este pricina nevenirei bu-

catelor şi a scumpetei? şi să arâte Măriei sale mijlocul inlesnirei, pentru îndreptare, t şi pe de

alta

iată cum

pedepsea pre un

nonerociti

Pitac la Vel aga, ca pe brutaralii Christodor, ce i 1 trămite cu vătaful de

Visterie« să-l pui mâno în târgii Ja trei răspintii să-l baţi cu câte 50 toiage
la tălpi și apoi din mijloculii târgului să-l trimeţi la ocne >, .pentru că a scos

pâne lipsă la oca și «din nartii împotriva strașnicelorii porunci ce avemii date,>
că « bratarii din Bucuresci nu se părăseseii de rău năravulii și netrebnicia lori,

după atâta silință ce se' face la nizamulii acesta şi după atâtea musaado ce ati.
„Vodă mai ordonă, trimiţindii agăi cartea de ridicare a lui Christodor și de trămitero la ocnă, «iar după ac6sta să strîngi pe toţi brutarii și să le arăţi hotărirea Domniei mele, că de se va mai găsi la vre-unul lipsă măcar un dramii
din nartulii ce le este datii, înaintea prăvălioi lui pe acela îlii vomii spânzura
și nu se va putea îndrepta cu cuvântii că s'aii înșelat, căci înșelăciunea şi
greșala să: o fi făcut și. să o facă și la mai mult, iar nu numai la puţinii.—

1794 Iulio 14.

i

„Goa, XXIII. fila 268 verso.
- La finea anului 179% Domnitoruli face unii felii de monopoli şi
din brutării, cum am v&dutii mai susii, căa făcutii cu luminările de stu:
"49 brutari dintre cari numai Vasile. Văcarulii, Neculai Gropescu și Dra:
gomirii. Ciohodarulii sunt “Români, iar :cei-l-alți sunt armeni sii greci, se l6gă
prin zapisii, din 24 . Decembrie 1794, că vorii ţine politia cu îndestulare de
pâne şi că voră păzi nartulii, vîngândă, pânea câte dramuri 50 de o para.
ali deosebire cu adusulii, ce se încarcă la preţulii nartului. Bucurescilorii ; şi fieș-căruia să daţi nizamulii lori, a urma după acest nartii.—1793, Aprilii 1.
aa

a

Cod, XXIII, fila 33,

a

-:11798 Decemb. 20. S'aii făcutii
. poruncă legată la ispravnicii: Săcuenilorii
„rimiţându-li-se şi o pâne ce sait trimisi din acestii judeţii,.care după co 'este
mică de totii, apoi și prâstă, și cum. că brutarii s'aii îndreptatii arancândii
pricina asupra ispravnicilor, cum că le dă chila de grâu. câte tal..19, şi deacea
-urmâză a vinde și pânea într'acestii chipii, poruncindu-li-se ca să ded.nizamulii
coli cuviinciosii spre a se vinde pânea albă, curatăşi mare, căci acum era
a trimite. Măria sa să-i ridice cu urgio pentru urmare ca acţsta,: dară ati mai
itrecutii cu vedorea, -iară când și după acţsta se va înșciinţa că nu se. urmeză
acâstă poruncă atunci vor fi aridicaţi.
„i
ai
Cod. XXITI.

1. Cod XXIII, fila 162,

;

EP

a

îti:

9

brutară -la 14:Iulie. acelaşi anii pentru că scosese pâne lipsă la oca:

ISTORIA ROMÂNILORU
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până la 15 Martii viitorii, de când Domnitorulii are a da acelorii brutari
zaherea de griii pe bani. Acostii zapisii îlii daii brutarii, Domnitorulii făcându-le concesiunea de-a 16 reduce nartulii, până atunci lucrătorii, din 55 dramuri de pâne la o para, la 50 dramuri.
La 95 Decembrio 1794, Domnitorulii vesteșce acestă regulare lui vel Agal. -

Deja în 19 Martii 1794, Domnitorulii cereașe şi monopolul măcelăriilorii, precum se dovedesce prin actele ce dămiu aci în notă. 2.
Este utilă să reproducemi aci actele unui aiar. după care se lixa

i

i

”

navtuli, cărnei. lată-le:

Anaforaua nazirilorii cutică, din 5 Octombrie 1794, vestindii că, după po- runcă aii făcutii aiar pentru hotărirea nartului cărnei de vacă, deci prin unii
boerinaşii credinciosii dintre ul II-lea epitropi şi unii zapciii reprezentândii pe
3 vite, care s'aii tăiatii de rătafulde măcevel Aga, S'aii cumpăratii la oborii
lară, fiindii de faţă brâsla și emonii epitropiok și a lui vel Aga. S'a făcutii soa
cotâla următore:
|

Tal.

Bani

44.

60

Cumpărătorea
P

Bani.

-

|

”

-

i

ÎN

47105

boulă celă dintâii

12

ali [l-lea boii

41

49

i

cumpărătârea a 3 vite, însă: .
Tal.

2

vitelovii

60

15

Su

o'vacă

”

41: 60
ae
|
se încarcă cheltudlala câte3 vite, însă:

1. Cod. XXIX, fila 8.
9.

lo

Alecsandru

Costan.

Ilorvuzi pod.

Cinstiţilorii şi credincioșilorii Boerilorii Domniei mele, Dumnta biv. vel.
Spătarii Văcărescule,-i D-nâta rel. Hatmano Caragea, i D-nota vel. Spătarii.
Manu, i D-nâta biv. vel. Vist. Epistatule al Agiei, i D-n6ta vel.. post. fiind-că,
Miăcelarii politiei Bncurescilorii prin jălbile «ce. ne-aii datii arstă pricinuiri de
ne-urmarea nârtului celii curgătoriii la vângarea cărnii de îndestularea politiei
şi fiind-că pentru alişverişulii acesta se găsescii și alți negustor, cari vorii să
i6e asupra lorii tr6ba, ca urmarsa naitului, unde şi ca să nu-şi perqă măcelarii
alişverișulii acesta din mână, când vor fi următori, de aceea orânduimii . pe
D-râstră, să vă adunaţi aici la Domnâsca n6stră Curte, unde aducândii. D-nâta
Epistatule al Agiei pe câți-va mal .chliirghiă din brâsla măcelarilorii, și arătându-se faţii şi cei cari se află primitori trebii aceștia, să cercetaţi D-vâstră,
şi să faceți pe măcelari să înţelâgă a fi următori și primitoră, ca să nu-și
pârdă acostii alişverişii din mânele sale şi se vorii căi în urmă, de caro să
_arătați Domniei mele în scrisii nizamul ce aţi datii.—1794,: Martă, 19...
- Cod,

XXIII,

pag.

223.

”

i [i
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Bank

10

Yerbăritulii-la câte trele

30

vama

15

simbria argaţilorii.

scaunelorii

9]

—'
=

—

A.

„ Carnea şi săulii ce ati ieşitii de la câte tvele vitele.
oca

dramuri

300

100

15

—

285

100

„19

—

Ta,

Bauă

:

aii ieşitii carne

de la câte trele. vitele

se scade scădământul cărnci de vită câte 5 oca
rămâne spre văndare |
aii ieşit seii de la câte tiele.

-

_Aiarulă

a

-

48

pe ocă carne 285 și dramuri 100, bez ocii 15 scigământulii,

17 - 060

după 3 pei ce s'aii vândutii una cu alta cu acesti preţii,
după 19 oca seii a câte 12 parale oca, după cum vendii mă-

91

socotindu-se ocaua pe parale 3.
5

84

—

45

—

D4

—

54

—

45

—

18

—

18

a

celarii la luminăria de seii, -.

—

9

—

18

—

48

47

91

43

102

-3

389

3 limbi, una câte 5 parale,
3 perechi de rinichi, a câte G parale,
3 perechi ficaţi, a câte 6 parale, . |
3 perechi bojogi cu inima loră, a câte G parale.
3 schimbele, una a câte 2 parale,..
3 mure, a câte 2 parale,
3 funduri, câte 1 la para,
3 spline, una câte 2 parale,
12 picere, a 4 bani unulii,

.-p

-

pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe
pe

se scad capetelecu tâte cheltuslilo lor.
Adică tal. trei şi bani
câştigii

de la 3

. Epitropii m ai adaugii, că

vite.

trei-Jeci și nouă rămânii măcelarilorii
N

.

|

acostit câştigi : va fi mai mare, caci măcelarii
vorii câștiga - încă câte 2 parale de la maţele de vacă,ce le usucă și le vândii,
.
asemeno
'și de la cârnele frumâse a!'e vitelorii, cari. so vândii pentru pepteni,
imamele, plăsele de cuţită, ș. a. Mai vândii şi din e6de, cari sunt
mai bune,

asemene și ficatulii, nu'lii vândii deoscbitii cum e-la aiar, că îl trecii împreun
ă

cu carnea, la cumpărători. Apoi mai câștigă și prin faptulii că cumpără
vitelo
pe afară unde sunt mai Yeftine. Deci propunii, ca să se vândă
carnea cu nartii
do 3 parale la ocă.
i
i

34
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Domnitorulii aprobă acestii nartii la 5 Octombrio 1794.
“In 20 Septembrie 1794 cpitropii. deja arâtase Domnitorului, că din causa
secotoi vitele se vândii fârto Yeftine și că deci macar carnea să fio ieftinăla sărăcime. Propunii cf nu mai o trebuinţă de aiar şi să se vEndă carnea de boii

-

şi de vacă câte 3 parale ocaua.
Domnitorulii
„Cod. XXVII

|

încuviinţeză, la 23 Septembrie 1794, acest nartii.
”

seara 16 fila77 verso,

pentru

Narturile

lemne

de focit şi cherestea

şi alte producte

de către anume funcţionari "cu
duse de ţărani, se impuneau
tatea prevădută

a]

actii:

în următorul

u-

modali-

Prin. pitaculii de la 5 Octombrie 1793 Moruzi porunceşce nazirilorii epila
tropieă, ca să rănduiască 4 dintre epitropii mai. mici, să mârgiă câte unulit
“cele 4

poduri

mari „ale

în dilele. când

Bucurescilorii,

este

obiceiii a veni: la

fie-care
Bucuresci lemne de focii și: cherestelo; și acolo,la margine, avândii
loitra
pe
câte unii catalogii do narturile felurimilorii, să însemne cu tibişirii
ce
carului, preţulii fieşte-cărni carii; asemene si însemne și celo-l-alte lucruri
asenarturi;
de
ii
catalogul
în
ii
provădut
arii veni în Bucurescă, tot cu preţulii
mene şi: în' lăuntrulii târgului, să aibă grijă boorii naziri a privighica dâcă. so
nepăzescii narturile de către vângători şi cumpărători, și po cine vorii găsi:
spune
mai
le
păzind acoste nartură să'l însciinţezo. Domnitorului. Domnitorulii
ai
că a însciințatii pe Spătarulii şi pe epistatulii Agică, ca să pună slujitori
din
spătăriei pe la marginile Bucuresciloriă, căci s'aii aflat că unii iesti afară
şi
câce
în
ţărani
pe
chipuri
felurite
cu
luândii
Bucuresci înaintea carălorii și
să
le
fioş-care
'cuvino
se
undo.
de
în colo, ne urmândii a campăra din târgii
şi că, nazirii,
cumpere și cu acâsta fac ca mulți să ducă lipsă; poruncesce ca.

să grijâscă de acâsta.
Cod.

XXIII,

fila 155.

„ Narturile impuse la-productele ce ţăranii aduceaii de vendare
ci. mai
in Bucuresci, nu eraii de ajuns ca săi impedice de a veni i,
5. In iarna anului 1793 ţăranii nu
vede din următorea anafora:

Prea
__-

Tasciinţămii

Inălţate
Măriei

Domne,

mai

veneau: cu lemne în Bucuresci, precum se

.

tale pentru

locuitorii ţărani,

că acum

fieș-care

ş'aii.

fără de cât vedemii,
isprăvitii munca hrănii cămpnlui, şi din ce pricină nu șcim,
ii, şi pătimeşșc6
contenit
că şi câte lemne se aducea de focii până acumii, aii
să fie luminată
cale,
-cu
găsimii
care
norodulii din orașii pentru lemne; pentru
Ilfovii,
judeţe:
trei
i
acestori
icii
ispravn
orii
Dumntl
porunca Mărici Taie către
pe
că
pornâs
să
iă,
plășilor
Dâmboviţa şi Vlașca, ca să a6a poruncă pe la zapciii
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intimpinaii şi alte greutăţi, ba şi jăfuiri, aşa încât însuşi Moruzi nevoit
fu să dea urmitorele pitace:
i
Cost.

Moruzi

Voiv.

Cinstiţilorii şi credincioși boerilorii Domniei Mele, Dumntta vel. spăt. i
D-nâta Epistatule al Agiei, fiind-că cu pricina nizamului ce s'ati dat pentru vândarea lemnelorii de focii, ca să fie orănduiţi, atât do epitropie, cum și unii omii
pentra pază la 4 margini ale podurilorii mari, cât și de la D-vostră zapcil,
spre a nu îngădti pe locuitorii ţărani a intra pe alte locuri, s'a adusii trâba
la catahrisis şi uzmări nesuferite Domniei Mele, s'a datii porunca Domniei
Mele cătră D-lorii Nazirii Epitropă, ca să ridice pe fieș-care orănduitiial epitropiei de la tâte podurile, a nu mai fi, și să lipsâscă din tr6ba aoâsta, ca să
fio sloboqi locuitorii a intra şi a'și vinde lemnele, care cum va putea, la norodulii de obște; dar și D-vostră vă poruncimii deosebiti; ca să daţi straşnico

poruncă zapeiilori şi neferilorii D-vâstră, cum și căpitanilorii de po la răspîntiile marginilorii, să le

porunceșci 'D-nâta

vel.

spat. straşnicii,

ca nu cum-va

şi cu șlobogenia acesta despre orănduiţii epitropi, zapcii 'şi neferii D-vâstră, să
facă vre-unii felii de urmare, ori a ieși înaintea carelorii și a le trage în silă,
încoace şi în colza, ori -veri-ce alt-felii de supărare în vre-un felii de chipii
și silă locuitorilorii, ci să fie slobogi, precum qicemii, a'şi aduce lemnele în lăun-

tru, şi a vinde care precumii va putea, făcându-le: zaptii negreșitii, şi cercetândii de urmările lorii, ca să: lo aflaţi şi să le veniţi de hacii.-—1793, Noam. 23.
„Cod. XXIII, Pag. 181. |
Pitaci la
de la poduri.

Vornicu

Grecânu,

ca să vădi'e pe

Cinstitii și credinciosii. boerit

Domniei Mele

cei

orănduiţi de
a

biv. vel. vornice Scarlat Gre-

cene, Nazirule al epitropiei, fiind-că ne-amii pliroforisitii
locuitorii de prin tâte satele, a veni pe tâtă săptămâna

să cumpere

toţi cei ce aii trebuință,

Epitropie

şi să le plătâscă

Domnia Mea, 'că cu
cu

lemne

după

la târgii, ca

așezarea

nartului

ceeste întăritii cu luminata. poruncă, subt pecetea Mării Tale; de aceea însciințămii, şi cum va fi luminata poruncă Inălţimii tale.
— 1793, Noembrie 13.
Scarlat
"To

"Dummnâta
poruncile

Alecsandru

Cost.

Vornicu,
Moruzi

Constantin
Vud.

cinstitii și credinciosii boerule Domniei

Domniei

Mele

Mele

vel.

la acestea trei judeţe, cătră. ispravnică,

pe locuitozi a aduce lemne de focii pentru trebuinţa politiei,
spre alișverișulii lorii. — 1793, Noembrie 13.

a

Cod.

xxvirifila

XXV,

9%.

Ii

Vistieru,

vist. să facă

ca să îndemne

fiindă
|

acâsta şi

Vel Logof..
-

i

9

lo Alecsandru
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pricina Nizamului ce după anaforaua D-tâle . s'aii datii spre a fi orânduiţi de
la epitropie la patru margini ale podurilorii mari câto unii om, pentru carele

și:
cu lemne co vinii do vândare în Bucurescă aii adusii treba la catahrisis
tâto
urmări nesuferite Domnici Mele, îți poruncimii să ridicițpe fioș-care de la
locuipodurilo a nu mai fi și să lips6scă do la troba acesta, ca să fie sloboqi
de obşte.—
torii a intra și aşi vinde lemnele, caro cum va putea la norodulii

_

|

1793, Noembrie 93.

Cod. XXIII, fila 181.

zapeii„Pitacii către D-lui vel Agă îi către D-lui vel Spăl. a da nizamii
cherestele
cu
cavelovii
lovi, D-lori î altora, cari îesti pe la mărgină înaintea

|

icişi dai pe la prieteni.

|

|

din politie
Sa însciințatii D-torulii că .unii din zapciii breslelorii și alţii
cherestele,
cu
carelorii
obicinuescii a ieşi din Bucuresci afară la câmpii înaintea
prieteni
pentru
cu lemne de focii, cu varii, ete. «și le tragii încâce şi încolea
ori boeşi pentru alii lorii folosii» sub pretoxte felurite: că sunt Domnesc,
cumi, ne plirosci ; pentru acea D-torulii poruncesce numiţilorii boeri «după
nizamii»
acestii
dati
fostii
aii
trecutii
roforisimii Domnia mea, că şi în anulii
de .
toţi
la
și
cumii
D-lorii,
ca să dea strașnică poruncă zapeiilorii din breslele
căpitaporuncă
obşte, ca să se păzescă de unele ca acestea; apoi. Spăt. să dea
în acâstă urmare, fie
nilorii de la străjile dupe margini, ca ori pe cine va afla
prindă şi sălii
omii domnescii, boorescii, m-rescii, zapciu alii breslelorii, ete. sălii
dea pe mâna

«ca să-i

D-rului

venimii

de hacii»; apoi

le: recomandă să-şi ia

cu boerii nazirăi ai
şi ci câte unii catalogii de” narturi ca să priveghieze şi că

"

|

epitropică.

„Goa. XXIII, fila 186. |

i

Da

-

N

i
E

Pitacii din 16 Octombrie 1794 la Liv. vel. Post. Epistatul Agici.
i Tufecciii. şi
Piind-ă ne-amii pliroforisitii Domnia Mea, cum că Deliii,
ce vine spre
orqulii
,
oborului
alți neferi de afară și arnăuţi,; la dilele do târgulii
te, cât
nedrepta
lorii
vândare îlii hrăposcii și atâtii la. măsurătâre faci. locuitori
unii
ci
orândues
să
ca
şi siluire, luându-lii fără de voia lori; porancimii D-t6le,

zapciii agiescii întradins

la gilele de târgii, ca si se aflo acolo do faţă, pă-

zinâii ca să nu îngădutscă nică de cum

la mă&surătorea

nedreptăţi
silă; iar po

locuitorilor,

pe nimene,. nică 'de a face niscare-ra

nici

de ai hrăpi și lua bucatele în

acestași, să-lii
carele împotriva poruncei ndstre va face hevechet ca'

Octombrie 16.
pringi pe unulii ca acela și să ne înseiinţezi.—1794;
,
,
.
Coa.

XXIII,

fila 295

verso,

1794
Pitacă la Epistatul Agiei biv. vel. Post., din 4 Oct.
din netferii Agiei
Fiind-că ne-amii înseiințatii Domnia Mea, cum că unii
şi hrăpescii în silă
Tai
delii,
de
și.
precum și alţii îmbrăcând portu de neieri
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supărândii carele locritorilorii, darvărindu-i

la trebilo lorii, să-l prinqi şi să-l

însciinţezi Domniei Mele. —1794, Oct. 4.1

|

|

|

NB. Asemenea ordinii s'a trămisii cu aceeași dată la vel. Spătar, pentru
cei din brâsla spătăriei, și la vel. Cămăraş (biv. vel. Post. Epistatulii cămărăşiei) pentru Gmenii curţei: delii şi tufecciă.
i
|

Numai
ară

avea

grădinarii pretindă
asemenea

a nu fi supuşi la narti, pe temeii că
în

fine le

vecunâsce în parte acest privilegiu, dar cu unii: temparamentiă
va putea vedea lectorulă în actele de la nota de aci.? *

care'lii

1 Cod. XXIII

privilegiu

din vechi.

A Moruzi,

până

fila 280

pânea

2. Grădinarii se jăluescii lui Vodă, în 26 Iunie 1795, că zapeiii le iea
lorii și a copiilorii, că vorii să le facă nartii la zarzavaturi, lucru ce

altă

dată n'a mai fostii

«după cumii avemiiși cărți

de la luminaţii Domni

în cari ne apără de nartii la zarzavaturi». Se râgă «să fimii slobogi şi de acum
înainte a vinde făr de nartii..... că făr de nartii mal-bine se eftinescii>..... iar
făcându-se nartii, fiteș-care..... își ascunde zarzavaturile şi le -vinde pe ascunsii,

şi nică o dată nu sunt eftine.....».

Robii. măriei tale, Noi grădinarii din. Bucuresci,
Domnitorul

ș

carele ţăranilorii ce vinii și iesii din -Bucuresci,.
cu nume de trebuinţa curţei și
Je dărvărescii la alo lor trebuinţe ; Iată poruncimii D-tele, ca tuturor neferilorii
să. lo dai nizamulii și să le poruncesci straşnicii, ca să se fersscă de unele ca
aceste, a nu mai supăra vre-unii locuitorii și când va fi poruncă și trebuință
să dai tescherâoa D-t6le sub iscălitură, pe câte cară sunt trebuincidse şi co
podvodă aii să facă, ca mai multă urmare să nu facă peste trebuinţa ce va fi
poruncită. Jar carelo altulii se va găsi într'acâstă urmare, străinii, fără do tescherţoa D-tâlo, s6ă a D-lui vel. Spatar, sâiia D-lui vel. Cămăraș, trăgândii şi

pune pe acestă jalbă următorea resoluţiune :

«D-ta biv vel Post, Epistatule ali Agiei, de ar fi urmati jăluitorii grădinari vngarea zarzavaturilorii în preţii cuviinciosti, mai vârtosii acum când
din mila lui D-qeii verdeţurile sunt îndestule, nu ar fi fostii trebuință de
nartii, dar pentru lăcomia lorii,. dreptatea și trebuinţa urmâză de a nu-i înigădui să vândă cumii vorii, vrea ei. Cu tâte acestea să veţi sinotuile Domnesci, ce dicii că aii și să faci Domniei mele anafora înscrisii.
— 1795: Iunie. 26.
Epistatulii agiei Al. Gherache, la. 1 Iulie 1795 presentă anatora, în care
spune, că a cerută grădinarilorii să presinte sineturile :Domnesci ce dicii că
ai, dar n'aii înfăţişatii decâtii o anafora de l 1782 Mai 25, a D-lorii boerilorii Epitropi, ce era pe acea vreme, întărită de. Măria sa reposatalii întru
fericire Nicolae Vodă, Caragia, în care” serie, că în luna lui Aprile scoțând
verdețuri în tergii, măcarii de. şi era trufanda, dar-la vângare cerând -preţii
nesuferitii s'aii. socotitii atuncă
de li s'aii pusă nartii, iar la.urmă, fiind-că tâte
şemințele prin crescere ș'aii ajunsii şi cele puse în nartii cu -sume de fire co

Să nu se creqă

că narturile se mărginesci la articolele

a ne da oglinda, întregei

are

muncei

adăogindu-se

de în

enumerate. In notă dămii un nartit generalii, propriu

destulare mai sus
situaţiunei
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activităţi

industriale, ba şi a

comerciale şi

ţăranului. !
le pricinuesce

încă: puţine

pagube(?) ; iar

cele-l-alte zarza-

nartului şi cât merge
vaturi sati coboritii :făcându-se jumătate din preţulii
să lips6scă. Aşișderea
lorii
nartulii
ca
se tot pogâră; deacea aii găsitii cu cale,
D-lorii boerilorii Hpia
iarăşi
30
lunie
1787
I6tii
cu
mai artă și alti anafora
vândă la obste după
lo
să
tropă, întru care qice, că îâte câte sunt -trufanda
timpulii bună,
fiindii
une-ori
căci
a,
crescere
starea vremoă, adică cum lo va fi
, se facil
la.vreme
ploi.
nofiindii
ori
alte
iar
multe,
fiindii
ii,
desineşi se cftenesc
le prenu
a
de
datori
fie
să
că.
mai puţine şi li se mai suie preţulii ; numai
iar
vreme;
care
fiesce
la
cuvine
se
co
ceea
peste
cupi cu vândarea mai multii
bobulii
,
mazărea
alte legume ce face prin grădini, adică: ceapă, usturoiu, fasolea,
de Domnie...»
şi ori-ce alte, acestea t6te să le vândă după nartulii ce se va hotări
Domnitorul

ordonă:

.

vângare,să fio
“«Cândii înşii grădinarii vorii aduce “verdeţuri în târgii, de
şi le precuă
cumpăr
lo
sloboţi a vinde făr de nartii, iar. precupeţii, fiind-că
să le tie
eţia
precup
uflii,
primind
co
i,
nartulu
ri
„pescii, poruncimii să fie următo
8.
Iulie
— 1795
slobodă, iar neprimindu'lii să fio. cu totul popriţi.
XXVIII,

Cod.

4.

Pitacii

scara 6, fila 70 verso.

|

Ă

la epistaţii Epitropiei.a

E

se pune

i

nart

.

lucrurilorii

ce se vendii

în politie.
.lo Alexandru

Costantinti Moruzi, Vod.

ete.

şi credincioşilorii boePr6 Sfinţite părinte Mitropolite i D-tră cinstiți
Scarlatii Grecânu biv
Banii,
rilorii Domniei mele: Dumitrache Ghica biv vel
ă ne însciinţămii
fiind-c
obște,
de
rii
trebilo
vel vornicii, nazirilorii ai Epitropiei
e'spre. trebuința
politi
în
vândii
se
ce
ile
lucrur
din
D-nia mea cum că unele
fiind-că voimii
și
ră
măsu
peste
norodului de obşte sunt la preţulii lorii scumpe
adunându-vă
ca
imii,
porunc
tote,
în
uiala
'orând
Domnia. mea dreptatea și buna
i mele
Domnie
i
boeruli
iosii
la unii locii, faţă fiindii și D-lui cinstitii şi credinc
untulii
deamăn
cu
aţi
cercet
să
Agici,
Costache Filipescu biv vel vist. nazirulii
cele ce
la
şi
cât
e,
mâncar
de
hrana
pentru
sunt
câte
pentru tâte felurimile, atât
-care fieșii
acum
până
avutii
sunt trebuinicidse norodului de obşte ce .nart aii
âstă
într'ac
totii
şi
ță
cuviin
cu
este
acelea
felurime de lucruri şi care și cât dintr'
acelea să
care
la
?
i
drepti
celii
lori
i
nartuli
în
intra
a
şi
vreme a se îndrepta
se cuvine a se pune nartit
faceţi o bună chibzuire, socotindii preţulii cu .care
norodului de obște pe
nci6se
trebui
sunt
câto
câte 'cât fiești-care şi pentru tâte
la feşce-care felurimi, fără
larg, făcândi unii catalogii cu nartalii celii dreptii
urile D)-v6stră, ca prin poiscălit
de zibavă să arătați Domniei mele în serisii, eu
mele să dămii
runca Domnici.
Cod.

XXIII,

fila 10 verso.

nizamulii

lorii de urmare.

1793,

Martie 7...

..,
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V. Lipsa de mijloce de comunicaţiune şi de corespondenţă ! era şi ea
o pedică

AL. Moruzi

a

desvoltărei

comerciului.

Pentru

a remedia

acâstă

lipsă,

şi-a purtată atenţiunea asupra organisărei poştelorii. (Vedi

Cu anaforaua din.G

Aprilie 1793 iscăliti de Filaretii alii Ungro-Vlahici,

Dositeiii Buzâii, Nictarios Romnicii, Dumitrache Banii, vol Vist., vel Banii, vel
Banii, vel Spăt., vel Vornicii, vel Vornicii, raportâză D-torului, că s'aii conformatii poruncilorii acestuia: adunându-se la unii locit boerii veliţi de obşte
halia și mazilă şi aii găsitii şi ei cu cale-și bunii a se urma catalogulii de tâte

felurimile (narturile felurimilorii de lucruriîn vânqare.)

«Atât ale băcăniilorii

cât şi altele: care sunt de-trebuință “le alăturămii totii -aci, adică : legumi;
muncitori de pământii, chiria vinurilorii, cheresteaoa.> - Apoi cii «de.vorii fi
primite auqului Inălţimei tale precum ni s'aii părutii că oste cu cale să se
publicuiască şi po la tote judeţele către ispravnici......ca şi D-lorii să puo să
se citscă, narturile ce sunt pentru dînșii prin tâto târgurile. «Apoi cât privesce
pentru Bucuresci să se . facă 6 asomenca narturiă, «care să se pue po la răsPY
pântiă după vechiulii obicoiii, însă unulii la hanulii lui Şerbanii Vodă, altulii
lao ao o. . e
altulii la Zlătară, altulii la pârta din sus a curţoi Gpsd..
cei vechi, altulii la porta din Jos și altulii la oborulii Târgului de afară» şi
promitii D-torului că vorii cerceta mercii D-lor nazarii. Epitropiei de abundenţa lucrurilorii şi mărfurilorii și vorii însciința D-torului care va hotări în

consecinţă, de scăderea preţurilorii. 1793, Aprilie 6.
Cod. XXIII,

fila 36 verso.

|

Io Alex.

Cost.

Moruzi

a

i

Voevod

etc.

După cun: Sail găsitii cu cale prin cefeotare și socotilă de obșto a părinţilorii archiorei și a D-lorii cinstiţilorii și credineioșilori
bocri
i veliţi ză Divanului Domniei mele, întărimii ca la tâte să se urmeze nartulii și preţulii lorii

precum se vede întocmită; făcândii însă D-nia mea deosebire la patru condee

ce se vâdii coprinse din nartulii ce aii fostii spre a se vinde, adică totii cu
preţulii. acela ală nartului de anulii trecuti, fără de altii adaosii adică ghiudenulii, sugiuculii, pastrama bună - făcută de aici, oca taleri unulii; icre de
știucă, oca bani 60; icrele de crapii saii cosacii, oca:bani '30; caşulii saramură,

oca bani 24. Deci D-ta - cinstiti şi credinciosii boerulii Domnici mele biv vel
Vist.. Filipescule,. nazârulii agiei, acestii nartii să pui în faptă. pe şirii, dându-liă

în scire.şi făcându-lii. cunoscutii la t6tă obștea atât vândătorilorii cât și cumpărătorilorii, făcându-se și altelo asemenea acestuia ş6se catalâge ca să se ţintuiască la numitele trebuincidse locuri spre vederea fiteșii-căriia ; pentru care
poruncimii să și epistășesci: atât D-ta, cât și D-lui cinstitii și credinciosii boerulii
Domniei mele vel spătarii pururea, ca nu numai acum să se pădoscă nartulii
acesta, urmându-se și în cumpene și în dramuri dreptatea fără de vre-o lipsă,
ci să şi grijesci ca mai în urmă făcându-se bolșugii de aceste felurimi și
viindii cu. îndestulare să arăţi slujbă Domnici mele şi protimie la folosulii
obștei, cu a so mai. scădea preţulii fiteșii-căraia folurimă. 1793, Aprilie 7.
Cod. XXIII, fila 36 verso.
1 E de observată

|

că termenulii

,
Corespondenţa

„

Procitii

Vel:

Logofătiă.

şi a s2 Corespondarisi,

pentru întâicşi

dată e întrebuințată sub A. Moruzi, Va să dică nevoia de corespondenţă era reală,
de 6re-ce
termenulă s'a împrumutată,
-
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la pag. 200 din urmă și anecse tom. VI). Tot comerciului ai servitil .
frumâsa organisare de flotilă pe Dunăre (Vei la pag. 79 și 96 din
urmă). Cât şi organisarea

obligaţiunile

breslei harabagiilorii

vătavu, cu:

cu anume

Se

arătate în actulii următorii ce aci analisămu:

Prin alegerea vel Spătarului, Domnulii numesce staroste do harabagii
asupra carelorii mocănesci, cum și asupra căruţelorii de harabagii din Bucurescă
ori cu mărfuri de ori-ce folii sii seci. Obligatii este starostea, ca în ori-co
vreme sarii core la Domnie, să fie care şi căruţe, ori-câte se vorii cere; asemenca și la trebuinţelo "boterilrrii și ale neguţitorilorii, ca să nu se întâmple
e de
pici-odată lipsă de care şi căruţe, nică să se întâmple alto fapte netrebnic
vorii
ce
către niscare-va mocani și harabagii la niscareva Gmeni şi mărfuri
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Harabagiii mocani sunt obligaţi: la intrarea -lorii în Bucuresci, «la oră-ce
vrome, să dâe de scire vătafului de: harabagii, iar să nu ămble ascunși și tăinuiți, ca să nu so întâmple pricină împotriva bunei orânduoli: și nimeni .făr
de scirea vătavului să nu aibă vole a tocmi.mocani
s6ii harabagii.> ...
Vătafulii să'și ice obicinuitulii adeț, de la mocani şi harabagii „când se
vorii toemi și vorii lua bani, de la 10 lci parale 20, iar mai mult să nu supere.
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Viitatulii o datorii să grijoscă la tocmelile ce facii cu chirigiit coi ce ati
trobuințe de.a prinde care sii căruţe cu: chirie, de a nu li se face necazuri
în cereri de chirie peste măsură, ce după diastima locului să se ajung ă şi la
plata -accea ce este cu dreptate.— 1795, Aprilii: 30..
S'aii repetatii acestii documentii în 1796.1
1 Cod XXIX, fila 48.
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VI. O mare plagă a comerţului micii era camăta. Acesta se exercita mai cu semă de Evrei, Turci şi câţi-va Armeni, sub nume de
aslam. Neguţitorulii şi nevoiaşuli plătii dobândi fabulose. P6te că
şi împrumutătorii avâii.gre-care dreptate să incarce: dobânda, căci i
se put6 întâmpla, ca debitorulă, bucurându-se de vre-o trecere orecare pe lângă vre-unuli din boerii divaniţi, dâcă nu pe lângă Domni,

să dobândescă la termenulii plăţei datoriei. vre-unii moratorium, care
de sigurii aducea pagubă creditorului.
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Mai greii era justiţiei ţărei să resolve daraverile bănesci -dintre
homâni şi Turci. Intervenţiunea. paşiloră şi zabsţiloriă de pe malulii
drepti alu Dunărei. ocasiona complicaţiuni supărăciose pentru Dom-

nitorii. De aceea 'Ai. Moruzi la 95 Iuliu 1793 şi la G Augustii- acelaşi

anii, aii dati nizamil oprindi pe Români a se împrumuta de la Turci,
sub. pedepsă.:
“Tată pitaculi din 6 Augustii 1108:
taleri

Scoicele colo mari
Iar cele mai mii

. ..
ec.

Pasolea uscată.

. . < cc.

Iar cea verde i:

e co...

cc...
[ce

. . . . cc

.

e o ae

—

Suta
d

e 0Ca

—

4
5

6
3

[2

ed
Urda sărată- în burduf
>=
.
:
Iar cea prăspătă ac:
|
Olăria însă 'câte vase vor f smiilguite, ori ce fel do dos,

vor fi să se măssre cu apă si să sc plătescă oca.

bani

6

Sămința do în. cc
lar cea de cânepă e e... cc

.

>:

20
12

—

3

lar cele smălțaito a
Lucrul,

muncitovilorii

de câmpii

şi de altii lucru

La c6sa de fânii fără mâncare, pe di . . . ... . . — - 48
42
Tar cu mâncarea stăpânului: pe Qi . . . . . . . .
24
—:':
.
.
pei
,
stăpânului
mâncarea
cu
fânului
La strânsulii
36
—
.
.
.
.
.
Secerători cu mâncarea stăpânului, poi
33
—
.
primosce
di
pe
tâmna
mare
omul
Salahorul pe di, însă
42
lar vara, pe di

1:60
apa
Zidarulii de lucru, pogi.- .:
DD
a
.
pe'i.
lucru,
Dulgherulii de:
36
Dar. uceniculii do dulghorii soii do zidari “do Iucru, , po qi, —
“Lucrul” viilor

iu

94
La tăiată, po qi ec
30
e
ee
e
Qi
tă,
pe
La hărăci
La cereuitii, pe di -. 18
99.
Sapa do primăveră, pe: eee
130
a:
0.
:
qi.
pe
i
butăsituli
și
Asemene
o!
a
a
|
„Plevila la omii mare, pe i
|.
Ia
NI
qi.
Jar muerea și copii, pe
45
..
cc.
oc
e
poi
vâră,
do
doua
a
Sapa
Sapa de tâmnă, pe 80
80
Asemenea şi butăsitulii de tâmnă, po i
9
—
Culegătorutii, însă omii mare sâii muere, po qi :. .. .
- Asemenea

Și cărătorulii

cu hârdău,

pe i

Pa

'Aşişderea și călcătorulii, po a...

=

15

„18

359

XA.

URECHIĂ

Dumn6vsstră Ispravnicilorii ot sud sănâtate!
La 95 ale lui Iulie vi s'a serisii poruncile Domniei mele strașnice ca
nime din locuitori” (afară numai de neguţitori) să nu se îndatorâscă cu împrumutări de bani prin zapise la cei după Dunăre, în vreme ce potii la trebuin-

ţelo lorii a găsi să se împrumute

la neguţitori

de: aice;

acum de izn6vă vă

poruncimii, ca nici neguţitori, nici boeri, nici breslași, oră-cine parte bisericâscă şi mănastirâscă, să nu fie slobodii a lua bani în datorie de la Turcă și
de la, alţii de acindea, pentru care să daţi de scire la toți de obște, ca să scie
hotărîrea acâsta spre an av6 pe urmă cuvântii de îndreptare. Și grijiţi forte,
ca nu numai să aflaţi pe acelii co în urma acestei porunci va cuteza a face
tal,
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împotrivă, ce'și acum să doveăiţi. po. dcela: co:are alişvorişii pentru împrumutare de 'bani prin zapise cu ivro-unii : streinii de docindea, şi:să ni-lii
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ÂL URECIITĂ

O altă plagă a comereiului micii românescii,

era câta, precupeţilorit, mai

toţi străini.

alii ţăranului,

Aceia eşiau inaintea ţeranului,

cu 'mulţi metri inainte de a intra în oraşii,

să-i cumpere cu viclenie şi

înşelăciune, pe nimica, tte productele ce aducea de vendare.

Constatit

că şi în privinţa precupeţilor, A. Moruzi, ca şi alţi domni anteriori, aii
luati măsuri, nu atât in interesulii ţăranului comerciantii, câtii în alii
consumatorilorii Bucuresceni. In cod. NNVII (scara No. 15 fila 74 verso).
ami! aflatii anaforaua

lui Alesandru Ghica

Post.' din

9 Octombre

179%,

„prin care spune lui Vodă, «că ă fostii obiceiulii vechiit de se sfia (precupeţii)
după:ce

să nu cumpere aici în târgii de la ţărani pesce sâii legume, ci
intra ţăranii in târg cu de. acesti felii de zaherea, ţăranii

işi vind6u bucatele după cum se puttii tocmi, iar ce mai rămâne
t&ranului prin care, ca să nu mai adaste i&ranuliă aici perdendu-şi
vremea, atunci acea rămăşiţă o cumpăra precupeţii, ca să se alle lu
dinşii
ÎI

de. hrană

peste tâtă vremea.»

„o
taleri

ROM

Carulii' cu

de Vlaşea

2 boi

.

cu

..

acestii. felii de

lemne

încăreatii

cc...

hani

bine :

.

1.

30

Caruli de lemne de crângii. încărcatii bine. . .
1
—
Jar ciâclele
..
....
e
TD
Carulii de rădăcini încărcatii bine .. .-...
. .
1
—
Jar ci6clele de rădăcini .. .
ca
75
Insă, la tâte carele de lemne. de acum înainte, să lipsâscă “aşternutarilo ce se obicinuescii de se facii înăuntru zBăului
carului i adică așternutii pe scânduri și pe alăturea
cu
loitrelo de strâmtâză carulii ca să încapă lemne puţine —
—
- “Prunchiulii de teiii uscatii pentru lucruîn crâstă de o palmă stg. —
4
Carulii noii și mare cu rotele şi cu dricurile strâmbe de
tr6ba câmpânului, fără de feri. .. .. -.
12
—
Jar carulii sârbescii cu dricurile drepte
.
7
—
Jar căruța nouă-fărăde feri,
ce.
d
—

„Râtele de carii mare

...'.

.

.

.

.

.

.

.părechea

2

60

9

Rotele do căruță.
. ...
a
1-60
Cărămida cu adusulii, însă să se dea calâpulii dela Domnie mia?
60
Iar cea mai mică cu calâpulii tot dela Domnie, cu adusulii > 2
—
Căriimida după locii, tot după calâpulii dela Domnie -. . 1 : 60
“ Jar cea mai mică, tot după calâpulii dela Domnie
. . . 1 :30
Tâmplarulă de lucru po di . . . .
a
105
Tar uceniculii lui po di -. .
„—
50
Iar pentru vinii şi rachiii nici o dată m'aii fostii acestii obiceiii de a se
pune nartii, ci cei co n'aii avutii vinii aii cumpăratii. eu învoială și cu tocmelă
şi vândarea pe la cârciume fioşii-car6 aii vendutii cu prețulii ce aii: pututii,
mai v6rtos :că și la lucrulii viilorii forte multii s'aii: scumpitii plata luerătorilorii şi de aceia şi preţulii vinului s'aii scumpitii, atât la vindarea co so
vinde cu rădicata cât și po la cârciume şi după starea vinului se vinde şi cu

ocaoa po la cârciume,.
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:
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Asupru acestei anatorale Vodă pune, la 5 Octombre 1794, resolu_țiunea că: «nimeni din precupeţi să nu iasă inaintea careloră afară,
spre a le inlimpinu şi a lua mai înaintea tergului lucrurile ce aducii
de vendare la obşte, ce după ce.va intra țăranul cu cele ce are de
vendare înăuntru şi după ce va vinde la orăşeni, acele 'ce vorii rămâne .
prin care, după 10 ceasuri din di, să aibă voie precupeţii a 16 cumpăra, ca sii polă orăşenii, cei ce n'aii proftacsilii s6it mail putulii la

(iua tergului, a găsi şi in cele-l-alte «ile cele lrebuinci6se caselorii lori».
Vădurămii din espunerea de mai. sus care cra sorta ţăranului,
care voia, cu sudorea feței sii-şi câştige pânea de tâte dilele, şi care
era

sorta

şi a. comerciantului

şi

industriaşului. -

ă

Deja. la 1785d Comitele d Hauler ive în «lournal dun

voyage «de

Constant iniople d lussy», deșcria tr istu stare a (Sranului şi a, comerciantului.- « Esti moldloveanii, țărane ? acopereţi. casa cu noroiit, nu

ara

de cât căt iţi webue pentru

ca să trăeşci,

nu face multii. grăi,

nici prea multă porumbii, nici Doi, nici cai; copiii lasăţi-i pe jum&late goi, porlă haina cea mai cârpilă, când vei „vedea pe vătafuli
Doerescii, ori pe zapeiulii ispravnicului. » Aceste despre tărani. Cât
despre negustorii meseriaşi el adaogea, că Pomânii nu facii nici. unit

“asi de arte şi că se ocupă numai cu veniqar ca «le cuie, de scânduri,
de cllii, de ir "ândă, de icre « avec an ui el des n nanitres aloce
d lu qualilă des marehundises qau “ils debilenl >.

ce rămânea . Românului cu cure să
Dare întrebămii şi noi cam
facă negoţit, decă cunosci lista tulurorii monopolurilorii şi mai ţii semă

şi de narturile obligatorii, de care, cum arătarămii, mai multi slujhașii
a
se folosiuii?

Nov oia orăşenilorit ne salisfăculă de utova Lătaniloră, mai aducă
AŞA dar Gre-care libertate şi inlesnire comerţului țăranilor, dar, comorţulii indigeni . nu. era prin acesta mai “imbunătăţilii. In arhivuliă
municipiului de Braşovii şi de Sibiit sunt documente probândii,, căein
s6ii
secolulii AV —NVIIL mai tote numele: de neguţitori cari iniportaii
exporlail “din țeră, ca comercianţi, eraii Români.
Sub Al. Moruzi. deja neguţitorulii românii se vede siliti a face r6sboii evreului, precum. apare din actele ide. mai sus. “Acestii răsboiit
ili făcea deja de mult grecului şi armenului.. Apoi cală in ce modii
.
sunt. descriși şi neguţitorii greci şi. nemţii şi ovreii de către d'llauterive
la 1785
« Moguţitorii

aparențele

greci cu

faţa

fidele, care exprimă

subțire,

cu ulasulii do miere

forte bine calităţile morale

dar sielânăi, ecu

ale -acoster specie de

Y. A. URECIIIĂ

856

corsari, care profită de. prostia localnicilorii . . . . „ca să-i potlogieesci cu totă
politeţa posibilă.
„Nemţii, forte buni. „uvrieră, cari s'arii îmbogăţi cu toţii, dacă n "arii fi cu de- .
|
săvârşire. gogomani, beţivă, insolenţi, oxorbitanţi și detestaţi.
ară.
extraordin
mai
coa
lorii,
„Evreii, cari de departe se deosebescii după. faţa,
care se pote vedea în vre-o parte a lumei, cu capulii. pătratii sus, ascuţitii jos,
ca, nisce arică din causa cușmei de blană nâgră de sub care atârnă doi zululi
forte lungi, în timpii ce. îndărătulii capului sunt rași şi că 0 mică barbă pe

juguiulii bărbie. le lungesce faţa, de stmănă cu nisce capre de Angora.

De altii-felii numai
gari din țeră
>

din pricina

sunt cei mai

nemţilorii nu

mară

potlo-

“n favârea acegtui felii de neguţitori inter vine Domnitoriliă Ă.
Moruzi ! Aceştia, mai toţi sudiţi, se immulţescii cu atât mai mult,
că în urma ocupaţiunei Austro- Rusesci "de până la 179 sunt singurii
cari impreună cu nemţii profită de noua fasă culturală1. Luxulii înirodusti în casele boeresci

de samurii.
d Ilauterive.
pe î6tă, diua
Schimbările

era la culme.

O moşie se dădea pe o blană

«Les Moldaves se ruinent en toftes et en pelisses» dice
. Noile.mode în ştote şi mobilare de apartamente. ducii
comerţulii pe mâna streiniloră şi în deosebi a evreilorii.
produse . in traiulă boerimoi sunt primele” întroducătore

în țeră a evreilorii.

Profitând

de. nouele. gusturi

ale acestei boerimi,

industriaşii şi neguţitorii streini, favorisaţi. de consuli şi de convânţiunile. comerciale cu Turcia, - se substituescii pe fie-ce di mai mult
industriaşilorii şi comercianţiloră pământeni, Câştigulii acestoră devine pe totă diua mai

slabii şi mai

anevoiosi.

Ei nu potii concura cu

streini; pentru fabricarea sei importarea articolelor de tr ebuinţe nouă
ale societăţii din „principate. Lovitura finală încă nu e dată, der nu
suntemt' departe de diua, când schimbarea portului şi a modului de
traiă ali boerimei, va face să
: înceteze numerose şi importante bresle.
Deja în judeţe, br eslele erau în

parte

desorganisate

Şi numai acestei

imprejurări se datoresce, credemii, înlesnirea cu care s'aii introdusii
“în eră industriaşi şi comercianţi streini, mai ales evreii.
|
Este a se adăugi la dificultăţile de. mai sus, intâmpinate de Co«
merciuli şi industria naţională, și acea, impr ejurare că tote angăriile
cădeaii asupra comereiânţilorii ; unde nu mai exista bresla, cădeaii:
greii numai asupra unora din neguţitori şi industriaşi, şi în totii cașuli

nu asupra
silesce

negulitorilorii şi meşterilorit sudiţi. Asemenea

pe neguţitorii

din

Pitesci să reclame

fiinţarea breslei şi alegerea de mâimărie

de la Alex.

imprejurare
Moruzi

reîn-

care să polă reparti mai

cu
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dreptate dările şi angariile asupra comercianţilorii şi industriașiloril
1. Anaforăaua în: dosul
mersi,

cu' Măria
Prea

sa

jăllii,'ca
să ice înapoi tal. 180 de lu inşi 'ce ai

Ilihaini

Inălţate

a

aa

|

|

români 1.

Vodă,

şi să se dee la acești breslaşi.

Domne.

“Jăluimit Mărici tale, că noi acești 5 breslași, cari ne aflămii cu locuința
_
în oraşulii Piteșci unde este și starea Ispravnicici, câte poruncă iesit asupra nâstră
de angarii, fără a mai indatora d-lorii boorii ispravnici şi pre coi-l-alţă breslași
cari sunt cu locuinţa prin judeţii, pe noi ne însărein6ză a le răspunde, pentru că ântâiii la plecarea Mărici sale Mihai Vodă Suţu la Moldova, din poruncă
amii

datii doui

purtători

6meni

la:care: și altuliila cai, pre

de erijă,: unulii

cari toemindu-i câte tal. 200, po deplin X-amii răspunsii; al doilea din
porunca Măriei tale mai dămit alţi doi Gmeni de-aii mersii purtători
la carele de judeţ ce aii mersii la Ismailii, lc-amii datii, şi acelora tal.
treilea iarăşi. amii mai datii tal. 15 de cheltuială la doi inși, 'co ati:

luminată
de grijă
42, și alii
mersii cu

-

carele de judeţii înaintea solului Muscăcoscii ce vino, care facii peste totii tal. 257 ;

care acești. bani, numai noi 5 inși din casele nâstre "-amii -plătitii, cari bani
Ci ne rugămii: Măriei tale, fiind-că "-amii
îi şoie şi d-lorii boorii. Ispravnici.:
acestui -judeţii, ne rugimit Măriei' tale,
breslașilorii
datii în datoria a 'tuturorii
să ni se facă luminată poruncă, ca să se 'cisluiască: acești” bani: pe toţi, își din
co ne va ajunge cisla, cei-l-alţi să ni sa înplinâscă, căi va fi cu păcatii să rămânemii
păgubași. Şi deosebit ne mai rugămii Măriei tale, ca cu „duminată, porunca
Miăr.ei tale, să ni să pue unulii dintre noi proestosii, precum întruni rândii
ni. se. făcuse, ca. în. vrome când ne venea vre-o poruncă asupră-ne, pe acela îlii
îndatora şi elii pe noi și se săvârşa porunca, iară să nu fimi. smăcinați fără
rânduială și cu dare numai unii, şi alţii să aibă odihnă; care acestii proestosii
ne -căutaşi pricinile
s6ii staroste ce ne. rugămii a ni se orândui să aibă-voie:a

de judeciiţi, socotelile ce vom avea întra noi, după cum vedemiică se urn6ză
Di
şi ia alte: bresle acâsta ; şi 'cum "va fi: mila "Măriei tale.
+ Robil” Măriei tale. noi 5 breslaşă -din onuşulii Pitesci.
m
i
a
ii
t,

" Resoluţia Domnului: .

IP

.

;

Aa

lie

Damnolui: vel Vist. teorisândii jalba,;să arăţi; Domnioi : mele :pricina, în
-scris cu Anafora, prin 'alij 3-lea „logofătii de, țâra do 'jos..1793:Maiii 16. ; :-..
i!

Conform .resoluțiunci

Du

„sia

A

Prea-Inătate

aia

a

a

::. ; 3.
vel Vist. presintă urmttorea anafora
: ; „i.

Doamne,

o

'

pa

a

isi!

RI

IA

După, luminată porunca; Iniălţimir. tale -amit cercetati, și cât, pontru taleri.

e

2U0 .co artă.ci că „ati, datii la dou: 6moni, ce aii merit cu .ezii i-cu :licarele
s'aii
impreună „cu-Măria..sa Mihaiii Vodă, pentru. că deosebit do aceşti bani
mai dati şi de aici de la 'Visterie la plecare

câte tal. 15,

li so va fi datii şi

de către. Măiia sa Mihaiti Vodă. şi: îndestulii le este acelora, să oprâscă din douăcj

sute

tal, 20

câte 10

de omii;

ce

de

li sera

fi datii ţal.

200 precum

'arcță

LA

cc!

CENTRALA
na
„ochi
A
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A
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V. A. URIECIILĂ

“VIII. Cu îmmulţivea evreilorii incepi a se inmulţi şi falşilicările de
monede, decât, ce facii, ce dregii, aceşti abili calpuzani, ei scapă adese
de pedepsă.
Îi
Dămu în notă unii documentii din care se pote vedea acesta. !.
———

1

t

-

să fio porunca Măriei tale către d-lorii Ispravnicii, că să-i dee tal. 180 inapoi,
iară pentru tal. 20 ce rămânii bani daţi şi tal. 42 ce s'aii datii celorii ce aii
mersii la Ismailii şi tal. 15 ce aii datii la doni inşi, cu care la treba conacului
slăvitului solii alii Rusiei sunt cu cae; iar hotărirea cea de săvârșitii române
la Înălţimea ta. 1793. Mai
19.
|
|
Vel Pist.
Cod. XXIV Fila 130,
|
- Etă ultima resoluţiune a Domnului:

Io Alexandru

Const. Moruzi

Vrd.

După. cuprinderea acestei anaforale poruncimii Domnia mea, d-vostrii ]spravnicilurii de judeţii, să cercetaţi faţă cu amândouă părţile, şi când se va
dovedi cu adevărat că aii luatii acci doui trimiși tal. două sute do la jăluituri,
atunci lăsându-se numai taleri donă-qeci, câte dece lei do omii, cei-l-alţi tal.
una sută opt-zeci să li se împlin6scă jăluitorilorii negreșit de la dânşii, căi
esto în destulă plată cei-l-alţi, ce so arâtă că aii mai luatii d> aici. 1793 Maiii 92.

ca
Cod.

Vel Logf.
XXIV

Fila 158,

„51. Avramii Ovreiu
la vre-o întrebare,
„Prea

”

Cuiungiu

.

să'şi dee chezușii pe omii, ca sii se afle uici

Inălţate Domne,

Avramii Ovreiii Cuiungiu do la sfântu Ghoorgho celă vechiă, nomulii lui
„din sutulii Șneatinuluă ot. era leşescă din ţinutulii Chesaricoscii, carele se aflii
vonitii aici mai înainte de patru ani şi "Și lucrâză meșteșugul fără de nici o
defăimare, acum dară trei luni de dile de când a venitii la elii unii alti, ovreiii
leu, dicându-i că scie unii meşteşugii: a fura argintii din caragroşi nem:
lcșei, și așa, înaintea lui a făcutii acești optii caragroși cu .meşteșugire de
iura din totă caragroșu câte unii tenchiii de argintii, şi după ce 1 a arătatii
meşteșugulii ?i a datii şi banii aceia şi a plecatii, dar undo sc va fi aflândii
dice că nu scie; așia a ţinutii aceşti bani la olii până acum, fără do a mai
face alții; acum dar vrândii ca săi schimbe "i a datii la unii Bohorii Ovreiii,
și acola “i a schimbati la unii crescinii, care arătându-i la unik Şi alţii "1 ai
disii că sunt calpi, de acâsta s'a adusii numitul cuiungiii la Agie, căruia din
luminata poruncă a Inălţimei tale, “i șa căutatii
în. prăviilie prin lăgi lucrurile
sele, și alți bani nu saii aflatii, moşteşugiri și lucruri ca acelea ; do care nu
lipsimii a însciinţa Inălţimei tale. Alii Mărică tale prea plecati slugă.

|

Cod. XXIV, fila 415,

"Constandin
|

lilipescu
|

Viatieriti.
|

ISFORIA

“Cei

dreptulii

nu

numai

ROMANILORU

evreii,

”

ci şi ţigani
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ait fostii adese calpu-

zani. Dâcă în anii noştrii pers6ne din.societatea cultă au credutii că
pâte să se facă bani cu aşa qisa apă de aurii, nu ne putemii prea mult
mira că 4 ţigani pe la 179% ai găsit pe cine să inele, că dintrună

Sa

a

PI

banii le va face doi.!

In. 1796 Aprilie, nisce ciobani ardeleni ai introdusi în țera românescă o imporiantă sumă de bani falşi, inşelați fiindă și ei de că-

tre unti bancherii ovreii din Braşovi. Ciobanii tură arestaţi -de vameșşii şi ispravnicii județului Prahova, dar afacerea se termină prin
liberarea

mocanilorii, sciuţi de către

W6bă, ca condițiune să inlocuiuscă
calpi adunaţi

de

vameşi

române

de 6meni de

banii calpi prin bani

buni. Aceşti

autorităţile

şi ispravnici,

din

tot județul,

au fost pece-

Uuiţi la unii locii şi trimişi prin agenţia austriacă la Braşovi, unde
a
Se
lucrulă de sigură s'a făcută muşama.
Când nu făcâă monede calpi, evreii stringeii banii de aurii şi de:

argintii din (6ră şi "i exportaă în Austria şi pe aiurea, unde câştigaii

cu aşiul, aducândii în ţâră monedă, care represinta o: valore fictivă .
iar -nu reală. Deja, cui v&durăm, muscalii ridicaseră din ambele ţări,
după pacea de la Kuciuk-Kainargi, “aurulii şi argintulii (vedă 1. I-a
seriei 1774—1786), AL. Moruzi fu silit să ice “măsuri îm;edecătore:
acestei scoteri din ţeră a banilor vechi, prin următorele pitacuri către

|

|

vel. Cămăraşii:

«Piind-că ami luati Domnia Mea însciințare, cum că unii din ovreă, co
a
so află aici în Bucurescă, nu caută de altă trebă și alişverişi, decât numai
10 Alexandru

Cosl.

Moruzi

Ved.

Poruncimii Domnia Mea D-vâstră, judecătorilorii de
de cremenalionii, acostii taoririi și acâstă cercetare a lui
să so serie

în condica

acelui

Departamentii

la Departamentulii
Avramii Cuiungiii,

alii cremenalionii,

şi apoi

să se,

se afle. —'
slobâdă în chizeșiă pe omii, ca la vre-o întâmplare de trebuinţă să
Lof.
Va.
|
a
|
-..-|
tombrio e 6,
179:
1793, Septen

1794.
1. Anaforaua lui Cost. Slugearoglu, epistatulii Armășici, din 6 August ţigani
4
că
i,
Romanaț
do
cilorii
ispravni
ii
Vostosce Domnitorului, după raportul
poste- Dunărea
în trecuta lună lulio S'aii găsitit în Mehedinţi cu 2 sărbi de
îndoiţi; i-ati
bani
că
din
facă
le
să
ca
taleri
400
aceștia
la
do
luatii
şi aii
plumbii şi
cu
”
cositorii
ră
vărsătu
ocă
3
cu
inşolatii cu o sumă de bani calpi și
asupra
trecuti
aii
și
buni
ccă
banii
cu
ni
calpuza
ţigani
apoi ati fugitii numiții
banii
cu
sărbii
pe
e
inchisor
Buzăului. Ispravnicii de Romanați aii pasii la
ilorii
adovăraţ
a
prindere
pentru
măsuri
calpi, iar epistaţii Armășici aii luatii
calpuzani

şi aducorea

Cod. XXVII,

sârbilorii

seara 13, fila 16.—Vegi

în Bucurescă
şi cod, XXVII,

la judecată.

scara 6, fila 66—68,

.

300;

-

în 2 WPa-A.

URECIITĂ

stririge, bani ; vechi. și găză,ducă în: „ţările str&ine, pentru. ca săi taie la taraphana,

spro;a 1, aduep aice săi; cheltubscă, :care_acâsta, fiind lucru de vătămare, . 6tă
poruncimii:Domnia: Moa, :să aduci: înaintea D- tele, atât: pe, starostea de ovrei cu
câți-va: din fruntași, cât și pe starostea neguţitoriloriii cu câţi-va' :din. neguţitori, să le dai poruncă strașnică și să le arăţi, ca să o:secie. și-0ă. și-să o, facă
“cunoscută, și, la: toți alţii, că, sunt opriţi şi Ssă'-se- părăs6scă negreșit; veri-cine
de- unii lucru câ ;acesta, “iar. cari din neguţitori..vor avea bani. vechi și va vrea

pentru' alișverişulii lorii săi sc6ţă din. ţ6ră, acela să'i ducă, la Țarigradii, însă
să: fie daţorii ai. pecetlui -sub; pecetea vel-vameșului .și. pecetluiți.
va area voie.
“sir ducă, “la: Ţarigradii,: iar;
nu; în țără străine
;, pentru că;celii. ce după ac6sta:
în--urmă.se:vă

găsi!
cu

urmare, împotriva: porunccă

acesteia, 'unulii. ca acela

seic, că cu, târgulii se: va pedepsi: Şi fiind-că ne-amii

însciinnţatii

să

6răşi. că în

uimă, după :poruncile ce: ş'aii dații; spre; anu :fi :nimenea slobodii de

a; seste

“în ţărilo străine mai multii decât la tal. :500, monedă a prea puternicului nostru
„Inipăratii, :-aii', meșteșugitii a :faze altii mijlocii “de viclenie, cu a ascunde în
c6ră,:
la vremea topitului, ca cu .acestii- mijlocii să pâtă săvârși scoposulii lorii, a
sețto-. sume :din. ţ6ră și 'a trece fără. de; :băgare: de .sâmă, să dai 6răși. D-ntta
poruncă strașnică, prin staroştea de neguţitori 'și do ovrei, ca să fie datori la
vremea „ce, vorii 'topi cra, și: vorii aședa-o -în vase şi; să se. pecetluâscă cu pecetâa. vel. vameşului şi. așa, vorii fi slobogi. a ridica e6ra „aceea, iar do sineși să
nu. fio sloboqi. ;Și. fiind-că avemii .„Domnia -“Mea a orândui Gmeni teftişciă într
adins acum în puţine gile a face într'adins cercetările acestea, și amii: datii:

poruncile Domniei Mele şi pe afară de obşte, să aibă dar fieşii-care „maă, înainte
aşi 'strînge. Gmenii lor'ce-ă cati rânduiţi:- în treba acâsta,, ca 'săi povăţuâscii a
so feri şi a nu metahirisi! urmările acestea, oră “a ămbla după 'strinăero''de bani
vechi pentru a duce în țările străino, ori a face printi” ascuns topirea cerci
fără de a nu fi şi omulii-lui vel: vameșii de': “faţă, -col:ce se va prinde în
fapta

acosta

împotrivitorii și'nourmătorii poruncei;

unulii :ca acela ori neguțitorii raia

ori suditii, s6ii veri co felii de omi arii fi so va. primejdui
negreşit cu maro
Hid6psă. — 1796, Mai 8.
e
|
Na
„.

Să'nu

inchidemii acest capitolii al comerciului,

porijiuniloră,

fără

de

a anunţa,

că,

pentru

antăeaşi

industriei şi cordată,

la

sciinta

„nostră ă, un Bultazar suditii. auistriacii incăr că în Tulig.
1795, să iitroduică in
Muntenia

o” loterie. Ca

unit pitacii 'curiosii, “aduceină

aci -pre acel din

9 Tulie: 1793, prin. care 'Ales: Moruzi autori
ză „acoslă loterie, „sub Grocale dottrolti al. cămăraşuluii domnescti.
“a?
i
,

Pitacii

din 9. Tulis. 1793.

.*

Piind-că Baltasăr Saditiă austriacescii
i. Sati dată voie do ia Donuaiii inca
i
să.
deşchiză o

loterie numai cu bilotură aici în Bucurescă,.
caro!
e
are-a țino 15 dile
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iarna mai mult, „por unciinii Domnia mea Dumitale vel cămărașit, după dbiceiiă !
să orânduescă şi omulii' cimărei credinciosii pentru închiderea cutiei loturilori
în tâtă sâra. Poruncimii și D-vâstră zabiţilorii politică. să fiţi însciințaţi că aro
acâstă voie de la Domnia mea, spre a nu fi opritii întacestii sorocii..
Cod. XXIII, fila 101 verso.

Mai

stă. unii

>

:

Ă

casil din 1104:

Pitacii din 13 Augustii 1794, autorisândii. po “Atichel Becoru 'ca să dos
chiqă o loterie cu bileturi, care are' a ţino 15 dile iar nu mai mult. Poruncimii
Domnia Mea D-t6io vel. Cămărașii, ca după obiceiii să orinduescă și omulii ciă_mărei credinciosii pentru închiderea cutiei loturilorii în totă sâra, Poruncimii
D-vostră zabiţilorii politică să fiţi însciinţaţi că ure acâstă voie de la Domnia
mea, spre a nu fi opritii: într 'acestii sorocii.

în. revisiune actele lăăntrice relative: la co-

ce trecurămi

„După

merţii, sub A.. Moruzi,. acte nici bănuite până astă-qi de istoricii noştri
că ar-fi 'existată, vom încheia acest capitolii amintindii unele nego-

ciaţiuni ale țărei Muntenesci cu guvernulii francesi,. relative la stabilire

de relaţiuni comerciale. intre aceste doue ţări.
Emile Gaudin, personaşiii cunoscutii, deja în 1794 seri a lui Ray-.

mond Verniniac, envoyt extraordinaire al Depublicei franceze pe lângă,

i, cu
Pârta' Otomană, că a fost primiti de Alex. Moruzi, la Bucuresc
inainte
incă,
multă bună-voinţă. Dragomanulii Porții, Gheorghe Moruzi,

de plecarea

din Constantinopole a lui Gaudin; scrisese Domnitorului .

şi! îndemnase, să favoriseze comerciulii francesii în Muntenia. Gaudin
împărţire
discută cestiunea cu Spatarulii Ena”he Văcărescu. A doua

a Poloniei de către Prusia şi Rusia,

intr u cât-va pe Turcia

şi. Gaudin

la finele anului 1'193, deşteptase

scria cu dreptul :

situations
«La succession des temps a amen6 des changemonts dans les
utile,
Alice
DP
devenue
respectives.' Dans Pordre politique Cest la France qui cost

heurcuse Revolution, is
ndcessăire, des Ottomans degencrăs ct, surtout depuis son
comme. leur plus ferme
peuvent la regarder comme leur plus sincere amie,:

ou si Pon veut,
appui. Mais en change de Pexistenco qu'ello leur donnera,
r do leur
r6clamo
de
doroir
son:
de
est
qu'ello leur assurera,. elle a droit, il
reconnaissance 'tout

dam.

ce qu'ils pouvent

sa prospârite....

sentiment de : sa faiblesse (Turcia) aa rendu

lo peuie

ture, si non

saura faire respecter sos trait6s. an..2

formidablo
PI

Iulie

faire * pour

at mal fostă; dar până la 9:
1. Vorbele „după obiceiii « ar lăsa să se credă că loterii
.
ună asemene "pitacu nicăiure, :

1793

noi n'amă

întâlnită
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Gaudin cere negoţiări pentru libera -navigare in Marea Nâgră a
vaselorii francese şi dreptulii de a negocia în lăuntrulă ţărilorii, plătindă
3%fo vamă, la o singură vamă.
<Une fois qu6 nons auroris pânttrâ dans la Mer Noire, que nous aurons
pris quelque assiette sur ses bords; Bucarest — jo comprends par lă la Valachio
ot mâme la Moldavie — peut devenir un point intâressant pour notre commerce, non seulement ă raison des objets assez importants quiil peut lui fournir,
mais peut Gtre comme entrepât entre les 16gions orientales do cette mor ot les

parties soptentrionales de la Râpublique.»

„- În asemenea sensii a vorbiti Gaudin cu Văcărescu, cerându-i
cu Francia să se bucure de capitulațiunile turceşci pentru mărturile

streine importate; dar acele capitulaţiuni nu dădeaii dreptulii acesta
decât pentru mărturi, «Du cru. du pays.»
Ş
Gaudin a tratatii. mereii costiunea şin anii următori, dându-și

titlulii de «Agent en.Valachie de lu legalion de la Ipubligue [ranguise
pres la Porte Ottomane». Aşia şi prin scrisoarea de la 95 Februarii 1796 1.

“Domnitorulit insă pare că, profitând de
francese, in timpului teroare), mai apoi de

răsboiulii. dintre Turcia şi Francia,

lui Gaudin.

Uni

moment

dilele grele ale Republicoi
neințelegerile, ba chiar de

toț refuză de a primi propunerile

Gaudin' primi să nu i se acord
cei e
30%,

din convenţiunea Turciei cu Austria şi Rusia, ci a numită tarifă va-

malii, care în realitate

tot acolo ieşia, decât doară salva autonomia

țârei. Fratele Domnitorului,
elii in acestii sensti,

după

dragomanulii: Gheorghie Moruzi, slăruia şi

care

neguțătorii francezi aveai să fie trataţi

<ă Linstar des Russes et des Autrichiens.» Primele avantaje,
decă sarii

li realizatii

această

convenţiune

comercială,

comerţii din Bucuresci Pellet /lortolan.

avea

să lo aibă

casa

de

”

Gaudin promitea Divanului: ţărei românesci,
in casti când i s'uri
acorda avantajele economice, protecţiunea
Republicei trancese. pentiu
Principale

şi de a fuce din ele o adevărată

barieră

despre uşi:

«La
Iepublicque francalse regarderait -non
seulement comme un devoir de
son amilic, mais COME Une consequence
necâssaire et un appui: de
son systeme politique, de rendre cette
barriere assez Iorte, pour resister
aux
lorents de ambition

Da

II
1. Vedi Hurmuzaky , Tomult

lu plus cilrence et la plus dangereuse.»

pentru

|
anii aceștia, :
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Culta

mitlelor.

ce ne-amil ocupatut în cap. precedentit despre coci cari apurDupă
lincuii societății române muncitore, este indicaţii să aducemit aci
informaţiuni şi despre acei membri ai societăței române, cari, boeri,
sâii neboeri, 'aveaii deprinderea de a trăi din milostenie, ca vechii stră-

moși, din
adusit mai

sportula.

sus regulările

lui A.

despre aceia ami

aci de cerşetori;

Nu .vorbim

Moruzi,

ori

şi Mavrogheni,

ca

care

dâră ca şi Ţepeş-Vodă, nu îi voia pe la Biserici şi pe strade, şi decă

nu le dădea focii întruni singurii ospăț ca 'Țepeş-Vodă, ii conlina
insă prin anumite mânăstiri şi "i întreținea din fonduri speciale (vedi

în urmă la pag. 45 și 46 a acestui vol.) 1. Aci ne ocupămii de organisarea mendicităţei simandicoase : boeri scăpătaţi, văduve de boeri,
favoriţi ai boerilor

de Divanii

săii, de care mai

la vale ne vomiu

Ceata acestnra

Alex. Moruzi întruni pitacii alii

şi însuşi

numerdsă

fostii tot-dâuna

şi ai Domnitorului.....
ocupa,

recunâsce

că «din

tembelie

şi Qin răi năravii mulţi se lasă pre sineşi la periciune şi la ună halit
de milostenie, cari numai în ajutorulii Cutiei nădăjduesci hrana şi

|

|

e

chivernisesla.»

Despre această minunată Cutie, din care se revarsă milostenie,
nu la cerşetori, ci la feţe simandicâse, ne propunemii să tratămi aci.

acestă
Din capulii locului să nu uitămi de a adăogi, că tot din
foşti
cutie se dădeait şi meritate, dar parcimoni6se pensiuni la bătrini,

nici funcţionari şi la oşteni schilodiţi în răsboaie, ori urmărindi hoţi.
Din 'acestii punctii de vedere Cutia de milostenii merită toată lauda.
Organizarea

Cutiei

1. Jată Pitaculi

domnesci

ami

amintito

în tomul

încă

1 alit

serici

1774—1786. Această Culie a fostii dată în seumă Epitropiei obşlirei.
Treptatii i sui constituită diverse venituri sâit slujbe, cum se numeait
E
|
pe atunci (vedi și pag. 187 și 188 din urmă).
din 3 Maiă

P. S. Părinte ali Ungro-Vlahici,

1794,

fiind-eă pentru norolnicia. cerșetorilorii

spre
este datii pitaculii Domniei mele către Sf. fa, de a so pune la un Nizamii,
ai:
spre
și
lor.
hrana
do
oasă
cuviinci
la
orânduia
a i. avea, câți sunt vrednică,
ur-

- . linsi

dupom
po.

ulițe.șiȘ

dupe
p

biserici, | să ne arâti dar P.

S. ta în

seris ce

aceștia, după
maro şi ce orânduială sa făcut de la P. S$. ta, asupra pricinii
cu anttare
scrisii
în
i
răspuns
ii
așteptăm
care
de
cuprinderea Pitacului Nostru,
de ce

ai făcutii

P. S. ta.

a

,

a

Da

.
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Aceste slujbe se percepâii arendându-se la «cochii veachi», afară
dâră de taxa ce se preleva de la clironomii şi după diete şi câte-va alte
venituri. Iată pitaculu datii de Al. Moruzi la 9 Octombre 1793 în privinţa

acestui

venitii de la periusii

s6i clironomii:

„P.S. ta părinte. Mitropolito i D-vostră cinstiți şi credincioşi boeri. Domnici mele, nazirii “pitropică de obşte, sănătate ! |
Fiind-că din socotelile epitropiei co le văgumii, ne-amii pliroforisitii Domnia:
mea

cum. că nu

se

urmâză,

nu

se caută veniturile. Epitropiei

cu

silință

şi cu

sirguială, întocmai după domnescile hrisâve, ce. cu sfat de- obşte s'aii alcătuitii,
şi sărăcimea ce aro împărtăşire pătimesce, pentru că nu vedemii trecute la veniti
niscai” clironomiă de, la cci. ce.își daii sfârșitulii vicţei ; pentru caro ca o datorie ce este întâi a P. S. tale, pentru folosulii săracilorii, trebue să se piizâscă
celo. poruncite şi scrise: prin domnescile hrisâve, dupre. cum ice, chiar. aşia :
1. Din oi 'ce "morii fără de clironomi să Se ia. avutulii scii totii, din. caro
ficondu-i-se pomenirile. după obiceiii, prișosulii să
- fie ali Cutie, împărțindu-se
pe la scraci pentru sufletuli luă.
Se
„2. Iar din cei ce morii fără de elironomi, cie cu rude dealiitiutea, să se
ia. a 1]; parte.

|

eu

;3. Dr .ccă ce morii cu clitonomi co se numoşeii. aniondes, şi cationdes, A să
,
us
lase „din bună voia lorii prin .di6tă o sumă mai bună, analogon. din periusia lorii..
Doi Pb. 8. ta să cauţi să dai poruncă tuturorii preoților. din . orașulii
Domniei mele „Bucurescă, +"de la Monastiri de .prin miuhalale şi. duhovnicilorii
celorii. râinduiţi, Că de acum înainte cei .ce.vorii muri cu «dietă să aibă a urma
întocmai după poveţuirile hrisâvelorii domnesci, și acele dieţi să le aducă la
P. S. ta ca „să, le. cercotezi' şi fiindă “întocmai "după! pontari să. le: iscălescă,. iar
care nu „va. “fi după, ponturi să. le îndrepteză şi Lacu inilosteniei să nu. se, păsrubâscă. şi. îndată. să daă. în .scire şi Dumnâlor nazirilorii Epitropiei obştică. Iar.
cei ce vorii muri fără "de dictă, de vorii fi cu clironomi,; sGii fără clironomi, numaă
decât să orânduesci P. S. ta un vechili despre. partea Mitropoliei şi: D- lorii
boerii naziri un Epitropii al Cutiei, din preună cu starostea do nâguţitori și cu
9,3 din cupeţi, ca să facă. catagrafie din tote lucrurile mortului , mișcătâre și.

nemișcătâre, la care catagrafie. să fie şi rudâle mortului, de va avea, iar de, nu:

va avea, să fie vecinii și mahalagii faţă» şi acea catagrafio să se ardto Domnici
mele cu anaforaua P. S. tale și a D-vâstră boeră naziri >.
„Cod.

XXIII, „fila 160.,

Pa

,

Cuun. că, acesti: Pitacii? Şi-a. avutii: “aplicaţiune, otii: proba uimătârclo acte, din: multe, de acestă, natură, ce omiteniii,: Și din cari, inele

so vor alla; la Can; Justiţiei: şi al Cutiei (tom. “VI
:

cum

ci
Li

)

e

1. Pitae- din 9: :Gctonibrio 1793. Fiind: “ci ne-amii: îniseiințatit Dâninia nica !
că murindii soția Licăi Săpunaru, do la care a rămasii periusio' îndestulă,
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atât în nacht,'cât şi în lucruri nemişcătâre, și în diâtă nu 'şi-aii, adusi aminte
de Cutia .miloştenioi; pentru care poruncimii. Domnia mea... să apuce

Epitropii 'ce aii lăsatii mârta și să dea dreptulii Cutici do milostenie taleri 500,
care din aceştia -sunt a se împătăși suraeii şi cei lipsiţi pentru sufletele morCod. XXIII, fila 160.
țilorii, că aşa este porunca Domniei mele.

2 Unu dascăli, Ilie Epidavreosii, omit străinii, iar de multă vreme
ivăitorii în țeră, iar de la:o0:vreme în" casa Ini Const. Viişorenu fostii
vătafii de curte din'jud. Argeşi, au muritii la 26 Augustii 1794, după

ce 'şi făcuse distă care aii şi trimis'o Episcopuluide 'Argeşii s'o adevereze «şi S. Sa vădsndiă, că de Cutie nu pomenesce nimici, serie (Mitropolitului ) că'i-aii trimes'o înapoi, arâtându-i că de nu va împărtăşi
'utia milosteniei nu i se va: ţinea disata în s&mă. Apoi prefăcendu-şi

“numitul descălii dista, îşi imparte avutulă intracestaşi chipă: adică,
noşia Negrescii-de-Sus.ce "i. aii r&masii danic de „la-.r&posata sărdă-

vesa Stanca Călinescă, 1, 0 lasă Saftei, fiica D-lui Pah. Grigore Greeenu,

nepâlă

_Negresci,

de [ătă sărdăresei

iar
Stancăi....,

1/, o lasă sitenilorii din

însă celorii ce se tragii din nemulii celorii ce aii vendut'o

ja Doerii .Călinesci; i 8 răzore de vie, ce le are tot danie.de la numita
sărdăresa Calinesca în jud. Muscel, le lasă Biscricei din Călinosei, ca
sil pomenescă ; dar moşia

Drăganulii din jud. Argeşii, :ce.o are de

şedecumpărătore cu zapise o lasă totă locuitorilorii țărani ce sc allă
dea
să
bani
tori pe densa şi scrie în dictă: fiind-că nu i se întemplă
ca Drăganul,
şi.la Cutie îndatoreză pe locuitorii-cei cu darulii moşiei

să aibă a da la Cutie pe.tot anulă câte taleri 20 din venitulii moşiei»,

mai

împarte

generosulii

dascali :o vie

la. o

slugă-.a

sea, libereză o

familie de ligani ce avea şi imparte şi borfelurile ce lasă în urmă.
Nazirii epitropiei, prin anaforaua din care estragemii rendurile de mai

sus, recunoscii că averea mortului fiindit ab intestato ari [i-urmatii să
rămână într&gă epitropiei,..dâr propunii Domnitorului. totuşi respec-

lăsatii
tarca voinței mortului, cu adăogire, că dâcă locuitorii, cărora a
tot
taleri,
de
20
celorii
a
anuală
plata
cu:
moşia, nu voră fi următori
fără
muritit
ati
ă
(fiind-c
zapl
avutulii acestui r&posată îl va face Cutia
de clironomi şi fără de nici o rudă—,16 Septembre 1794.
Semnaţi:

Dositheiii al Ungro-V lahiei, Dumitrache

Domnitorul la 25 Septembrie
a naziriloră.

Banii şi Isac Nalet

acelaşi anii, aprobă acestă ana/ora
Cod. XXVII, seara 16-a, fila Gt.

Iisumenului de
3 Pitacii la. Epitropie să oprescă 500 tal. din .periusia.
şi sărace.—
siraci
la
împarţă
se
să
tal.
750
alţi
și
lui
la Mărcuţa, după diâta

1795, Maiii 4.
Cod.

XNXIX,

[lila 49 verso,

566

Sa

Y. A. URECIIIĂ

Fărde arendare se perecpâă taxele caftanelorii şi havaetulii de
la Ispravnicii de județe, de la judecători ! şi de Ia arherci, şi preoți
1.

Pitacă

din

15

Oclombre

1791,

către

vel

Postelnicii.

Fiind-că D-n6lorii nazirii Ipitropici aii arttatii Domnici mele, cu anafora,
cumcă boerii :co aii îmbrăcatii Domneseile nostre caftane, cari pe anume so arctă
în acestă alăturată fie, nici până acum. 'aii datii la Cutie banii cei orinduiţi
după hrisovii şi tot-dâuna pătimesce Epitropia discolie la împlinirea banilorii
caftanelorii ; pentru care s'aii fostii datii porunca Domnici mele către D-ncta,
încă de la luna lui Maiii trezutii, ca atât remășiţa cc era atunci si-o împlinescă
D-ta, cât şi de atanci până acum și de acum inainte, câţi se cinstescii cu Domnescilo nostre caftane, să grijosci ca prin epistasia D-tale, să se facă taxilii și
să so dee la Cutis de unde să Tei D-ta adeverinţă
de teslimatii....
Cod,

XĂTII,

fila 283 verso.

Pitacii din 179%

i

Oct. 15 către D-lui vel Vistiorii, ca

vaetulii Cutiei de la Ispravniciă
de
»
sto o repeţire a altei ordine
reclamare a nazirilorii Epitropioi.
„Pot
asomenea sa datii pitacii
la celii de ţera de jos, în 16 Oct.
Este iar repeţirea ordinului
Cod, XXIII. fila 286.
Prea
Cutia

Indlţate

milostenici

să împlinâscă

ha-.

judeţe, după hrisovii.
.
din. Maiii 1794 și e provocată do o nouă
DE
Domnosâii la Logofitulii de ţera de sus şi
1794, pentru banii cutiei de la judecători.
din Maiii 1794.

Done,

cu

hotărire

prin

hrisoviăi

are

de ica avactii

de

la tâte

boeriile co se cinstescii cu Domneseile Măriei tale caitanuri, măcar de ori-ee
trâptă arii fi,.de la D-lorii boerii ce se oronduescii pe la departamenturi şi do
la ispravnici,

i judecători : ce

so facii pe

la, judeţe ; pontru

care

havactii,

dupe

cum este a da fieș-care, făcândii două foi, una «dle boeri cu departamenturile die
aici, și alta do ispravnică cu judeciitori, cu numele dregătorici, și cu bani ce
este orânduitii după hrisovii a da. No rugămii Măriei tale să se întiirâscă aceste
două foi cu luminată pecetea Măriei tale,. cu poruncă către D-lui vel vistiorit,
ca să oprâscă toţi acoști bani, însă : de la boeri,' din lefilo ce aii să ica do: lu
Visterie, de la ispravnică și de la judeciători
din simbriile ce li se dai; cari
toţi acești bani să se facă teslimii la Epitropie intoemai și dupi orenduiala ce
saii urmatii și până acum; de acâsta însciințimii Măriot talo.-— -] 795, Martio 17.
Domnitorulă dete resoluțiunea următore:

lo Alexandru
Așa să se urmeze;
bani, după

pentru

osebitelo foi co le-amii

tacsilii, să-i faci D-ta teslimii
Cod, XXIV, fila 3,

Costundinii Moruzi
care

poruncimit

D-tale

Wrd.
vel vist. ca toți aceşti

avutii, din lofile i simbriile D-lorii, făcându-le

Ia cutia milostenici, — 1793, Martie

0

90.

Lou

Vel Loyf.

amii

Din erore de impaginare

367

e
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pusă la pagina 148, din urmă, două

“acte din cari lectorulii a pututii şi pâte şi acum vede, cum în 9 N-bre
reclamă

Cutici

179% Fpitropii

la Domnitorulii

de

Moruzi,

Al.

lei

7000

din sfertulii S-tului Dumitru.
datoriţi de Eparhia Metropoliei, numai.
In 11793 Mai 2 Metropolia avea să dee la Cutie, de la 1700 preoti

3400 taleri şi 40 taleri de la
ai epavhici, câte 2 taleri de s/ete Gheorghe.
nonii egumeni: Cotrocânu şi Câmpulungenu şi 30 lei de la Epitropulii
ARE
i
din noii rânduitit. 'Lotalit- 300. lei... .
Căscidrelori.

Episcopulii

:

i

:

fila 46 verso,

NXIII,

Cod,

”

la aceeaşi. dată datora::

de Romnicii,

2640 taleri de la 1320 preoţi po taleri 2, sfertii Sf. Gheorghe.
“pentru ridicarea sfinţiei sale în scaunulii. Episcopiei.
500»
pențru
pentru

300»
90»,

.

Pi

.

,

e

|

|

3100

1

lu

Dă
Pucovăţulii..

hramulit Episcopiei.
Egumenulii nOnastirci

Cod.

XXIII,

fila 47,

>

!

da

:

:

:

Maiii 179%,
“lar Episcopulit de Puzăi este solicitati a trămite, la 2
|
:
i
la Culia milostenici, după orinduiala hrisovulu
960 taleri de la 480 preoți, po laleri 2, sfertii ȘI. Gheorghe.

remăşiţe preoţilorii din sfertii ȘI. Dumitru,
taleri 350 ce ait mai dati.

15.»

pentru

>

900

|

1205

hramulii

:

1793,

Noembre

93. Pitacii

după

de

hrisovii.

|

„Co. XXIII, fila 47.
N

m

Episcopiei,

“afară

către

!

:

D-lui vel post. pentru

rămășițele

avac-

să facă taesilii dou
turilorii eutioi de la caftanelo boerilorii, ca din tal. 4285
aducă înaintea
să-i
și
scăduți,
sunt
părţi do la fioş-care, iar a troia parte
Epitropică.
da
rorii
ce
ospod. dupii fâia
avaeturile cutici
1793, Noembre 93. Pitacii la Dumnâlui vel vist. pentru
îmaintea - gosaducă
să-i
lori,
simbriile
din
“de la ispravnici, ca s 3 facă taesilii

pod., după fâia eo vorii da Epitropii.

!

logofeţi pentru avaoturilo ju"4793, Noembre 23. Pitacii la D-lorii veliţii
să-i facă tacsilii, iar jumătate
jumătate
pe
cutie,
decătorilorii ce sant datori la
,
afară.:
sunt scăguți, atât din Bucurosci, cât şi de po
tal. 14, râmășiţă
pentru
post.
vel
1793, Noembre 23. Pitacii la D-lui
teslimii și să-i
facă
să-i
cutiei,
ai
zahor6,
ţinea
din cărţile negustorilorii de
A
:
. .
aducă înaintea gospod.
cămăraşulii Nicolache pentru
1793, Noembre 23. Pitacii către Dumnâlui
lii de sfintulii Dimitrie trecutii, cari
tal. 3127, râmișiţă de banii preoţilorii,: sfortu
iilorii la cutie, fără de ziibava cca
sunt datori prea sfinţia lorii Arhiereii Eparh tea guspod.
înain
aducă
mu puţină să-i facă teslimii, să-i
Cod.

XXUT,

fila

181,

388

a

AP

A. URECIIĂ

Se mai percepea şi răsură

de la dajdia' breslelorii. 1

Asemenea se pereepea o taxă pe anii de la neguțitorii cari âmblai
a
de: zaherele?
prin eră peniru cumpărarea.

se stăruia pentru

„i 2 Ori câl, precum din actele de mai sus se vede,
„1

i

„1.10

Alexandru

Costand..

Moruzi

Voivodi

i gospod..

Zemy.

Vlascoic.

'-. Poruncimii Domnia mea, D-ta vel Vist. să :dai de la Visteria Domnici
mele aceşti baniai Cutici, după orînduiala hrisovelorii. — 1794, .Maiii 5.
"Vel Logof.

Prea Ihălţate Domne, :
_“"Prebuinţele: cheltuelilorii ce are Epitropia pe tste: qilele, nu ne slăboscii
a! căuta și veniturile fără pregetare ; între care alte iraturi are Cutia miloste-

nici şi de la Visterie răsura breslelovii, după cuprinderea hris6velorii Domnesci;

ci fiind-că pervii .sâmă a breslelorii aii eșitii, ne. rugămii Miărioi tale să fie luminată poruncă de a ni so da de la Visterie, ca să putemii și noi săvârşi mai
cu înlesnire brebile Epitropică şi ca să nu supere nici audulii Inălţimei tale,
de către cei ce vinii cu porunci să li se dee, și nu avemii de unde; şi cum
va fi luminata Măriei tale poruncă. — 1794, Maiii3. .
DR
“
i
“Isac: Nalet,
Cod.

1.9

XXVII,

pag. 28 scara

Anaforaua

VI-a

pentru

E

banii

Epitropiei,

se daii negulilorilorii, de la Visterie..
Io Alexandru

ce sunt

a se lua

de la cărţile

ce

„+

Costandinii

Moruzi

Vud,

Cinstitii
şi credinciosii boerulii Domniot mele, vel Vistierii, după anafovaua prea sfinţiei sale Metropolitului și a D-lorii cinstiţi şi credinsioși bootrilorii
Domnici mele: Dumitrache Ghica biv. vel Banii şi. Scarlatii Orecânu bir. vel
Vornicii, nazirii cutiei, să urmezi D-ta cum .se cuprinde.
mat jus, spre a merge
aceștii venitii la Cutie cu socotâlă în seris. — 1793, Febr. 24.
j
Proeitii vel Logof. -.

Prea Inălţate Domne,
“ Inșciinţămii

Măriei

Cutia. milosteniei
cărţile: Inălţimoi

tale,

că Epitropia,

între

esteși acesta, . câți. neguţitoră
tale, cu volnicie,

ca să stringă:

alte iraturi ce

pământeni

prin

sunt

legate

la

iati de la Visterie

judeţe

'zaherele,

de

fioş-.

care. noguţitorașii po tal. unulii pe ană; ci fiind-că acum este vremea ase da
Domneseile cărți 'celorii ce vorii avea trebuințsăă,
fie luminată poruncă Mărici

„tale

către

Dumnlliii vel Vistierii,

ca să dâe

poruncă

Medelnicerului

Miiniăilă ce

este asupra capanului, să strîngă. acești bani do la. toţi pământenii ce vorii lua
cărți de la Vistorie și cu socot6lă în scris anume, să ni-i dâe la Epitropie; de

acesta însciințămii Inălţimot tale. .

Iei

e

-

Filaretii alti Ungro-Vlahici. Dumitrache Banii.
Cod. XXIV, fila 5.
ri

.

YI

n.

i)

T

1nY

;

"a

“

Seariati Vornici,
Î

.

.

vu

ISTORIA

regulata percepere
grei, căci nu era

bocrilorii la plata
2 acte:

ROMANILORU
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a venituriloră Epitropiei, aceste -venituri intraii cu
nici o sancţiune pentru obligarea, de exemplu,-a

taxci caftaneloră..
-

Acesta ne explică şi următorele
.
o

“Până ce se vor putea arenda veniturile cutiei: mileloră, Dornnitorulii ordonă Epitropiei: «să iconomisiţi Dumnâvostră de a da orân-

duitele lefi», fiind-că unele din jupânese vâduve şi alţi scăpătaţi, cari
primescii lefă de la Cutie, supără Domnia cu jălbi pentru lipsa ce at.
In 5 Ianuarii 1795, Domnitorulii repetă acestii ordinii şi adaogă,
că Epitropia să facă mezatii «tuturori slujbeloră Cutiei, după obiceiii,

în audulă lutulorit, şi să arătaţi Domniei mele cu anafora preţulii ce
aii eşitii de fieş-care slujbă».
Aa
m
- Cod. XXIX, fila 7.

:

.

Adevărulii e, că chiar de ar îi fostii încasate regulatii veniturile
Cutici, tot nu ar fi ajunsi. să acopere nevoile. La inceputulă anului
1793, veniturile cutiei şi în genere ale Epitropiei obştirei erait cu de-

săvârşire insuficiente; de acea A. Moruzi convocă nu numai Divanuli,
dar şi pre boerii bivi divaniţi şi le cere să creeze nuos venituri prin
următorulii

Pitaci

din 5 Maiii:

[.

e

Câtre Mitropolitii şi boierii: biv vel Banii Dumitrache Ghica, vel Banii N.
,
Brăucoveanu, biv. vel Banii Dumitrașcu Racoviţă, vel Vist. Enacho Văcărescu,
biv -vel Vist. Enache .Moruzi, biv vel Vornicii Manolache Brăncoveanu, vel

Vornicii de. ţrade sus Manolaclie Creţulescul, vel Vornicii de ţera de jos Răducanu Golescu, vel Iogofătii de. ţera de sus.Sc. Ghica, vel Vornicii Const.

Filipescu, vel. Vornicii Ioniţă Damaris și vel

Văcărescu:

Logofătii de ţâra de jos Ștefanii

«facomii Domnia mea în scire, că Epitropia obştiei aii ajunsă într'a-

că osebit de cheltuelile ce are
dovării la o mare trebuinţă „de ajutorii, pentru
vredniceși trebuință folositâre
Jocuri
la părți neputinci6se cu aflevăratii și la.
pre
de obşte, vedemii aici că şi din tembelie şi din răii năravii mulți se lasă
Cutici
ajutorulii
în
sine la periciune și la un halit de “milostenie, caro numai
putere Epiniidijduescii hrana şi chivernis6la lor ; de aceca şi ne maă avândii
ce arv,
tropia de ai iconomisi şi a fi răspundătore mai mult cu veniturile
: obştescii o alăturămii
făcu către Domnia mea ac6sti anatora, care ca un lucru
D-vostro și di de
mii
orândui
şi
e
-spre chibzuirea și a P. $. tale şi a D-vostr
unde poruncimii
sus,
de
adunare, Marţi, la ceadârurile ce sunt întinse în curtea
anaforaua Epiînainte
ii
Domnia mea, ca să vă şi adunaţi negresit, și punend
sunt cu cale?
do
t:
a deosebi
tropică, să chibzaiţi tâte acosto madele, câte una-un
vre-una din acesto ? Socotindii
de nu: aduceîn vro-un felă de chipit vătămare
To, V.— 24
_ Jstorta Româniloriă da V. A. Urechiă.

|

BO

4. A. UREGIHIĂ

şi mijloculă urmărilorii cu care trebue de a se pune în faptă de. a so urma,
şi pentru fie-care să faceți Domniei mele anafora deosebit, care ca un lucru
obştescii de sufletii folositori și mult trebuinciosii, acum dupre cum vă veți
pliroforisi şi D-vostre din anaforaua Epitropiei, aşteptămii de. la Dumnevostră
osărdie la acâsta și săvirşirea acestei trebuinţe fără zăbavă, cu bună chibzuire,
la fiteș-care madea în parte. Drept acea fiind-că actsta este o faptă de binele
însuși a Patriei D-vostre, să socotiți cele cu cale şi do folosii, unde să fio și

D-lui biv vel Vist. Isacii Raletii. faţă şi să le arstaţi ; la care

şi

orănduimii

pe vătafulii de aprogi.

zapeiii

Cod, XXIX,

fila 49 verso,

Nu coste greii dea ne esplica sleirea venitarilori, destul de importante de altmintrelea, ale Cutiei, decă vedemii disproporțiunca în care
Domnitorulit acordă milele şi ajutârele, cari se măreaii, sâii se-micşorait
după trepta. la care aparţinea miluitulu şi după favoruli de cave se
bucura acesta pe lângă cutare boeri din Divanii, seitpe lângă Dom-

nitorit. Aşa bună-dră Preotesei Maria, care are a-şi mărita o fală, Domnitorulii îi acordă 30 de taleri, pe când logofătului Mateiii pentru acelaşi
scopii îi dă 100 2.
1. Prea

Inădlțale

Doamne.

MG rogii Mărioi tale, fiind-că amii o copilă de vrâstă, şi amii' făcut şi
învoiala cu unii june de a o căsători, fiind-că din celea.trebuincioase ale'căsătoriei îmi lipseşce, și altii mijlocii de ajutorii nu amii, după milostivulii D-qeii
năzuescii la îndurătârea milă a Măriei tale, şi mă rogii să fie revărsată şi asupra
scăpătăciunei mele, şi să fiii și eu împărtăşită din noianulii milei Măriei ' tale,
precum multe obraze scăpătate, de la Cutia cea rândaită de cătro' Inălţimea ta
do

milostenie, să mă

văgii

rădicată

dinti'acâsta

mie mare greutate şi stonahorie

a lipsei, şi mare pomană va fi Mărici tale ; de acâsta mă rogi,
sfântă va lumina pre Măria ta.
mă

și cum duhulă

R6ba Mărici tale, Maria. Prooicsa, soția răposatului Popa Gheorghiescu
aflu în Mahalaua Sf. Ilie, de aici din Bucuresci.

acosta,

D-vâstră boerilorii
1793 Noem. 11.
Prea

Inălţate

Naziti, ai Epitropitropiei de Obșts, să
:

teorisiţi

co

jalba

Doamne.

Ascultândii luminată porunca Măriei tale de la acâstă jalbă, amii ' făoutii
cercotaro și no amii adeveritii, că aşa este precum se jăluesce, şi după starea jăluitrei se cuvine a se ajutora cu tal. troi-geci, de acâsta însciințămii Mărică
tale. 1793 Noom. 28.
Cod.

XXV

Fila 134.

Dositeiit

ulii

Uagro- Vlahici,
”
.

Scantatiă

Pornicu.

ISTORIA ROMANILORY
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- Tată câte-va pitace prin care se acordă mili lunare la diferite feţe:
Pitacii către boerii naziri ai Epitropici, să dea câte 20 lei pe lună de la
cutie Şătrărosei Zoiţa Pitiștnca, fiind-că so află la prostă stare, vrednică de milă.
1194 Febr. 14.
Coa.XXIII, Fila 207.

Tot asemenea s'a datii pensiune de 90 taleri pe lună Bălaşei, sora
lui Anastasie, proin-iuzbaşa de Divanii, după jalba acâsia:
Prea

Inălțate Domne,

Jălueseii cu lacrimi Mărici talo, că mă aflu însărcinată cu 6 fete și duoi
copii, de care unele sunt în vîrstă de căsătorie, și nu numai vre-o gătire do
căsătoria lori nu potii avea, și nică hrana din tote, dilele nu ami, pentru care
socotescă Inalta înţelepciunea Mărică tale, do este putere.la mine ticălosa a
hrăni într'acâstă „vreme 8 copii, şi do a mărita din vîrtutea mea vre-una; ci
mă rogii pentra numele lui D-geii, după cum tâte altele de potriva mea să
împărtășescii din mila” Cutioi, să te milostivescă Măria ta,,a mi se orândui și
Io' Alexandru

Constantinii

Moruzi

Voevodii

Poruncimii Domnia mea d-vâstră Nazirilorii Epitropiei, din cheltuiala milos-

teniei să dați tal. 30. 1793 Decem. 3.:

ce sia făcutii în dosulii jălbi luă Mateiii
.

Anaforaua
tal. una sulă.

Io

Constantinii

Alexandru

Moruzi

Logof.
,

ca săi î se dee

Voevodii
v

- Cinstitiăi şi eredinciosulii boerulii Domniei mele biv. vel cămăraşii Nico!achi,
să aibi a da

tal. una

sută.

Prea, Inălţate

Noem.

1793

23...

-

|

E

i

Vel. Logof.

Domne .

Ascultândii luminata porunca Mărici tale do la acâstă jalbă, amii făcutii
cercetare și. ne-amii. îndestulatii, că jăluitorulii este. Doerinaşti la .Nemuri, şi că
cu casă. grea şi
adovării esto starea lui aşa precumse jăluesce: omii scăpătatii,
vârstă ai şi
în
venitii
şiaii
că
fiindii
una
însăreinatii cu cincă fete, din care
ale zestrii,
se
trebuincid
celea
împlini
ce-i
cu
are
nu
că
pricina
logodit'o şi din
altă putere și nădejde ne avândii de
so vătieneşce căsătoria ef, şi 'jăluitorulii.
Înălcât a năvăli la bogata mila Mărie tale, rămâne cum D-deii va lumina pe
mărici
mila
fi
va
cum
şi
i,
însciintămi
acâsta
de
lui;
sărăcici
țimea ta asupra

tale. 1793 Noem. 19.
Cod.

XXV

Fila

125.

|

.

„„ Dositeiii

Al.

Vegi şi pag.

Ung7ro- Vlahiei.
153

Qin

urmă,

Searlalii

Grecenu

Vornicii.

„A

379

A. URECIIIĂ

slujitii curții
mie o 16fă după starea şi trebuinţa hranei, că şi bărbatulii meii a

16.
Domnoscă fără de nici unii cusurii,şi mare pomană va fi Mărioi tale. 1793, Iulio
“ Râba Mărioi tale, Bălașa sora lui Anastasie proin-iuz -Vaşa alii

Cod. XXIV, fila 33.

Divanului

Domnescă.

“Alte dăţi Al. Moruzi sporia a pensiunea
precum e casulii de față:
Prea

odală acordată,

ori mila,

Inălţate Dome,

Cu prea plecata n6stră anafora arătămii Inilţimei tale, că la abătătura
apoi Dâmboviţa, ce merge prin orașulii Bucurescilorii, după câte-va înecături
ce mai înainte s'aă' întâmplată,: puindii în rinduială de a fi în tâtă „vremea
unii „boerinaşii epistatii şi purtătorii de grijă, cu Gmeni orânduiți a păzi în totă
vremea napristan, să cureţe șanțurile, să slobâdiă apa după măsură, ca nici
înccătura orașului să nu se mai facă, dar nici: lipsa apei să nu maă fie la mori.
Acelii epistatii de câți-va ani esta Pantazi "Pastia biv vel căpt. 'za lefecit, care
în tOtă vremea de.când s'aii orânduit și până acum Sail aflatii cu totă buna
chibzuire și silință a păzi întru tâte pe depliniă, curgerea acestot-ape, în cât
nică înnecare vre-0 dată nu saii întâmplatii, dar nici scădere cu lipsă din
apa. morilorii n'aii. fostii, ci în t6tă. vremea aii .păzit-o .și o păzesce cu mare
purtare de grijă; carele măcarii că după arătarea ce s'aii făcutii Iniilţimei tale
pentru dânsulii s'aii rovărsatii din bogatele mili ale Inălţimei tale și asupra
lui, şi Pai miluitii printr'a Mărică tale luminatii privileghiii, atât a-şi avea nisco
omenași de posluşanie, cât şi a se numi, ca unulii din slujbaşi,. fără de anu
sluji, și să i se dea acea orenduită milă din suma simbrici slujbașilorii din
Dâmboviţa; încă și de la Cutia de milostenie i-s'aii orânduitii pe lună câte
tal. 10; dar omii scăpătatii fiindii,.cu casă grea, cu cheltuială grea, cu muncă și
ostenâlă, întru a se afla acolo tot-d'a-una și qi şi-n6pto, fără a nu-şi putea
căuta de vre-o altă muncă s6ii agonisire, ne rugămii Inălţimoi tale, ca cu cât
va lumina milostivalii D-qeii pe Inălţimea ta,:că cu cât sarii socoti pe lună,
peste orânduitele lui milă, celea de mai înainte de Măria ta lui hotărite, și
_

- fiindcă aro şi feciorii de este omii harnicii de

a-lii

ajuta

la vreme

de

tro-

buinţa îmmulţirii apei, iarăși facemii rugă Inălţimei tale, ca să i-se dea luminată
porunca Inălțimei tale către D-lorii' boerii. ispravnică din Dâmboviţa, şi în
partea acea unde este abătătura Dâmboviţei, ca să orenduiască fiu-săii :zapciti,
ca cu acea orânduită milă a Inălţimei tale de unii zapciii, să se ajute şi elii, ca
să potă în totă vremea să se afle întru ajutorulii tătâno-săii la slujba politici
orașului Inălţimeă tale, și cum D-qeii va lumină pe Intlţimea ta. 1793, Iulie 18.
Filarelii ali Ungro- Vlalici,
Vel Vornică, Vel

Cod, XXIV, fila 343,

Dimitrache Banii, Nicolae Vel
Vomnicii, Vel Logf. Vel Loyf.

Vistier ii,

Asupra
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dete resoluţia acesta:

acestei anaforale Domnitorulit

ai Epitropioi de
«Poruncimii Domnia mea Dumnbvâstrii boerilorii Naziri
„.
li Cutie numitului Pastia: căpt. şi
obște, încă. tal. 10 să aveţi a da po lună de
i. 179, Julio 200
cu acesta se va scădea Epitropia la socotel
Logf. -

Vel.

-

maţi să facă cercetare
De ordinar nazirii Epitropici eruit chia
rii celui ce cerea să uibă
prealabilă asupra meritelorii, ovi demeritelo
raportii ali epilropici, de useleafă de la Cutia milelorii. Eacă ună
|

menea natură:
Prea

Inălţate Doamne,

atii do starca groutăţii casei
Din luminată porunca Mărici. tale ami cercot
care sc află, şi cu adevăratii esto vrodaceştii jăluitoare, cum și de lipsa întru
, se orânmilostivirea Mărici talesă
nică do milă, pentru care de va bino-voi

potă chivernisi viaţa şi ticăloşii
duiaseă câte tal. 20 pe lună de la cutie,ca să-și
N

copii, care pomană

vei avea Măria, ta. — 17939, Iulie 98.

Filavetăi alii Unqro- Vlahiei,

Pesoluţiunca lui Vodă:
'15

S:arlutii

Bun,

Dumitrache

Porniciie

.

Alexandru

Costandinit

Moruzi

Vud,

opici să aveţi a da pe lună de la
"_ Poruncimii D-vostră naziuilorii Epitr
ţineaîn semă la socotâlă. — 1793,
cutia milostenici câte taleri 20 şi so va
Ve Logf.
i
i
Iulic 30:

Cod. XXIII,
__O pensiune

Moiuzi, Sultanci,
de 10 taleri pe lună se acorda de A.

lui Stefan Vodă (?)»..
«copila de sutletii a Măriei sale Răposalu

Mărici „sale r&posalulii Ştefan.
Anaforaua Sultanei, copilă de suflet a
|
“dece pe lună.
Vodă, să i se dee de la cutie câte taleri
Io Alexandru Costandinii Moruzi Vud.
nazirilorii Epitropici, să avoţi a da
| “Poruncimii Domnia mea Dumnbvsstră

21.
câte tal. qece pe lună. — 1793, Decembre o
Prea Imălţae Domne,
-

Ascultândii

cercetare,

)

luminată

și Epitropia

porunca

n'aii ficutii

aa

:

Pel Lgf.

.
Mărici tale de la acâstă jalbă, amii făcutii

nică o anafora

pentru

acâstiă cerere a ci, bi fără
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A. URECHLĂ

decât i-saii dati răspunsii, că s'a scrisii și numele ei în fdia do prostichi ce
S'ait datii la Măria ta cu pliculii socotelilorii Epitropici, câte tal.5 po lună, și
fiind-că acea fâie do prostichi ce s'aii arătatii Măriei tale, după jălbile ce aii
datii unii alţii, ni S'aii poruncitii să li se dâe triminia, nică s'aii pecetluit, ne
întimplându-se nici bani la cutie, şi rămâne cum Domnulit Dumnedcii va lu-

mina pe Măria ta. — 1793, Decembre

11.

„ Scarlatiă

„A înregistra

aci tte

Vornicu,

acordările de milă.şi pensiuni,

nu-pote a

se cere de la noi, ori cât şi aceste acte sunt oglinda societăţei, a căreia, istorie o schiţămiu aci. Aceste acte sunt multe și varii, preserate

în marele codice Domnesci ce am trebuită să studiămii şi să decopiămit în curgere de mulţiani (Cod. de la 23 la 31 inclus.) ale domniei
lui Al. Moruzi.
|
Atât erai de multe cererile de milă, că, v&durămă, însuşi Domnitorulii se sperie de «tembelia şi de năravuli rei» al socielălei, de
a nu voi prin muncă să'şi câştige pânea de l6le dilele, ci a se sili să
“capete o I6fă de la Cutia milosteniei.
|
Acestă cutie nu mai avea de unde subveni la tâte cererile, aşa că
AL. Moruzi fu siliti a face în vro două renduri revidiunea lefilor (vedi
în Tomul VI) şi. une ori, a da mili lunare din cămara Domnescă
.
Aşa, de esemplu, cunâscemi pitaculii din 93 Aprilie 179%, prin
care
acorda 5 tal. pe lună unei: femei din mahalaua Mihaii Vodă 1, Cu
esecutarea acestui pitaci e însărcinată vel cămăraşul.

-. Terminămii acest capitolii cu următorul actii din 20 Oct. 1793,

actii probatori

sleirei bugetului

Prea Inălţate

cutiei incă

de

la acestă

dată :

Dâmne,

Ascultândi luminata poruncă a Mărici tale de la acâstă jalbă, am
făcută |
cercetare, şi adevării este precum se jălueşce, cu foto de vârstă şi
putere. nu
oste, bărbatu-săi iarăși omiă scăpătatii şi bătrână, și-și ţine xiaţa
cu puţina
l6fă ce are de la Epitropie, po lună câte tal. -10 şi după altă jalbă
ce ati mai!
datii Măriei tale, arstândii halulii luă, i sait mai făcutii prostichi
ii încă tal, 10
pe lună, care f6ie de prostichiti nefiindii bani. lâ Cutie, nu
s'aii pecetluitii de

Măria ta; Epitropia nu. are cu ce înplini lefilo triminiei de Iunie, cu cât
mai .
vârtosii la acest felii de jălbi, caro po tite dilelo neconte
nit vinii la Epitropio ;
ci rămâno

la mare

mila

Coa. XXIV, fila 456,

Mărici

tale. —

1793

Oct,

20.

Dositeos al Ungro-Vlal, — Scarlat

1. Cod. XXIII, fila 235,

a

Grcecn Vornicti.
|
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Domnitorulii dă resoluţiunea următore.:
Anaforaua
Postelnieti.

Io

Maridrei

făculii, în dosulii jălbei

su

ge

Alexandru

Costandinăi

Răducanului

soția

Verd.

Moruzi

avutii 16fă do la cutia de.
Poruncimii . Domnia ca pesto tal. 10, ce aii
tal. 10, cu caro să fie icîa po
milostenie, să i-so mai de pe tâtă luna, câte alţi
nazirilorii Epitropici să-i daţi
lună peste totii câte tal. 20,.și Dumnrostră

|

acestă orânduitiă 16fă. — 1793, Noembre 10. |

XVI
Bailitate,

—

în

Bucuresciă

hotavele

dul. —

Pavele. —

ă pubhică.—
Ape — Mesuri de ordine higienică și de siguranț

îndestularea publică. — Fomere.

|

aserțiunei lui Fotino
La pagina, 83 din urmă ami afirmatii, contra
că Al. Moruzi n'a desşi din Vechile Instituțiuni a D-lui Brezoianu,
buesă fimil

lui. 'Tre
ființati Epitropia Obștirei în primii ani, ai Domniei
fostîn tâtă vigorea
a
ne
tuţiu
insti
şi să dicemit, că acestă

mai categorici
-a lectorulii . destule docu“ în intrega Domnie a lui Al. - Moruzi. Vădut
'
la Epitropia obștireişi.
mente, în anteri6rele capitole, emanândi de

de la Cutia milosteniei.:

|

atingendii o bună parte:
Dar eată-ne ajunşi la unii capitolii, care
unea să cun6scemii mai.
din atributele Epitropiei obștirei, ne dă ocasi
a ei impor-

"de aprope,

nu

numai

tanţă în organismulii

acestui Statii.

_ Atribuţiunile

continuarea

Statului

muntenă

şi în specialii

o

|

date acestei

ei, dar şi mare
existenţei

instituţiuni,

încă

Boierii
continuă a fi aceleaşi sub Al. Moruzi.
cii
Vorni
ajutaţi de ali 2-lea Epitropii, de uni
merci :.
Polcovnicii ali. podurilorii, se ocupă

alii Capitalei

a

de la a ei organisarc,

naziri ai Epitropiei,
ali, Politici, şi uni
aa

lui, de pavelele stradeloriă,
a] de oraşuli Bucuresci, de estinderea
ae
i acestă apă; de poduri pe Dâmboviţă, de insăş
apă, cu ajutorulii unui Suiulgiii şi -

V) de indestularea oraşului cu
a
a 6meniloră lui;
ărei
c) de indestularea oraşului cu de ale mânc

cu cari acestea aii să fie vândute;

o
și de narturile

oraşului ;
d) de măsurile de luati pentru curăţenia.

i

376

>

e)
f)
9)
h)

de
de
de
de

OVA.

URECIIIĂ

precauţiunile de observati! pentru evitarea incendiiloră ;
şcole în genere;
spitale, doctori şi farmacii, şi
|
împărţirea de lefi, pensiuni şi ajutâre din Cutia milelor..

“In 1793, alămit ca primii Naziră ori Epistatii ali podurilorii pre
Scarlati Grecenu, deşi Mitropolitulii este nelipsitii preşedintele
Epi-

tropidi.

-

Aaa

|

Holaruli, Bucuresciloră." Estinderea oraşului a fost răi vă&dută
incă de mai mulţi ani, din causă că se ingreuia spesele de pavare şi
de pază. Ca şi Al. Ipsilante şi ca şi Mihai Suţuliă, Al. Moruzi pune
holarii Bucuresciloriă, peste care nu va fi permisii a se construi
case. A holări ca să nu se potă inua-şi eşi din Bucuresci decât pe
podurile mari, cari eraii in numării de patru, era de siguri a uşura
administraţiunea din mahalale a Spătarului, şi a lui Aga din centrulii
oraşului.
PI
aaa
.
o
|
In acestii înțelesti Al. Moruzi dă, în 5 Septembre 1793, cu conirasemnarea marelui Logofătii, uni pitacii adresatii nu numai Nazirului

primu ali Epitropiei, der şi Spătarului Văcărescu şi Vorniciloră

jera de sus şi de jos. La aceştia
se adreseză. fiind-că
3
relorii era de airibuţiunea lori în genere. 1
"1. Jacă actul

în întregimea

afacerea

de

hota-

lui:

„Pitacii la Spăt. Văcărescu şi la-veliţiă
Vornici de țerade sus şi de (era
3
de jos şi la fostulii Vornicii Scarlati, Grecenu.
:
o
„Vă facemii, Domnia mea în scire, că trebuinţă fiindii de a'și avea politia
Bucurescilorii hotarulii stii jurii: împrejurii cunoscutii, însemnatii și păzitii,
de
“ai nu so întinde şi a se lăţi:nimene cu facere de case afară din
hotarii;. căci
nică podurile cari se facii cu atâta trudă şi cheltuială nu pote
a mai ajunge
cu lungimoa, și s'aii făcutii şi se vorii mai face pe la marginile
lorii batacură, -

unde

pătimoscii și Gmenii și vitole, cari

strimtorândii lărgimea drumului

nevoiescii la intrarea

din căpătâile podurilorii,

limpededo câmpă, cu casele ca facii de o parte și de alta;

n6sce

în Bucurescă,

până a koși la

loci:

nici se pote cu-

care este de Bucuresci şi care este de țeră; în vreme
săliișluirei po marginea orașului, spargii țăranii și satele-de ce cu neoptirea
pe afară și vină
de se alătură lângă oraşii, „cum și cei din năuntru orașului,
Yesii înti'adins
de se sălășluesc
ii

pe margini. pentru a fi apăraţi de datoriile lorii,
ce arii fi ca
să le răspungă Bucurescenii în oraşii şi ţăranii la
satele lori; şi lângă:
acesta nică paza, cea cuviinci6să nu se pote face Bucuresci
lorii de furii de dobitâce, de Gmenii răi şi de fugari; pentru care cercetând
ii Domnia mea de este
vre-unii_nizamii datii

pentru acesta, aflămii din condicile Divanului

, că încă din
vremea Domniei: sale Alexandru Vodă Ipsilantii
aă fost orânduiţi 6 din D-loră
veliţii boeri, pe 6 plăși ale Bucurescilorii,
dimpreună și cu bocrii Epitropi și
cu zapeiulii

domnescii din Divan, de ati încunjuratii oraşulii
şi s'aii pusii
hotarii cruci mari de lemnii de jurii imprejurii;:
cu hotare. date - prin - poruncă

=
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esecută grabnicit, proCă 'ordinulii dati la 5 Septembrie nu se
i
următorii !, 179.
pâză unii noii pitacii, din 2% Martie anulă
NI
ÎI
sălășlui și a se întinde nimeni cu'
de obşte în audul 'tuturorii, de a nu se mai
ii crucilorii, ce s'aii mai înoitii po
facere do case afari din hotare și din zîndultuturo
rii mahalagiilorii acelii hotarii,
cutii
urmă și cu alte cruci, făcându-se cunos
la Epitropie, după cum aii fost porunca,
care hotarii urmâză a se alla şi în scrisă
sale fratelui Mihaiii Vodă Suţulii
Domnâscă. Așișderea şi in vremea Domniei
condicile Divanului, că s'aii dati
din
ii
în cea-laltăi Domnie, asemenea văum
ii de aii încungiurati Bucurescii, din
nizamii, iarăși cu boeră rînduiţi: din Divan
co s'aii aflatii la vremea puncrci
preună cu catagrafia caselorii după margine,
ca „nimeni să nu sc cuteze a so
:
ice,
strașn
hotarului, dându-se iarăși porunci
din hotarii, cum şi Spătăria şi Agia
mai sălășlui cu case pe hotarii, stii afară
u acâsta; şi preoțilorii, vătașilorii
pentr
vedemii că aii fost îndatorate de a griji
li sati poruncitii. Aşişderea şi Domnia”
şi mahalagiilorii din tote mahalalele încă
ci prin D-lui.vel Spătarii, ca să
nâstră, după ce amii venitii, amii datii porun și drumurile ce în tâte părțile
le
locuri
„se închidă cu gardit po mărgini tâto
numai pe podurile mată, şi de a nu.
ora deschise, de a fi intrarea şi Teşirea
Decă primindii domnesculii nostru
so mai pune unii și alţii a'şi face case afară. agiilorii mărginii, i D-nâvostră
a mahal
Pitacii, atât D-ta vel Spătarii, ca 'trebă
este datorie a dregătoriei D-vâstră,
ce
t,
hotari
de
trâbi
veliţilorii Vornică, ca
ne, ca nazirii alii Epitropici și
Grece
cât şi Dumnta biv. vel Vornico Scarlato
dimpreună şi pliroforisindu-vă de acea
Epistatii alii podurilorii, stringându-vă
să mergeţi de jur împrejurulii Bucucatagrafie sâii hotarnică, co Sati făcutii,
crucile, sii semnele crucilorii, co aii
rescilorii, ca să vedoţi şi la fața locului
că s'aii făcutii în urmă pesto hotarii,
fost hotarii, şi pentru câte case veți găsi
rafio : câto sunt ? do ce 'stare ? ale cui
afară din linia erucilorii, să faceţi catag
rosceni ? ţărani ? streini? s6i pămânBucu
anume, şi ce 6meni sunt? breslași?
şi ca cât sunt depărtaţi din linia hotarului
toni? De când aii făcutii fieş-care ?
vel:
Domniei mele. De altă parte D-nâta
afară ? şi acea catagrafie să o arătați
că
cută,
cunos
ca Domniei mele sciută şi
Spătarii nu numai acum să faci porun
ino
marg
po
tii
names
și
cinevaşi cu case
nu este slobodenie de a se mai sălășlui
de a se păzi nizamulii acosta făv.de
ci
grijes
şi
să
încă
ci
afară din notarii,
u
mărginci ca să grijâscă de acesta; pentr
amelie, dândii poruncă 'şi strejarilorii
va
și
tii,
pămân
la
pa
sur
să soio că se va
că cei co va faco de acum înainte,
erea și pentru gardurile, cară amii po- Așișd
lui.
tla
osten
şi
a
piorde chelţtuial
să le vedeţi la tote locurile cuviincidse,
runcitii să cercetaţi, și însăși D-vostră
nedoschise? stii nu? Şi să pui să le
co Sati făcutii ? de staii nostricato şi
inţă. — 1793, Septombre 5.
intiivâscă şi să le facă unde este trebu
“Cod. XXIII, fila 135 verso,

„Vel.

Logofătii

.
1. Pitacii la Vel. Spăt. din 24 Martie 1794
porunca Domniei mele, dată la
«Fiind-că încă de la 1793 Martie 3, oste
şi mai înainte, ca câte locuri
fostii
ati
ce
Spătărie, după orinduiala și nizamulii,
e
nile Bucurescilorii, afară. din drumuril
deschise sunt prin mahalale, pe. margi
să
ca
mea.
ia
Domn
ii.
vrârd
ii
i nizam
cele mari, tâte să se închidă, care acest
unii drumii, să trâcă,. prin strajo;. Xată
toți
la
fie
să
ca
şi
ea
purur
că
se păzlă
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-- Nici în anulii 179% ordinea de a se ingrădi Bucurescii de jurii imprejură şi. de a nu lăsa -decât 4 poduri, scii strade, pentru intrare:

şi eşire, nu se aduse la indeplinire. Al. Moruzi amintesce atunci [oerilorii Divanului, în 98 Mai 1795, necesitatea hotarelorii Bucurescilorii
şi a neingăduirei facerei de case, peste: zona oraşului. Domnitorulii
sprijină teza sa, dicendi că «și în Moldova este oprită, și [fără de

scire și porunci, Domnescă, nu este slobodi, nimene a face binale la
politia lașilorii», adecă la marginile oraşului. +
AR
Ca ună mijlocii buni de controlă la zidirile, ce se vori ridica
în Ducuresci, Al. Moruzi reorganisâză (cum vădurămi) Vreslele unite
ale zidariloră, cărămidariloru, lemnarilorii: şi nisiparilorii, şi între
«ponturile» breslei, le pune obligaţiunea de a vesti de a pururea la:
poruncimii şi D-tele să aibi a orândui zapeii de ai D-tâle ca să cerceteze, şi
unde vorii fi deschise și stricate gardurile, să pui pe mahalagii, cu voie fără
de voie, să le închidă la margine acele locuri, ce fesu la câmpii, cu garduri şi.
cu mărăcini, să remână numai unii drumii, al podului, de eşit afară la câmpă,
adică pe unde sunt straji. Asemone să se pue mahalagii («cu voio, fără de voie»)
să drâgă drumurile și batacurile la capătulii podurilorii, cât şi po ulițele mahalalelorii să le astupo cu moluzii, pe la care să ai a da şi D-ta mână de ajutoră cu Gmonii din bresla D-t6le i cu care...... —1794, Martie 24.
Cod. XXIII, fila 224.

!

4, Pitacii la: boerii

«VE facomii Domnia

mea

Divanului

din

în scire, că din

”

„Vel

28

Mais 1793.

vreme

în

Logof.

vremo

vedomii

că:

orașulii Bucurescii s'aii tot întinsă şi încă se întinde și se lăţesce po mărgină

jurit împrejurii,
lucru a nu avea
la paza de hoţi
a ajunge, pentru

de aii cuprinsii atâta câmpii, ce era slobodii, în cât aii ajunsii
Politia acâsta vre-unii nizamii, nici la vrome do. bolă, nici
și 6meni răi, neputândii nici zapciiă breslelorii, câţi sunt,
că trebue o mare sumă do Gmeni să încunjure jurii înpro-

jurii. atâta ocolii de loci, care de a merge

de

lu o margine şi până la alta

pentru vre-o trobuinţă de nizamii, sii de vre-o sciință, trebuesce
să facă atâta
zăbară, și acesta curge din pricină că fieșce-carele, fără de nici o
scire și fără
do nicio slobodenio de la stăpânire, se punii 'unde vorii și pre cât
vorii cu- prindii câmpulii pe de margine, cu chipii de grădină, scii do arături
şi apoi își
facii câte o câscidră de ședere, care acâsta şi în Moldova coste
oprită şi fără

de scire

şi poruncă domnâscă nu este slobodii nimene a face binale
Ja
„Politia Iaşului.» Domnitorul ordonă să se adune Divanul
unii nizamii ad-hoc, «ca fără de scire şi porunca domnâscă şi să chibzuâscă
si nu fie slobodii
nimene a face binale și a închide locii pentru casă do
şedere sii cârciumă,
s6ii prăvălie, ce prin cercotare la faţa locului, unde
se va cădea
'să ia voie în
scris, prin anafora
buinţă

mărgini,

a se face

pecetluită do Domnia mea. Care
și în lăuntrulii târgului, ar mai

de jurii împrojurulii orașului,

Cod, XXIX . fila 63 41 verso,

acesta 'de veți socoti de trevârtosii la mahalale şi pe

este negreşit
E

:

trebuinciâsă »,
”

.

e

C

e

.
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ăo casă,
Epitropie, când sunt însărcinaţi de cine-va să le construtsc
devorit
unite
orii
breslel
tele
ori să facă. o restauraţiune mare. Staros

scilorii.
nunţa. ori-ce ridicare de case peste hotarele DBucure
— pare — nici acestă disposiţiune nu fu de totă oficaSi fiind-că

Spătaruli şi
citatea, Domnitorulii dete, în 1796, unii noii pitacii către
vătăşeii mahacătre Epistatulii Agiei, scriindu-le, ca să indatoreze pe
când ari afla
Jalelorii, ca să vestescă directii la Spătărie şi la Agie,
ridică

că se

o.bina

nouă prin mahala, sii prin tergu, iar.nu

mai ântâi

(pentru corpola staroste, după disposiţiunea hrisovului dati aceluia

vorii împedeca
raţiunea celorii 4 bresle întrunite). Spătarulii şi Aga
năimestii, contrarie
mai lesne şi mai grabnicu rădicarea, de case şi

:
Ra
i
disposiţiuniloră din hrisovulii starostei de zidari.
la vel.
Din acelaşi anii, 1797 Martit 9, aflămii încă unt pitacă
::
dere
coprin
ârea
Spătară.şi la Epistatulii Agiei, în următ
datii starostei de binale,
Domnitorulii le amintesce cuprinderea hrisovului
construcţiuni, iar mai vârtosii :
cum acesta e datorii să ţie listă do tâte binalele în
cum și lemnariă i zidarii, ca
prin mahalale şi poduri, «so îndatoresce starostea,
co arii căuta să se întinqii pe
să dea de scire-la Spătărie, sâii la Agie, pe celii
ulii podului înainte scii afară
pod cu 'facero de bina, stii a face bina din căpătâi
unii ca aceştia prin marifetalii
din hotarele puse pe marginea Bucurescilorii, ca

cari nu'şi facii nămestiile cu

D-vâstră să "fie opriţi; precum şi pentru unii,

facii inșii nămestiile de gardii,
meșteri lemnari i zidară, ci obicinueseii de'și
preoţii mahalalelorii cu. vătăşelu, ca
făv'de meşteri, să privegheze starostea şi
iva nizamului. «Deci fiind-că
si dâe do șcire» pre celii care urmâză împotr
case şi nămestii nouă făcându-se
însuși Domniei mele ni s'a întîmplatii a vod6
risimii de sunt sciute starostei ?
în mahalale, voimii Domnia mea ca să ne plirofo
starostea în scirea D-vostră ? Să
De sunt în locuri slobode şi de saii datii do

de la cartea Domnici mele
coreţi starostei să vă arcte câte binale sai făcutii
iala și porunca n6stră, sâii nu?
îneâco ? ale cui şi unde? şi de urmeză orindu
arățați Domniei mele cu anafora.> .
Ca sibi daţi nizamulii celți cuviinciosii, și să
.
.
Cod. XXIX.

fila 56.

“ Pavarea

Cotisarea,
orașului și facere de poduri pe Dămboviţă.
loră din.
liaşi
prăvă
şi
i
ilori
asupra proprietar

cu cislă de nume, aruncată
acea

”

stradă, care se pava ori. se restaura,

continuă a fi lucru normali,

: deşi lemnulii e
dispune de sate, scutite, de podinari,
mănastiresci, dar cu cislă
tăiată făr'de plată, nu numai din pădurile
apoi tot gratisii cărate de satele.
şi din cele ale particularilorit, . şi
din mahalalele

deşi Epitropia

salahori fâr' de plată,
scutite. Ba să mai daiila lucrare şi
în vol.. VI,
4, Vedi acte diverse relative la. podinari,

380
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oraşului, dându-li-se numai unii cemiclicit», adică 'bani pentru hrană;
se mai întrebuințăii în fine şi «Vinovaţii», adică cei de la puşcărie.
La trebuinţă se angajaii «cu tocmelă» meşteri lemnari pentru podire. 1
Cu tâte aceste mijlâce, pavări din noii, puţine se vorii face sub

Al.

Moruzi, dar

se vorii

restaura

podurile.

principale,

încependi

cu

renoirea podului Mogoşoei (actuali ală Victoriei), încă în Feb. 179.:
pentru

4. Trei. porunci la Ispravnieii de Dâmboviţa,
Vlaşea şi
a trimile omenă ce sunt meșteri la facerea podurilovii,

D-vostră Ispravnicilorii

ot. sud .....

. sănătate!

Ilfovii

Viind-că

legate

afară

din

cele mară poduri ale orașului Domnici mele Bucuresci, mai sunt și alte poduri
stricate, pe alocurea, în .lăuntrupe
, ulițele tergului, cară și acestea fiindii trehuinci6se. de obște, amii poruncitii Domnia mea a se face, ci de vreme
ce la

„ac6sta mai ântâiii urmeză a se chibzui o socot6lă 'de ce cheltuială. pote să intre
la

lucrulii acelorii poduri, adică cu podini, curţi cu șanțuri ghizduite şi
cu alte
trebuincise, după orânduială, precum sait urmatiă şi alte dăţi, și în
coa după
urmă
. trebue să s7 facă toemdlă cu meşterii podinavi ce vorii [i avendii
sciinţă,.. și cară pote să aibă şi podină gata. Deci dar meşteri.ca
aceia aici în
Bucuresci nu se află, ci sunt prin satele după afară, precum și
aici la acelii

judeţii, precum

veţi fi și sciindii D-v6stră, pentru

mea,

îndată ce veţi primi

î.

zăbavă, cu însciinţare către Domnia
Cod, XXIII, fila 73 verso,
E

domnâsca

nâstră

caro vă poruncimii Domnia

poruncă,

numai decât să faceți
corcetareşi să găsiți acestii felii de meșteri săi trimiteţi aici fără
de nici unii
ieliide
a

i

mea. — 1793, Iunie 5.

!

2. In privința podirci stradci Mogoşoci âcă anaforaoa

relative:

pe

a

Epitropici obştirci, si alte acte
.
N
+

“Prea Inălțate Domne,

-

“ Insciinţămii Mărioi tale, că cu mila lui Dumnegeii
şi cu ajutorălii Inălfimecă tale, t6tă cheresteua cca trebuinbidsă pentru
facerea
podului Mogoşcei,
S'aii adusii de pe la judeţe şi o avemii gata aici ;
alte trebuinciâse argalii pentru

lucriitoră,

socotimii. că până Duminică le vomiă
mână vomii put să intrămii în lucru, ci fiind-căgăti și de Luni aviitorei săptăpodurile de isn6vă, cu liude 33 podari, ce intră şi alte dăţi, când s'aii făcutii
pe săptămână în trei cete, din
liudo 99, ce are Epitropia podari, nu se
pste ajunge a so săvârși lucrulii podurilorii, căci este greutate de cherestea maro,
ci se obicinuia, cu poruncă Domn6scă,de se mai da ajutorii, salahuri Lude
120, însă : de la Spătărie ludo 40, de:
la Agie „ude 40 şi din sud Ilfovii lude 40,
afară din vinovaţii ce eraii la temniţa
puşcăriei,. cari acești salahori şi vinovaţi
era pentru rădicatulii podinilorii vechi,
făcutulii _Şanţurilorii, -indreptatulăă: pământul
ui, aședatulii urșilorii şi trasulii

podinilorii, şi aşa cu.
pentru ca să putemii

ce. este, - podari din

acestii mijlocii se lucra podurile.
din noii tot-dâuna.
Ci
intra în lucru mai din Yreme, acum
dară după trebuinţa
lude

99, li se' vorii face rândii cu săptEmâna
şi vorii intra.

n lucru înrter 9 be juntate,
i

până se va isprăvi podurile cele noue, Şi
în

găsi rindulii lorii, iară pentru

salahori s6 va face luniinată

ISTORIA
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era pavatii

Mogoşoei

podulii

se făcea
deosebit. Şanţulii de scurgerea apelorii

în uni

modii

adânc,

aci forte

pe

PNNIN O
arii şi către D-lui Naziralii Agici de
porunca Mărici tale către D-lui vol Spiăt
fiind-că nici o angaric pe Bucuresci
a se da din mahalalele Bucurescilorii, lă să li sc dâe,.cu luminată porunca
duia
i
nu este; cărora salahori, după orân
e pe ţi; do ac6sta însciințiimii Inălţimo
paral
3
câte
le
icuri
Măriei tale, şi emedl
Filaveti,
Cod XXIV,

ali

|

”

tale.—1793, Febr. 24.

Ungro- Vlahici,

Dumitrache

Banii,

a

fila 3,

Scarlat

Vornieil. *
A

Domnitorulii dete următorea rezoluţiunc:

Su) Alexandru Costantinii Moruzi Vud.
P. Sfințică sale părintelui Mitropolitii
Cât pentru podari, bună este socotela ac6stă trobuinţii să intre în lucru
i, ca la
să se
și D-nelorii boierilorii Naziri Cutie
nou, şi așa poruncimii Domnia mea
şi
ci
u-de
patr
câte
ad.
,
de
torii
pe jumătate
locui
câ
mea,
ia
nu voimti Domn
a
urmeze ; iar pentru salahoră, find-că
bresl
din
şi
cum
lori,
ia
dator
peste
âdă,
[ifovii să fie supăraţi şi cu acestă podv D-lorii zabiţii cumcă nu prisosescii peste
ră
Spătariei şi Agici, find-că ne ardta
dlorii
şi Agiei, de a da din breslele Dumn
i
ăric
Spăt
a
cei trebuincioşi de slujb
ii maha6men
din
ca
cale,
cu
i
găsiti
s'aii
şi la luerulii podurilorii acestora, adecă ii şi trebuinţă de poduri şi este cu cu
folos
arului
lalelorii Bucurescilorii, cară ati și
şi să dte pe săptămână D-lui vel Spăt perea
facă
să
toţii,
viință. de a ajuta cu
înce
la
Agică iarăși 25 de salahori, acum
mele
25 de salahoră şi D-lui Naziralui
trebuinţa lucrului, arătândii Domniei ; deci
după
,
ă
lucrului, iară mai în urmă
uinţ
treb
fi
mai
va
câţi
ru
poruncă pent
acestorii
D-lorii Nazirii, vomii da iarăși
Agici, să grijesci forte, ca la strînsulii -ce veţi
ulii
Nazir
D-ta
i
î
rii
Spăta
D-ta vel
i,
zapci
către
de
i
în vre-unii chipi
orii
salahori să nu se facă catahrisisii
alelorii să se păzescă la datulii acest
mahal
a
e
ănir
cump
a
drept
Si
rândui, cum şi
'salahori. — 1793, Pebr. 26. _Procit. vel Logof.
, Cod. XXIV, fila 3. - Tată o'a doua

Prea

anafora:

Inălţate

Doamne;

să.
fost arătatii, eumcă mâno Luni vomii
-- Prin deosebită anafora ami mai:, şi numai cu salahorii co s'aii făcutii
lucrul podului Mogoş6oi

începemii la
în sporii, ci
în" rândii, nu se mal pâte lucia
vinovaţii
'orinduială şi, cu podarii ce intră
din
ca
şii,
Arma
talo, către D-lui vel
zapciil,
cu
să fie luminată porunea Măriei
are qi măcar câte lude 30, inpreună
dii
avân
ti,
co sunt la temniţi, să de pe fio-c
urma
s'aii
precun şi alte dăţi aşia
e
ropi
Epit
la
co se va socoti a le fi de pază,
de
da
se
li
a
de
Măriei tale, pentru
unit
de
,
Epitropia și luminată porunca
lale
ilorii, cât şi salahorilorii de maha
„1
emeelicii, atât vinovaţilorii i zapci
i
însciințimii,
a,
Judo: câte po parale trei; de acâst
„Grecânu,.
Filaretă

ali

Ungro- Vlahiei,

Dumilvache

lat
i,
BaniScar
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sub podine, la mijlocii, de unit stinjenii. De aci mare pericolii şi pentru
RE

Și asupra acestei anaforale,

Domnitorul

dete următârea hotărire:.

După anaforaoa Pr6. sfinţiei sale Părintelui Mitropolitii şi a D-lorii boerilorii Naziri ai Cutioi, poruncimii Domnia mea D-tale Epistatulo ali Armășioi,
să urmezi a da din vinovaţii puşcăriei pe di câte lude 30, împreună cu Zapciii
trebuincioși de paza lorii, după obiceiul co și alto ori sait urmati ; așișdorea
poruncimii şi pentru emeeliculii acestori vinovaţi, cu zapciii loră, i salahorilorii
din mahala, să li se dâe de la cutie
pe qi la unii lude, câto- parale trei. —
1793

Febr.

27.

-

|

ăi

Pitacii la Voevii Epitropici,
mitocu

Mitropoliei,

sălii facă

ca poduli

în grabă

-

Vel. Logof.

Mogoşdei, ce s'aii făcutii până

şi înduntru până la Curtea

la

Domnescă.

Cinstiţilorii şi credincioşi boerilorii Domnioi mele, D-vâstră Nazirilorii
Epitropiei, D-lui biv vel Vornicii Scarlatii Grecânu însciință Domniei mele
pentru podulii 'Mozoșsei, cumcă din loculii, ce s'aii începutii a se face noii, până
la marginea către cișmea, sati săvârșitii, și ati rămasii acum partea cea de
josii,
adică de la mitoculii sf. Mitropolii în josii, până în spre Curtea Domnâscă
veche, să se lucroze iarăși cu șanţii. Pentru care poruncimii Domnia mea,
ca
mâne.să puneţi a începe și la Iuerulii acestui numită podii din josii
de a se
face, care să se lucreze cu tâtă silinţa, de a se săvârși cât mai fărde zăbavă,
fiind forte trebuinciosii, căci pote să se întâmple venive de mosafivi
şi trebue
podulii acesta să fie făcutii și isprăvitii fărde zăbavă; ci dar totă
silința şi
„opistasia să faceţi napristanii la lucru şi săvârșirea acestui podii,
do a nu se
zăbovi.

— 1793, Aprilii 10.

Cod. XXIII, fila 38 verso..

a

Pitacii la Naziîrii Epitropici, ca până a se face podului, Mogoşve
i, să'lii
mevemelisescă de o camdată şi apa să o scurgă prin
curţi, unde va veni îndemână,
i
”
|
lo Alexandru Costandinăi Moruzi Vud,:

Cinstiţi şi credincioșilorii boerii Domnioi mele,
D-tră nazirilorii: Epitropiei
mea anaforaca ce ne faceţi pentru partea din
jos a podului Mogoșcei, și întâmplătârele
discol
runcimii dar, ca de acâstă ună dată să puneţi ii ale vromei, pentru care poD-vostră încai. să se meremeti"s6scă cu bună siguranță, adică
de la metoculii Mitropoliei în jos până la
m-rea
Mihai-Vodă în' tâtă acâstă diastimă de rînd;
undo va fi găuri, să se astupe
unde va fi câte vre-o podină de tot stricat
i
altele nouă în locă, caro în urmă la facere şi putredă, să o rădicaţi puindii
a podului din. noii vori intra în
loculii lori la: lucru, și sălii întemeiați
cum
sa cade și de a se sluji făr” de
primejdie și fă” do discolie, până la
vromaa ce se va începe a se face din
noii.
tot, cu Şanţii pe delesubt, „de a.so
scurge apa; și de vreme ce din nefiin
șanțului, caro lipsasce acum, staii tâte
ţa
apă, când este pl6ie, din care pătimo polinelo înecate plutindii pa deasupra în
scii toți; de aceoa dar ca unii lucru
de obște folositori tuturoriă,: trebui
ce esto
nţa :urmăză de a se deschide pe
alocurea

do obște, amii văgutii Domnia

|
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ă, căci de sigur şi omit
Gmeni şi pentru vite, cănd putredea vre-o podin
ri adânci.
şi vită îşi rupea piciorele în asemenea şanţu
va cădea trebuinți de a se
șanțură prin cură mănastivâsci scii boeresci, unde
ială însă, ca în vreme ce
orîndu
acâsti
cu
e;
scurge din pod apace se string
Epitropia obștiei a astupa acele
so va face şanțulii podului să fe datâre iarăși
ina stăpânii 'curţilorii cu
însărc
se
şanţuri şi a face dresuri la locii, tăr'de a
D-vâstră .po stăpânii
ii
ințând
încred
și
dii
dresulii acela. Așia dar plirotorisin
cimii Domnia mea
porun
așişderea
acelorii locuri, să și puneţi lucrulii în faptă;
Vodă: ca, când nu
Mihai
la
coboră
co
pentru podulii de peste apa Dâmboviţei,
cu cele trebuinnoii,
din
tot
i
isprăv
se
a
şi
acum
va fi cu putință a se face
e pe margini
caigel
nci6se
trebui
cidse de desubtulii şi deasupra lui şi cu cele
grijă de prifi
nu
a
de
i
mijloci
cu
,
şi veți cunssce că pote a se meremetisi
cu siguranța
eeze
scă, sălii întem
- mejdie, să puneţi acum peşinii sălii meremetisâ
și întorrea
merge
ii
dânsul
pe
fi
a
necea ce este de trebuinţă, unde fiind-că este
şi mici,
mară
obşte
de
rora
tutu
a
i
dă,
cerea la Domnâsca: Curte ot. Mihaiii-Vo
vre-o
le
întimp
sc
nu
pentru ca să
cai, carâto şi gldtă de norodii, qiua şi nâptea,
şi
acum
face
a
i
podulu
i
etuli
primejdie, trebuinţiă este dimpreună cu merem
ea până
siliţi,
să
şi
siți,
epista
să
așia
şi
;
siguro
caigele pe amândouă margincle,

— 1793 Aprilii 12.
i lorii.
în Pasci să so facă şi să se isprăvescă: meremetuli
Logofăti.
Io Alexandru

Procit. Vel

i

Con. XXIUT, fila 4,

Costandinii

Moruzi

Vrd.

însărcinaţi acum cu altele
Biind-că judeţele și locuitorii” de afară 'sunt
ri, într'acâstă vreme, r&mâne ca
unde este cu greii a se cere şi acoşti salaho mele Scarlatii Grecene biv. vel
ci
D-ta cinstitii şi credinciosii bocrulit Domni
D-tale, să găsoscă de aici din BucuVornice, prin bună economie -și chibznirile
şi Domniei sele Epistatului Agici,
rosci aceşti trebuincioşi salahori, după cum
Maiii 2. 93,
i amii poruncitii de acâsta, deosebitii.—+17
Pvocit Vel Logf.

Prea

|

Inălţate Domme,

ui Mogoşsei, că acunmii de
Insciinţămii Măriei tale, pentru facerea podul
de lucra, şi fiind-că pe unde
a viitâroi săptămâni este să no apucămii

Luni
începe a se face şanţulii po linia poamii săvârşitii podulii, pe aică încâce se
de câte unii stânjeniși în latii . de
dului pe dedesubt prin mijlocii, adăacii
i de cele vechi, care se îmmulţesco
o jumâtate, ghizduitii po alăturea cu podin
de Sati lucrati până acum [și mai
şi se îndoesce lucru după cum ai fostii
şi a strica podulii, trobuesce silinţă de
vârtosii că, când vomii încop3 lucrarea
i vreme îndelungată ămbletelo noAli şi săvârşi curândii, spro a nu se „ăticn
celea ergalii trebuincidse, amii
tâte
din
rodului, spre a pătimi stă obştea, ci
se meremetisescii din celea de mai
pusii do le facii altele din noii şi altele
se gătoscii, și rămâne pricina numai
nainte, care saii stricati, şi până Duminică topâre; aici în Bucuresci. salahori
cu
pentru lucrători, adică salahori şi Gmeni
prinqi cu bani; mă rogi Mărici tale,
într'acâstă vrome nu so găsescii, ca să-i
Ispravniciui -ot. sud [ifovii, ca să d6e lude
să fie luminată poruncă către D lorii
t din sud. Dâmboviţa

ii Ispravnici
120 sâlahori, i lude 59 toporași, i către D-lor

384
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XV. A: URECIIIĂ |
Nu

numai

de podulii Mogoşvei s'a preocupatii

Al. Moruzi,ci Şi

de alte căi mari, ba şi de unele mai mici. ! Podulii Jirgului-de-afară
cra

o arteră

din

cele 4 mari,

şi nu

cea mai puţin importantă.

Incă în

ca să d6e și D-lorii lude 50 salahori, şi lude'30 toporași, cărora salahori li
se va plăti de la Epitropie, după nartulii ce s?aii făcutii de D-lorii veliţii boeri,
care s'aii întăritii şi cu luminată porunca Măriei talc, pe di câte parale 14, şi
toporașilorii, co luer6ză cioplindii ca dulgherii, pe qi po parale 25, numai să fie
strașnică luminată porunca Mărică tale către. boerii Ispravnici, ca să-i binechezășuiasaii de acolo, să nu fugă de aici din lucru, făcendu-li-se și rândii, ca
să se mai schimbe, ori la două săptămâni odată, sii po lună odată; încă după
ce vorii sosi cei-lalţi în locii, să fie slobogi a pleca cei'de aici, ca să nu se
d6e zătienire lucrului, și pentru ca săi trimiţă mai curândii, atât salahorii cu
sape, cât şi toporașii cu topâre, să li se orânduiască câte unii munbașirii, a
săv6rși tr(ba și porunca mai curândii și a veni până Duminică ; eii arătii Mărioy
tale orânduiala trebei, cum se p6t6 săvârși, iar hotărîrea cea desăvârșită r&mâne

a se face de Inălţimea ta.—1793, Aprilii 27.

|

Scarlatii

Cod. XXIV Fila 114,

|
Povnicunii. :

Pitacii din 11. Maiti 1793 către Scarlatii Greeânu biv. vel YVovnicii, caro
a cerutii salahori și toporaşi, ce'i sunt de lipsă la lucrulii podului. Domnitor
ulii
îi spune, că a 'ordonatii lui. Aga, săi dea vre-o sută do salahori, iar pentru
toporaşi dice, că cacum nu e vreme să se mal supere satele dajnice, ci
să eâră 40
până la 50 de toporași de la satele de podinari, ce sunt scutite (Bălonii,
Slobodia şi Netezescii).» Vodă mai .acordă și câte 4 parale po qi de omii
i pentru
vinovaţii care lucrză acum la poduri.
Ma
|

.

In aceași Qi Domnitorulii . serie și Epistatului Agici, pentru

cei

100.de
Salahori. ceruți. pentru lucrarea podului Mogoşcei, avândii a
li se plăti. câte 20
de parale pe qi de fie-care, deci «ati: curentă de a mai
pricinui. covași.»
„Cod.

AXIII,

fila 36 verso,

i

|

1. Domnitorulii întrebă, în Martă 1793, cu ce.spesă se
facă pavelele strodeloriă din
cele 4 domnesci, 1 se răspund

Bucuresci, afară de

e, că suma necesară se eisluesce pe proprictar il şi prâvăliașii din fie-ce stradă. Domnitorulă
ordonă a se face asemenea cisluire,
ată actele:
,
E
-

Anaforaoa

RE

pentru

podurile

cole mici a le mevomelisi

Io

Const.

Alezandru

Moruzi

şi a:le drege

E

prăvăliaşii,

Ved

Cinstiţilorii şi credincioși boerilorii Domniei mele,
D-nâvâstri Naăzirilorii
cinstit

Epitropiei, înpreunii cu D-lui

vel Vistiorii

Filipescu,

Epistatulii

ii și credinciosii boerulii Domnioi mele
biv.

Agici,

față
er
a10ă
a]:
orgului
,i. săsă Seacă
socotelă
de cheltuiasale
la ce
Orit, care cheltuială să se analogis6scă
faţă înaintea Damnevâstră, caro, primind-şio să
în
mele, să vedemii.

— 1795,

Mai

7.

ma

aducândii pe prăvăliaşii

uliţilorii

trebue la aceste poduri ale

rc.

uli-

o cisluiască înșiși ci întro dânşii

scrisă, să se arâte ântâii Dc
«

me

Procit, Vel Logof,.

sol
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Aprilii 179%, Al. Moruzi ordonă Epitropiei să repare celii puţin podulit

acesta, de 6re-ce aci Epitropia dice că, după ce ati reinoitii pav&oa în

podulii Mogoşoei şi ali Caliţiei,: nu mai are podine şi nici mijloco:
+
de a face din noii podulii Şerbanii-Vodă și ali Tergului de afară.

Prea

_.

Inălţate Dâmne,

ii pentru
Prin luminătii. Pitaculii Mărici tale mi se porunceşte, să cercetezmari
Dom-

cele
ile
podurile, ce se urmâză prin ulițile Târgului, afară din podur
izn6vă sii mede
sâit
faco
ase
vrendii
și
strică
se
- nesci; aceste poduri când
cheltuială?
cui
a
cu
?
vemetii, de cine se cuvine a se face şi a se meiemetisi
e cu do
cercetar
făcândii
poruncă,
ă
Insciinţezii Măriei tale, că după luminat
cheltuiala „aceea o dai
amăruntulii, luaiit cunoscință: când se facii de-izn6vă,
stăpânire, şi la o parle
cu
vii
stăpânii pravăliilori,ce sunt pe marginea podurilo
a

după 'toemâl
şi la alta, şi între dânşii faci analogie de. plata ce'se, cuvine,
şanţurilorii,
lii
curățatu
de
ă
trebuinţ
fiindii
vremi
după
iară
ii,
lucrător
co facii cu
a face ;
lorii
prăvălii
chiriaşii
ză
îndatorâ
scii de rădicatii tina de po poduri, acea se
1793,
—
tale.
Mărici
a;
însciinţ
a,
lipsii
nu:
făcutii,
ci, după. cercetarea co amii
E
Mantie 7.
a
4,

Costandinii

:

Cod. XXIV, fila 195...
Io Alexandru

Dumnâta

Costand.

Aloruzi

Filipescu

Vistierii.

E

ea

Poivodiii gospod. :Zemb.

Vlahacoie.

biv. vel Vistierii, Isacii Raletii, Nazirulii „Epitropiei,

runcitii de a face chefşi, pentru tot podulii târgului

*

amii po-

de afarii, și. să so more-

iso ; așia dară
metis6scă numai pe alocurea, unde-sii găuri şi stricăciuni primejd
'numai de,
lipsă
şi
gaură
numai.
este
unde
că
ta,
Dumnd
poruncimii să urmeză
-vitele

cât, numai vre-o .podină, „să o astupe și să 0.drâgă, ca să nu'şi frângă a
aa
e. Aprili 23.
— 1794,
piciârel
Prea

Inălțate -Domne,

-. ...

..

a,

podulii
„Prin. luminată Pitaculii. Inălţiraci - tale, .ni se: poruncesce. pentru fiind-că
i,
meremetis
alii
şi
'Prgului-de-afară, ca să orânduimii “podară a'lii drege
ce vinii şi morgii, mai
S'aii deschisi găuri şi gropi, și noptea, la trecerea celorii
cădândii într'acele
vârtosii la menzilii, se întemplă de se primejduescii. vitele,
tale, amii
Inălţimei
porunca
luminată
gropi şi găură şi'și frângii piciârele; după
locurile
numere
să
ca
vacă
să
ca
Epitropi,
boeri
doilea
orânduitii. dintre (ftori) alii
podină,
3.000
la
i
ca, câtă podină trebuesce, și ne aduso răspunsii, că trebuesci nu arc, neavendii
-putere
altă
şi
Epitropia
fiindii cu tot prăpăditii acesti podii.
sunt. tocmite a aduce
podină, pentru că satele de podinari ce le are Epitropia,
dintii, câto lo aii rândulii
rânduri. podină într'unii anii, iară nu deodată, şi
din susii a Curţei
porta
ot
a,
Dâmboviţ
apa
adusi, s'aii pusii la podulii de pesto
și D-lui. Visticcum
GO,
podine
Colțea
spitalulii
la
și
datii
vechi gospod., s'aii
datori, i
suntemii
mai
co
rului Brâncovânu iarăși podine 60, bez 40 podine

6se ; locuitorii sunt eşiţi
cu Pitace gospod. sati. pusii și la alto lucruri trebuinci
șilimit peste orânduiala şi
la pluguri, fiindii vremea muncei, şi nu putemii sii
să aducă, fiindii de tot
toomâla lorii, măcar că şi tâtă podina, câtă coste satele
Istoria Româniloră de V. A.

Urechiă,.
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reparaţiune nu se făcu până în Octombre 1794. Atunci
Ma

o

La Naăiră

Epitropiei

" Fiind-că la podulii Tergului-de-afară Sarii putea face, de o camdată, câte
unii meremetii de podine, pe unde este lipsă și stricăciune, care din nepurtarea
de grijă şi din ncurmarea Polcovnicului nu se face, și aii ajunsii la stare
de primejăie a vitelorii şi a carelorii în .vremi grele, iată că vă poruncimii
strașnicii, să orânduiţi. intr'adinsi pe Polcovniculii de “poduri cu podarii, să
mergă şi unde sunt găuri și lipsă de câte o podină-două, să împlinescă cu podino
stricatii, nu ajunge să se facă meremeti, la acestii podii, fără de cât avândii
Epitropia puţină 'podină veche, ca vr'o 60—70 cară, o păstrămii pentru podulii
ce 'urmâză la Mihaiii Vodă către Curtea cea nouă, căci, când se frângii câte
două, trei podini, numai caută să o așeămii, fiindii trebuincidsă în tot ciasulii
pentru

mergerca

şi întorcerea

boerilorii

şi altora, ce urdine la Domnesca

Măriei

tale Curte; dară cu tâte acestea amii făcutii iconomie şi amii luatii câto-vași
din podina cea veche, orânduindii şi pe Polcovniculii de podii do a face mere"metii, cum se va putea și va ajunge podine la podulii cât ţine șanţulii, pentru
că la acelea, când se face gropi şi găuri, se întâmplă primejdie, iar cât este
fără șanţii, pe unde este stricatii podulii, ămblă fără de primejdie, câţ va fi

bine, dar pornindu-se- niscai ploi, atuncă iarăși cu discolie va fi îimbletelo şi
de nu se va revărsa bogata mila Măriei tale, a se face do la Visterio orân-

duială de podină și de urși, atât pentru poduli Tergului de afară, cât şi a
lui Serbanii- Vodă, ce se face din noii, precum Ss'aii făcutii și aceste două poduri,

ali, Mogoşcei şi ali Calicilorii, putere la Epitropie nu mai rămâne, și de punemii
câte' o podină. nouă să cârpimii, caută să o cioplim, să o subțiemii, ca să se

potrivescă cu cea veche, fiindii 'subţiâtă și cioplităde umbletulii carotelori, i
a carelorii și a norodului, și așia se slăbeşce și cea nouă și numai decât se
rumpe; punemii și de cea veche, iară fiindii r&seâptă si putredă, în puţină vreme |
se rumpe și aceea. Şi așia în tâtă vremea caută să avemii cherestea multă, şi
podarii să nu mai lipsâscă de la lucru; de care nu lipsimii a însciinţa Inălţimei
tale de prâstă starea acestorii două poduri, și cum Diuhalii Sfintii va lumina

po Inălţimea ta: — 1794,
i

ae

:

Cod,

XXVII,

A

pag.

7 scara

Aprili 2.
e
Vi-a

îi

e
Isaae Nalet.
Da

Pitacii la boerii Epitropiei ca să dregă podulii lui Șerbanii- Vodă.
„ Cinstiţă şi crodincioşi:: boerii Domniei mole, Dumnovâstră nazirilorii ai
Epitropici do obşte, :primindii acestă a nâstră Domnâscă poruncă, îndată să
orenduiţi pe Polcoyniculii
-de -podiă cu podari,.să facă căutare podului Şerbanii
Vodă, ca în tâtă diestima podului, ori-co. stricăciune va avea, să so : meremetisescă și să se curăţâscă. de noroiii, şi fiind-că până mâne sâră trebue să fie gata,
poruncimii Domnia mea și D-tale cinstitii și credinciosii boerulii Domnie mele,
biv. vel Vistierii, Epistatule ali Agiei, să epistasescă la acesta, dândii şi cuviinciosulii ajutorii, ca negreșşitii să so isprăvescă până mâne s6ră.—1'793, Aprilii 13,
"Cod, XXIII,
fila 48,
ii
pi
SI

387
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şi să astupe gănrile, făcândii meremetulii. negreşit unde esto râii stricati,
pentru că do nu va urma de a săvârși dresulii acesta în puţină vrome, să scie,
că acolo în loculi acela pe podii, îlii vomii pune Domnia mea de se va pedepsi
:
cu bătaie.—1'794, Octombre 4.
„Cod. XXIII, fila 281,

"Nică în 1795 nu se putură -face din not cele două insemnate

Podulii Tergului-de-afară ş. Serbanii-Vodă.

artere ule Bucurescilorii:
La 9 Februară 1796

Al. Moruzi

scriela Nazirii Epitropiei

şi întrebă:

«Câte podine trebue pentru podulii 'Târgului-de-afară şi pentru podulii
stricate?

Şerbanii-Vodă, cari sunt

din aceste . două poduui. se

Care

cuvine'a se drege mai ântâiii? Câte podine trebuescii la Mihai-Vodă,

drumulii curţei de acolo, că şi acela a ajunsii în prostă stare?»

pe

_Dămiîn volumulă

a

“

Cod. XXIX, fila 150.

VI (de anexe)

unii numării

de acte,

din care

strade,
se pote vedea cisluiri diverse, făcute între conlocuitorii aceleaşi

i
pentru podirea ei, ba şi procese de neplata sumei cisluite şi implinir
Sie

DEE

a

prin mumbaşiri.

Este de observatii, că unulii din motivele invocate de Al. Moruzi,
era că
ca să împingă Epitropia la facerea, ori repararea de pavele,

şi arii fi ruşine șă afle stra-

«pote să se întâmple venire de mosafiri»

dele

mari

ale

oraşului

în

prostă stare. Pentru

a se acliva repararea

ciosii
podului stradei spre Mihaiii-Vodă, se dicea, că este «trebuin

în

urdină
tot căsulii pentru mergerea și întorcerea voerilorii.și altora, ce
_
la Domnâsca Curte.»
puţină
mai
In 1795 şi 1796
faceri de strade 'nouă.

a
activitate

Să atribuimiă

sa pusă

aa
pentru reparări,

acesta. imprejurărei, că ciuma

ori
in aceea a anului
a fostă mai violentă între tomna: anului 1794 şi până

să repare: podurile
„* Pitacii la Naziriă Epitropici, din 29 Augustii 1794,
unulii co esto tre«ca
mană, până nu .so strici mai tare, în deosebi Beiliculii,
Vodă ordonă să
ducii».
se
şi
vină
ce
i cât şi. musafirilorit
obştici,
ost
atât
buinci
acestui podii
căutare
facă
să
poduri,
de
iculii
Polcovn
so rânduiască îndată.
mexremotii...
e
Gre-car
face
a
aibă
Așişderea şi la căpitâiulii podului Mogoș6că, să
Cod. XXIII,

fila 274, *

ască zapeii într'aPitacii din 4 Octombre 1794 către vel Spătarii, să rândui
stricate, ca sii facă
sunt
dinsti pentru dresulii podurilorii de prin mahalale, cari
toții să se apuce
cu
are
fiteş-c
ca
,
mumbașiretii asupra tuturorii mahalagiilorii
și stricăciune ;
lipsă
află
se
ndo
veri-u
ecze
'întom
lo
să
cu silinţii să lo dregăși
fără de voia
şi
zapcii,
cu
iar carele nu va'urma de sinoși, să-i silesei D-ta
lorii, să facă meremetulii colii cuviineiosii.
Cod,

XXIII,

fila 280 verso,
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17196. Totuşi în Februară 1796 se iati măsuri pentru repararea stradelorii Mihaii-Vodă (fiind-că de la Aprilă are a se muta Domnia iar la

Curtea nopă) şi Şerbani-Vodă.!
"De

apa Dâmboviţei

..

-

şi de podurile pe

Da

Sa

ea sati îngrijitii AL. Moruzi.

Sanţulii pentru regularea venirei apei pe matca Dâmboviţei “prin
oraşi, numai în cătimea necesară, evitându-se innecăciunile, esle de
aprope îngrijitii, cum se 'pâte vede din actuli, ce aducemi aci
în

notă.?

a

o

Ra

Desgheţul Dâmboviţei era ocasiune de inundări a mahalalelorii
josnice şi de sfărimare a podurilorii, de.aceea era obiceiii, ca qi şi

nopte să se păzâscă podurile de isbirea sloilori, prin podari înarmaţi
1. Pitacii din 25 Febr. 1796 către Nazirii Epitropiei. Moruzi a cercetati

raportulii lorii despre starea podurilorii mari și a hotăritii, să se facă de o camdată numai donă mu trebuinci6se: podulii de la Mihaiii-Vodă, «cu unulii cc
la di ântâiii de Aprilie este a se muta Domniaîa Curtea.de acolo» şi după
acesta podulii Şerbanii-Vodă, «care este celii mai răii stricatii, făr'de putință de
"a trece pe dânsulii vită sii carii.» Pentru materialulii do lucru necesarii, Domnitorulii spune, să se facă poruncă la Isprarnică, să oblige pe podinariă Epitropici
ali: aduce, grăbindii mai alesii cu podulii de la Mihaiii-Vodă.
iu
2. Cod, XXIX Fila 15,

2.

e

Pitacii

Dommescii

Sa

din 16

Iunie

!

1794.

-. Fiind-că luăm Domnia mea însciinţare, pentru șanţulii de la judeţulii
Dâmboviţa, care este făcutii într'adins numai pentru vremi de pliniri, când
se întâmplă venirea apei Dâmboviţei mare, să se abată prisosulii apei pe şanţii,

do a fi oraşulii Bucuroscilorii feriti de înnecăciune, iar în altă vreme, mai vârtos

acum când este secetă, areafi şanţulii bine închisii şi astupatii,.de a curge
totă apa Dâmboviţei pe drumulii ci; cumcă „acolo, pe numitulii șanţii,. fiind
două moră, iar epistatulii șanțului, pentru ca să lucreze acele mori, aii lăsatii
deschisă curgerea apei pe ele și aii secatii Dâmvoviţa, cum se vede, pricinuind
i
lipsă de apă la' morile Bucurescilorii, de nu potii lucra, şi aducândii
stenahorie
do obște, lucru care aduce lă multă. vinovăţie pe numitulii Epistatiă,
carele,

împotrivă, altele. aii însciinţatii citre D-lui vel Spătarii ; dămii volnicie boerului
Domnioi

mele Vătavului do Curte, ca împreună cu unulii din ai doilea
Epitropi, cu unii zapeii Spătărescii, Wimpreună cu unulii din Ispravnicii
judeţului,
cărora li s'aii serisii porunca Domniei mele deosebită, să mergă
drept . acolo
la gura şanţului, la stavilă, ca să vadă înşişi în faţa locului
pricina, și fiindii
aşia, numai decât să închidă și săi astupo șanțulă, cu mijlocii
de a nu'şi găsi
apa locii să se împarţă şi să so risipâscă pe șanţii sâi pe
aliăturea undevași,
stândii napristan până se va săvârși acestea, undo
să ducă și po Epistatulii
șanțului cu orânduiții șanţari acolo do față şi s&vârşind-o
acâsta, să aducă
Domnici mele pliroforie în adevărşi anafora de la
Isprav. judoţului.—1794,
unio 16.
Sa
e
Cod. XXIII, fila 235,
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cu cângi şi aveit obligațiunea

să-i sfărime

se aglomera pe sub poduri. !
- Pentru

lucrarea

se

podurilori

şi să-i facă a trece,

fără a

E

rechiziţionaii

adesea — pe lingă

podari — şi morari de pe la morile mănastiresci,ca mai pricepuţi la
ă
lucrările pe apă.2
de acum
1, Pitacii către. Nazirii Epitropici din1 Februario 1795. Fiind-că
podari,
de
i
niculu
polcov
scă
poruneâ
să
Nazirii
osto a se dosgheţa Dâmboviţa,
că do
ghoței,
a
rumpere
la
iţă,
Dâmbov
pe
de
rii
podurilo
i
apărăre
lii
în 'intoresu
și cu
lui
6menii
toţi
cu
nă
dimpreu
îndată ce va începe ghiaţa a:so rumpe,
podurilo
tote
la
topsre,
cu
şi
căngi
cu
Agic,
la
do
şi
ajutorii de la Spătărio
de ghiaţă şi
mari din Bucuresci, să păzâscii qi şi npte, ca să întâmpine sloii . podurilorii.
parii
printre
trâcă
să-i
e,
pe cci mari să'i sfărîme, săi micşorez
când va fi vre-unii
Şi mahalagii împrejurași să so întrebuinţoze' la astă muncă,
fie priveghiatii,
să
Vodă
zorii; Mai vârtosii podulii co duce cătro M-rea Mihaico va veni
-până
bună,
stare
în
e
întreţin
şi de nu se va putâ do o camdată

cherestGua 'cea nouă pentru dânsulii, să se oprâscă
funii.
Sati

|
|
sorisii asemenea la Spătărio şi la Agio.

Cod. XXIX,

9,

trecerea
a

peste “ podii prin
a

De

'

fila 13 verso şi 11.

Prea Inălţate Domine, -

apa Dâmboviţei,
Inseiinţiimit Mărioi tale,că la facerea podului de peste
rii podari este
lucriito
între
ă,
ii-Vod
Serban
e
numesc
se
ot. casele de beilicii, ce
lii scaunilorii
aşedatu
şi
ii
- trebuinţă şi de ș6so morari pentru Dătutulă .parilor
morarii ce sunt
dintre
ca
talo,
Măriei
a
şi ali urșilorii ; să fie luminată porunc
se înseninară
ce
morar,
6
acei
ide
se
să
ci,
.bocres
și
pe la morile mănăstirescă
, precum
podulii
isprăvi
va
numele lorii mal jos, să se afle în lucru până se
Epitropia
și
iţei,
Dâmbov
apa
pesto
de
.
s'a urmatii şi altă dată la facerea podului
1793,
tale.—
pe fie-care di; de acâsta. însciințămii Măriei
lo va plăti .....
ii Vornicii,
Searlat
“
Ianuarie 17.

Numele morarilorit |
de lafoișorii, Dinu ..
Năstase, Radu Bondocii, Mihaiii, Pătrasco, Pătraşco.
i

ot. Vitanii.
Io Alecsandru

Const.

Goa, XXIV, fila 462.

Moruzi "Vud. Boj. Milos,

_

să orânduesci zapeiii SpăPoruncimii Domnia mea Dumitale vel Spătarii,
ndii pe mai jos numiții
rădicâ
,
poduri
de
nulii
căpita
tărescii, ca de împreună cu
,
viţei din susul Monastirei
morară, să-i aducă, la podulii de peste apa Dâmbo

Sfântului I6nii.—1795 Februarie 28.

.

Prea ' Inălţate. Dâmne,
când se faci, poduri peste
Tnsciinţmii Măriei tale, pentru că tot-dcuna
câte patru morari, de cumpunosci
apa: Dâmboviţei, este obiceiii de se aduce
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Incă din Augustii 1793, Domnitorulii ordonă repararea unora din
CI

poduri:
.Pitacă la
le nieremelisi.

Vornizuli,

Grecânu

după

podurile

pentru

Dâmbovilei,

apa

«

D-ta biv. vol Vornicii, Scarlate Grecene, fiind-că podurile do pe apa Dâmboviţei, cum oste 'acostii do la Gorganii celii do la morile de lângă Cotroceni
i podulii de aici de lângă pârta Curţci nouă, aii Groşi-care striciciune și lipsă
do câte 2 sâii 3 podini, si fiind-că aceste poduri, ca nisce trebuinci6so ce sunt
şi primojdise, trobue a li se face moremeotii în grabă. Poruncimii Domnia mea
ca numai decât acum să rânduosci pe Polcovnicii cu podară şi podine să drâgă,

sti lo întărâscă, împlinindii lipsa firde nică o zăbavă. —1796, Augustii 14.
Cod. XXII, fila 119,
DI
a

Podul
cursului

de la Gorgani (astă-di nu mai există, după

apei) erai

obligate

săli

Mihaiit-Vodă şi mahalagiii. Podulă
menulii
lumina

monastirei
apei,

i aşălă

cu

îngrijescă

strămutarea

monastirile

Radu-Vodă,

de la Cotroceni îli întreținea Egu-

acelui nume. !

a

pariă, şi alte povăţuiri

dai.

"

podarilorila urzitii şi clădilii

cherestelă în apă, ci fiind-că. morarii nici-odată nu vorii să vio do.voia lorii,
și mai vârtosii că Epitropia le plătesco ostenla lorii do di paralo 50, să fie
luminată porunca Inălţimoi tale către D-lui vel Spătarii, ca să orânduiască unii
zapciii și dimpreună cu unii căpitanii de podii, caro să mârgă să'i arcto po
meşterii morară, co se însemnară mai josii, și s6%i io s0'i aducă în lucrulii
podului, co urmâzi peste apa Dâmboviţei ot sfeti Ionii de vale, fiind-că după
trebuința, ce esteși după luminată porunca Inălţimei tale ce ni s'aii. dati, ca
să so săvârștscă mai cu grabă,
nu lipsimii.a însciința Mărică talo de trăbuința
co este pentru acești meșteri, și cum vă fi luminată poruncă.—1795, Feb. 26.
Isaac

1. Tănase

Morarulii

1. Radu Bondocit

ot mâra

"4. Mihaiii ot Palinii.
1, Udrea ot Pălinii la mâra

Cod. XXIII, pag. 30 M-a

Radului

ot mahalaua
e:

Ralet.

Vodă.

Popi-Radului,

:
.

Cotrocânului,

|

Di

1. Anaforaua pentru podul de peste Dâmboviţa3 în dreptuli, mănastirei
Cotroceni, cu care aii încăvcati, pe monăstive să'li facă.
iai

Io Alecsandru

Costantinti' Moruzi

Voiv. i gpa.”
După anaforaua Epitropiei şi după făgăduiala ce dă Egumenulii că-lii va
îaco şi acum din noii și în tstă vremea va purta grijă a fi întemeiatii, facemii

omnia mea musaadea la rugăciunea co ni se dă, și: volnicimii pe. egumenulii,
ca de la carulii cu sare, cu lemne, cu cărămidă să ito-câte o para, iar de
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jurarea,că avâii
„..»» Acestă obligaţiune vine monastirilori din împre
să contribu6scă
datori
erai
i
mori pe Dâmboviţa. Mahalagiii din Gorgan

carul cu nisipii doui

bani, iar de la altele și de la carelo

seci să n'aibă a

Egumenului ca să. fio
lua, nimici, însă până în 20 de dilo sorocii, poruncimii
Domnioi melo pentru
cartea:
și
irot
podulii gata, pentru care să se facă, mănăst
„Vel LOgfe
:
acesta,— 1794, Aprilii 13.

“Prea

Inălţale Domne,

apa Dâmboviţei, în
Insciințămit Măriei talo pentru podulii co cste poste
pământii, caro ai
do
iipodul
dreptulii sfintei minastiră Cotroceni, din sus de
şi pâto să so.întotulii,
cu
e
dărim
ajunsii la forte prostă stare, încât o. să se
eala umbletelo
obşt
şi
scă
pătimâ
să
urmă
în
apoi
tâmple şi primojdie cuivaşi,
de focii,
lemne
cu
i
sare,
cu
lorii, căci într'acelii coprinsiide locii urdină cară
discose
să
vorii
a
aceşti
toţi
că
itii
i-cu nisipii şi cărămidă i proci, şi deosob
ce sunt
le
mahala
atâtea
şi
chiar
dar,
lorii,
ișulii
lisâscă la trecereu şi alișver
de focii și alte trebuinţe alo
în partea locului vorii să pătimâscă pentru lemne
că . locii multii şi să le
ocol6s
să
e
fie-car
lorii, căcă lipsindii podulii trebueşco
la fieş-care mahalagii a'şi înite preţii îndoitii la ori-ce martă şi cu greutate fost. ficutii însciinţare Măriei
aii
timpina trebuinţa la vreme; pentru care pricină
îndatorâscă mănastirea Cotroceiale şi r&posatulii Vornicii Grecânu, ca să se
iala co va pune, să aibă a. lua
nilorii ali face acesti podii,și pentru cheltu
nulii nu i-ai: dati îndemână,
Egume
mănăstirea doi bani de carii, dar fiind-că
i. fiindui şi frică do urgia
vârtosi
mai
şi
carii,
do
fiind puţin câte doi bani
porunca, adică, a treco unii carii
Miiriei tale, nică nu era cu putinţă a so păzi
sălii întârcă, înapoi, şi trebuo
unde
de
banii
şi. ai lua numai doi bani, şi 'unii
fieş-căruia, și așa nofiindii cu
si aibă sumă do binișori, ca 'să schimbe paraua
putândii de aii luptatii şi
acum
putinţă aii r&masii tr6ba neenerghisită, penă
nu
nare şi putregeciune,
dărepă
la
tot
de
ndii
lemnele podului, iară acum ajungâ
Cotronii
Egume
ulii
pe cuvios
are putere să mal ţie; pentru care 'amii adusii sălii facă aceli podii de isnâvă,
i
primiti
ati
de
făcutii
Pamii
şi
pie,
Epitro
cânu la

paznici pentru dresulii lui, ca să nu se zăticare şi mănăstirea cheltuială, mai vârnâscă nimenea la trecerea sa, și fiind-că
atât cherest6ua, și plata meştetosii la acâstă vreme fiindii scumpe tâte, adică.
acelui podii, i-amit făgăduitii că
orânduindii tot-dâuna' meșteri

rilorii, cât şi simbria orânduiţilorii.de paza
revărsa milostivirea atât asupra obştică,
vomii ruga bunătatea Măriei tale, de va
, ci să, aibă voie a lua câto'o para
cât şi asupra mănăstirei a nu saferi pagubăsare, do lemne, de cărămidă și nisipii
de
„de tot cara co va trece încărcatii, însă
lua nimic, şi aşia “încredințându-se: ail
a
are
nu
.
deșârte
și
(iar nu de la altele)
pentru care de a'lii trage inima mai
i;
şi plecatii să'și facă orânduiala gătire
ii Măriei tale, ca să bine-voiască
mult și fără de îndoială a se, sili, ne rugămfacă luminată: Domnâsca Mărici tale
se
Năstavulii Inăltimei tale a poruncisă
Egumenii, ca să pâtă stringe şi a lua
ului
cuvios
mâna
la
cie
'volni
de
carte
să se îndatoreze' în carte a fi cu purtarea
acostii venitii: de carii câte o para şi
nii, bunii şi fără de cusurii, ca să
do grijă a podului în t6tă vremea, zdravă şi cei ce se 'chivernisescii. la alişreaii,
“nu pătimâscă obștea la trebuinţele ce
e cum! duhulii: sfinti va lumina
rămân
şi
i
nţiimi
înscii
rişulii lorit; de acesta
Isaac Ralet

buniătatea Minier tale. —.1794, Aprilii 15.
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la podulă

din Gorgani,.pentru'că

“ Anaforăoa Epitropiei pentru
Dâmboviţa ot. Gorgani.
Io Alecsandru

Alex.

orânduiala

Cost. Moruzi

ai

donatii

loculi

şi meremetulii

podului

de peste

Ipsilanti

Vvad. î gpdr. Zem.

Vian.

|

“"Taosidulii acestori tal. 67 poruncimii Dumitale,. cinstitii şi crodinciosii
bocrulii Domniei mele, vel Spătarii, ca să le faci acum de la Egunicnia
numitelorii mănăstiri, i de la mahalagii şi să dai la Epitropie, iar pentru pliroforia ce ne dai Dumnâta, biv. vel Vist. Ralet, cumcă cu acestii meremetii so
pâte: face acum de acâstă dată întemeierea podului cea trebuincidșă, până la
tâmnă, "ţi poruncimii iarăși, ca prin vedere şi chibzuire bună, să fil bine sigurifsitii la ac6stă. pliroforie ce ne dai, că va ţinea și nu sc va întempla, ferscă
Dumnedeii, vre-o primejdie, făcându-se acestii meremetii, și de altă parte iarăşi
Dumnâta vel Spătarii să îndatoresci po Egumenii numitelor muinăstiră și pe
mahalagii ca să facă gătirea cherestelei din: noii, si o și caro în fața locului,
până do tomnă a fi gata, pentru că nofiindii următori, vorii fi şi mahalagiii
supuși la, plata de chirie pentru 'casole și nnmestiile ce aii pe loculii acestorii
mahalale,
cum și Egumenilorii li se va face venitulii- morilorii zaptii, până so
va împlni: analoghia cheltuelei la facerea podului acestuia.
— 1794, Aprilii 15,"
i
DR
Vel Logf.

Prea Inălţate Domne

„+

„Inseiinţămii Măriei tale, pentru podulii de pesto apa Dâmboviţei, ot. morilo .

do la Gorgani, care: fiind-că aii începutii a se derăpăna, încât pote să se întâmple
și primejdie, mi-ai poruncitii Măria ta ca să facii unii chefşu -de o camdată,
acum, ca să se vadă co stricăciune arc şi cu câtii cherestea pote a so meremetisi?
do care amii orânduitii pe polcovniculii de poduri de ne-ai adusii r&spunsii,
că trebuește 40 podini, 2 urşi și 3 pari la podişorulii celii micii de la căpătâiii,
care

socotindu-se

cheltuiala, ce

trebuesce

la acestii

merometii,

cu

plata

chores-

telci și a meșterilorii lucrătoră, facii tal. 67, după cum și mai în jos se însemnară
;. ci fiind-că acâstă datorie a facerei podului de acolea este-a măniăstirei

„Radului- Vodă, i Mihaiit-Vodă şi a mahalagiilorii ot. Gorgani, iar nu a Epitropiei,

să fie luminată porunca Inălţimei tale către -Dumn6lui vel Spătarii, ca să împlin6scă acești bani de la amândoi Egumenii numitelorii mănăstiri și de la mahalagii și să dâe la Epitropie, ca să putemii face acestii meremetii, acum de o
camdată, și micar că cu tâtă lipsa ce are Epitropia.de cherestea și de altele,
dară amii, orânduitii de astă-qi să încâpă şi lucrulii și iarăşi arătii Inălţimoi

tale, că acestii meremetii pote să tie pânăla tâmnă, iar nu mai. mult, și doo-

sobit să îndatoreze, a'și face Egumenulii și mahalagiii gătirea choresteloi . din
noii câtă esto trebuinci6să, ca cu încetul, până la tâmnă, să o şi cara rânduri

aici la poaii, fiind-că altii mijlocii nu mai rămâne de acum înainte, când so va

mai strica, căci aii putreditii lemnele și de ce merge se slăbescii și nu mai
esto de cârpitii și cum va fi luminată porunca Măriei tale.— 1794, Aprilii 15.
,

„„.

taleri
E
aa
"40 pentru40 podini.
|
6
pentru 2 urși
|

6. pentru 3 pari. :
15 - plata meşterilorii lucrători:
-07

DR
:

Isac Ialet
i

Cod, XXVII, pag. 18. V-a,

-
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de acolo, cu asemenea

con-
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domnescii

din

la :mahalagiii

acea mahala

i înu”o stradă din cele 4 mari
diţiune. i Podulii de lângă peilicii, fiindi

e.?
|
Domnesci, se întreţine de Epitropi
II
PU
u podulii de peste Dânibovila de la
„4, Pitacăi la D-lui vel Spătavii pentr -Vodă.i Mihaiti- Vodă, şi cu mahai, Radu
Gorgană, ce: sunt datăre două. m-tir
acestei
i, Cotrocenii săli dregă Egumenulii
drept
din
ii
lagiă a'lii drege; î podul
pe
:

Monăstivi,

iei mele vel Spătarii, ne-amii pliroCinstitii și credinciosii poierulii Domn
nii,
de peste apa Dâmboviţei, do la Gorga
sunt
forisitii Domnia mea pentru poduli
ri
podu
e
acest
că
'cum
i,
QGorgânulu
și
cum și pentru: podulii din mahalaua
ă
-Vod
Radu
oi
a Lgumenulii mănăstir
datâre-a le face şi a lo drege tot-d6un
do
le
moșii
aii
ă
m-tir
e
acest
i . Mihaiii- Vodă, ci amendou5
Egumenulii mănăstir
dimpreună însă
PI
și vonitulii ce ati do la aceste acarotură,
ulii
fotos
acolea, din
care mahala,
ui,
anul
stii în mahalaua Gorg
„cu toți mahalagi5 i ce aii case și name
minăstirei
a:
icuţă
biser
o
la
a plăti chirio
fiind fost locii Domnescii, supuși
Domnici
oa
vrem
la
ime,
vech
din
e
du-s
Cotrocenilorii, care bisericuță prăpădin
orii, ca
agiil
mahal
acela
notiritii tot loculii
Sale Alexandru Vodă Ipsilant s'aii
ntului.
pămâ
a
chiri
de
ţi
slobo
fie
şi aşia să
iei
si fie datori a griji de aceste poduri
Domn
ca,
Naziri ai Epitropiei, din porun
apa
Deci, măcar că făcură D-lorii boerii
peste
do
lui
podu
sti
ce fu trebuincio
mele pentru grabă acun moremoetulii numitelorii mănăstiri şi a mahalagiilorii ;
a
Dâmboviţei, dar fiind-că datoria este seiro tuturora, atât egumenilorii cât şi
în
dat
le
să
ca
e,
D-tal
ii
ncim
poru
rea,
iată
larii, și atât podulii do pesto apă puru
mahalagiilorii spre-a urma datoriei
fiir'de
și
nicii
temei
tuna
tot-d
f6
si
ca
în tâtă vremea, sălii meromotisescă,
otulii
să-lii facă, făcându-le D-ta mumbașir sunt,
primejdie, cât şi podulii mahalalei
ce
i
dator
nisce
ca
,
escă
poruncă Domn
apa
colti cuviinciosii, făr'de a aștepta
e poduri ; cum şi podulii do poste
acost
de
scă,
grijâ
să
lorii
care
cu cheltuiala
u,
ocon
Cotr
ii
i, asemenea Egumonul
Dâmboviţei de la morile ot Cotrocen fio tot-duna banii, precum și alto-ori no
să
ca
,
dregă
aro morile acolo, să'lii
Augustii 15.

t.—1793,
adovorimii că aii fost datorii de. l'aii : făcu
Cod. XXIII, fila 120.

”

la
pentru a se da vinovaţi tot deuna
9. Anaforaoa Vorniculai Grecenu
podulii Şerbanii- Vodă.
facerea podul de peste gâvlă ot.
vaţi
Epistatule alti Agioi să aibi a da. vino
' Poruncimit Domnia mea D-tale
e.
ră-l
asup
pază
tului podii, însă cu bună
A
de ai pușcăriei ajutorii la lucru numi
IE
o
”
-4'7194, Tanuarii 12.
Prea

Inălţate

Doâimmne

emâna
ii Măriei tale, că de Luni, săpt
Cu prea plecată anafora însciințez
e do
casel
ot.
lii de peste apa Dâmboviţei
stare
o
viitâre, este să ne apucămii de podu
la
ii
ajuns
aii
Şerbanii- Vodă, find-că
sii
vârto
boilicii, co se numesce podulii lui
mai
,
vaşi
cuie
ejdi
prim
se întâmple
e
cătr
prâstă, încât *mă este t6mă, să nu
ncă
poru
AMăriei talo, să fie luminată
ărie
la olacile împărătesei, ci mă rogi
puşc
la
de
.
vaţi
vino
ne de

dilele si
D-lui. Nazirulii Armășiei, ca po tâte

.
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|

-

Podurile pe drumurile mari din -ţâră erai
în comptuli «brudinei» arendată,
moşiei, unde ven€ podulii. Acesta

reprimate. !

făcute

şi întreţinute

fie de Statii, fie de către proprietarii
dădea locii la multe abuzuri, adese

ajutorii la lucru podului, cărora li sc va da şi emeclicii do la lipitropie po
parale patru; do acâsta însciințămii Mirici talo și cum va fi luminată porunca
Mărici tale. — 1794, Ianuarii 13.
!
Cod XXV, fila 229,
e
SE
a
,

1. Pitacă la Va Spătarii, din 24. Mavtă 1795.

:

Vodă s'a însciințatii că orândarii 'co ținii venitulii podurilorii din totă
țera nemulțămindu-se cu adetulii celii. obicinuitii, facii cereri şi supărări a lua,
mai mult, jăfuindii trecătorii de obște (adetulii este în condica Divanului de
vita maro 1 para și de câte vite: va fi la carulii cu povară atâte parale să so
ide. Așișderea de omii 1 para). Vodă ordonă si se de strașnice poruncă căpi„ taniloră, ca să grijescă
de acâstă tr6bă şi să nu tolere pe arendași și pe podari
veri ai cui vorii fi, a.cere mai mult. .
|
Ei
o

Cod. XXIX, fila 31'verso.

„In

25 Martii 1795

Vodă

trimite circulare și către

Ispravnici în

sensulii

actului de mai susii. Aci adaogă, că ce vorii lua podarii mai.mult vorii restitui
îndoitii

și întreitii și vorii av6 și pedepsă grea, chiar acolo la faţa locului,
la
pod. Ispravnicii să dâo copie adevărată după acestă circulare, la
mâna arendaşilorii și podarilorii, şi să se facă seiută și trocătorilorii.
Coa. XNIX, fila 32,

“

[|

„.. Anaforaua Epitropiei pentru podulii Călugăreni, i dela
se vânduse unui Anastasie şi acum să se dâe lui Panvulii
.
Io Alecsandru

Cost.

Moruzi

Vrd.

i gpdr.

Zem.

Falaștocii

care

Viascoe.

|
Dumnâvâstră Nazârilorii Epitropi, amii vădutii Domnia mea anafora
oa ce
no faceţi,și fiiind-că acelii Anastasie muşteriii dintâiii mai urmatii
aședămîn-

tului săii, prin care s'aii legatii la Epitropie, poruncimii dară, ca,
să-i ice Epitropia socotâlă

de venitulii ce va fi strinsii, fără de a: nu se păgubi cutia
cu
nimici, iar. cumpărătorului Pancu să i se dâe venitulii
numai pe unii anii,
cu prețulii ce no arătaţi că ati datii, de tal. 500, fără de
a se îndatori venitulţi
podurilorii mai mult, în vreme ce Doninia mea avemi
însciinţare, cumcă acele
poduri poti a da venitii până la patru şi cinci pungi
de bani.—1794, Dec. 19.
„Vel Logof.
Prea Inălţate

Domne,

Imsciinţămii Aărici talo pentru

podulii ot. Călugăreni

și Zaloştâcă, ' care
cu luniinată porunca -Mărici talo s'aii datii la Epitropie a
le avea, atât purtarea
de grijă pentru facerea şi moremetulii lori, cum ŞI pentru
do a le strînge veniturile,

395
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cu care, sub AL. Moruzi,
După ce ne-amiă ocupatii de modalitatea
Dâmboviţei, este loculii *
se-pavaii şi se intreţineii' stradele “şi podurile

Domnitorulii şi de întresă amintimi, că nu mai puţinii sa' preocupati
une, una legândii ţera cu :
ţinerea, celoră 3 căi principale de comunicaţi
Foceşanilori şi a 3-a spre
Arâslulii pe la Câineni, alta în Direcţiunea
Ia

Giurgiu, pe unde adică aii a veni aşia dişii mosufdeiri.:
documente relative.
„In tomulii nostru VI, aducemii ună numărit

esci, Orăţiile de la vama BraPodulii de la Colentina, de lângă Bucur
menzilului de la Câineni,
nului şi podurile şi podiscele pe drumulii
şi

ati ocasionatii destulă

corespondenţă

|

Ispravnici.

între Domnitorii,

ie

Rovenindii la stradele din Ducuresci,
tropia s'a preocupatii

adesca

Epitropie

a

trebue să adăogămii, că Epi-

şi de neincălcarea

lorii cu construcțiuni

„deosebită anafora,. ce ai ficutii Epicare sunt hotărito de Inălţimea . ta prin
ea Măriei tale; pentru care la trecuta
tropia, şi sait întăritii cu luminată, pecet
asie căpitanii Paii cerutii de i Famii
lună a lui Noembre 25 viindii unii Anast
250, care bani să'i de în două câșturi,
vOndatii lui, întruni anii drepti taleri
cei-l-alţi jumătate. să-i dâe peste 6 luni,
adică, acum înainte jumătate tal. 195şi
câștiulii dintâiii şi sunt 20 de dile do
dar bani wait avutii să împlinscă nică.
până acum nici cusurii nai trimisii, nici
când li s'aii datii podurile asupră-i și
i la Epitropio. unii muștoriii, anume
veniti
ai
olii sait mai argtatii, ci fiind-că
sus numitulii cumpărătorii aii înşelatii
anculii Gheorghiu, care arctă, că mai
dă tal. 500-po anii, şi do va voi. Epitropia
“Epitropia cu puţinii preţii şi că clii
re
cu acestii preţii, ca să numoro po fie-ca
să, i-lti dee și pe 4 ani îlii primesce
etii
morom
de.
fi
va
inţă
că oră-ce trebu
anti câte tal. 5U0 şi deosebitii so l6gă,
“purtarea de grijă a o face cu a lui
tâtă
aibă
să
elii
ile,
podur
la amândouă
strico
geii, când se va întâmpla „să se
cheltuială, afară numai, ferescă Dumne
i
numa
i
atunc
apă,
de
ii
de vre-unii potop
să
do vre-o răzmiriţă, stii să se rumpă
ulii,
soroc
ni
împli
ya
so.
i
când
și
cum
si nu fio îndatoratii elit a-lii face;
sce
prime
le
um
opie, drese, bune prec
aibăa face podurile teslim. la Epitr
tale,să bir.e-voieșci a ne da voie prini
Mărie
ii
rugăm
celi)
acum pentru care ne
..... (ure-o dece rândurinu se potii
acestă prea plecată anafora a nâstră trecuti la mijlocii, ca să intro în vre-o
Dară odată co nici vreme multă n'aii. ântâiii, după așegământii nu Lai rEspunsii
lii
cheltuială, nici banii tocmelei, câştiu
venitii
ii sâvârşitii ; apoi. deosebitii, acestii
mânt
așeă
sce
.nume
se
nu
nu se
pe deplinii,
iarăși
,
cimea
siiră
împărtăşire a totă
, şi
findii ali cutiei 'milosteniei, pentru
multii
mai
dă
de
riii
muşte
și
sati ivitii
cei
cade a se păgubi; în vrene când
ă
isesc
ister
omii şi să se
nu este cu dreptii a se folosi unii
i
D-qei
îndoitii preţii,
ul
Domn
cum
ci
,
atingerea ajutorului
do
mai mulţi nevolnică și scăpătaţi de
nsii
xăspu
atii
lumin
i
avemi
să
ei tale,
eşco
va lumina Inalta înţelepciunea „Măriacest
ui alti. doilea muşteriii, care folos 15.
nu,
sii
da,
a-lă
qi
slobo
.
suntemii
Dech
,
1794
—
ncă.
poru
va fi luminată
Epitropia cu preţii îndoitii? ci cum
lmu Banii, “Isaac Ralet.
Dositeiii ali Ungro- Vlahici, Dumi

-
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de casc şi prăvălii, de. către mărginaşi.

..

De. multe, ori

chiar

locuitorii

din o-anumită stradă atit purtatii procesii contra acelora cari o incălcaseră, Mai cu semă uliciorele aii datii nascere la procese .de ase-

menea

natură.

e

Trimiţendă
pe

lectorulă,

curiosit

ie

de a'cunosce aceste afaceri mai

de aprope, la capit. Edilităţei din tomulit VI, aci vomit aduce

numai

pitaculii Domnitorului, din 12 Marti 1895 şi acelii din.12 Mai 1794,
prin cari directi ordonă. despresurarea: unoru strade ale orasului.
Pitaculii de la 12 Martii e relativii la podului Mogoşoei care sai re-

paratii, precum vădurămi, în primăvera anului 1793; iar Pitaculă din
Maiit privesce comunicaţiunea dintre Curtea veche, ori arsă şi Cotroceni, cale care interesa pe Domnitori mai înainte de tote.:
- 14. Pitacii la vel Spătarii,
din 12 Maiii 1796,

să renduesci zapciii harnicii

și să mergi însuși D-ta pe drumulii co urmâză din Curtea arsă, po din afară,

spre Cotroceni, unde fiind-că din strîmtorarea ce aii făcutii lărgimei drumului
din vreme în vreme coi co aii case, grădini și vii cu namostii, pe deoparte și

pe de alta, s'aii desfundatii pământulii şi făcându-se. batacură s'aii stricatii răii

drumulii, de pătimesco norodulii, neputândii intra și a eși afară din Bucuresci.
Poruncimii D-tale, ca mai ântâiii po pah. Hagi Moscu să/lii îndatorescă, 'ca ori
drumulii ce esto în dreptulii vioi scle si/lii drâgă bine şi să astupe batacurile
acele cu lucru de temoiii,-de a putea troce norodulii fărde discolie, sii să i
so ridice îngrădirea, sii şi-o tragă în lăuntru, ca să rămâie locii slobodii po
pimântii: sănătosii pentru drumulii trecătorilorii. Așișderea şi de aici înainte,
de rendii, până afară la câmpii,
po câţi sunt 'și de o parte şi:do alta să'i îndatorosci asemenea și po unii și po alţii, ca ori să drâgă drumulii, bine, stii. să

li so taie îngrădirilo și să se facă drumii bunii, de a putea trece norodu. —
1796, Maii 12.
|
”
N
Iu
Vel Logof...
Cod. XXIX, Fila 180.

__Pitacii la vehţii Vornici, ca dimpreună cu D-lui vel Spătarii i Agă.. şi
cu. D-lui Vornici, Scarlatii Grecenu să facă cercetare pentru cei ce aii cuprinsi

din loculti „ulițelorii,
cu
„_1o

binalele.

Alexandru

E

Costantinii

Moruzi

Vuod.

„- * Cinstiţilorii şi credincioși boecrilorii Domnici

etc..

.

mele, D-nâvâstrii

veliţilorii

Vornici, fiind-că D-lui cinstitii şi credinciosii boerulii Domniei mele Scarlatii
Grecânu biv. vel Vornicii, ce epistăsesce la facerea podului, artă Domniei mele
cu, anafora, cumcă: ecă ce sun
cu casele
t
i cu prăvăliile po amândouă mărginile

ale podului, ce s'aii pusii

în

lucrarea facerei

din

noii, Saii întinsti

cu

de aii 'călcatii și aii luatii în coprinsruile lorii câte 4 şi câto!'5 palme binalele
strimtatii lărgimea uliţei Domnesci, care este obicinuită din vechime, a av6 şi aii
patru
stânjeni largulii, pe caro acâstă măsură sunt tăiete și aduse podelele precum

şi pe ulițele din lăuntra
în

cât se

apropie

a nu

târgului asemenea, aîi urmatii prăvăliaşii cu tarabele,

putea

două

care

aliturea

să

trecă,

și fiind-ciă

lucrarea

89%
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cu totulii neingrijită
. Eadilitatea oraşeloră judeţene incă n'a fost
T&rgu-Jiului, se ici ore-cari
sub Al. Moruzi. La Craiova, Focşani, ba şi
Ami v&dutiiîn urmă, că oraşulii
măsuri de îmbunătăţire a stradelorii.
u podurile sale. Mânăstirea
Craiova dispunea de Gre-care venituri pentr
in mod
pentru

une-ori

a contribuiti

'Tismana

acestaşi scop,

negreşit

|
obligatoriu. !
boeri şi neguţitori, - prin jalba către
,
torii
La Tergu-Jiului, locui
se facu norâie pe uliţe, în
Al. Moruzi, artă că atât vera cât şi ierna
ncâscă
ămbla la târgii. Deci se râgă, să poru
cât fârte cu greii se pote
ce
Ispravnicilorii, ca-după

trece vremea

va

mumbaşirii să fie obligaţi toți locuitorii
de clasă,

ba şi

de

sătenii

prin ulițele cele glodorose.

prin

lucrului

de câmpi, - prin

Tergu-Jiului, fără

prejur, să aducă

deosebire

şi să aşternă

petră

179, scrie

Domnitorulii, in 3 Septembre

iască unit boierii praeticosii,
Coimacamului Costache Caragea să rondu
judeţului şi cu

cu Ispravnicii
să mergă la Târgu-Jiului şi împreună
chefsi (deviz) de ce cheltuială
tergoveţii si cu imprejuraşii să facă
câţi "sunt aceia, ce urmeză a se
pote merge? câte cară de pâtră? şi
de lucru 'se. pote face? Dom:
analoghisiia căratulii pietrei, şi'ce felii
aa
raportul.
nitorulu va da deslegare, primind
uri,
drum
de
poduri şi
pavele, de
Cu tote aceste reparaţiuni de
paie pe strade,. poduri
Epitropia era silită să aşternă

şi chiar pe 'dru-

ori avea să vie la Bucuresci vremuri când avea să fie vre-unii alaii,
a
i importanti. ?

unii deosebitii mosafirii, vre-unii personagii

'scii
acele locură, cere D-nţlui îndreptare
podului urmâză a merge- înainte, pe a dregătoriei D-vâstră veliţilorii Vornici,

povătuire la ac6sta. Deci ca o trâbă
cioşilorii
i pe D-vostră cinstiţilorii şi credin politici
al
orânduimii Domnia mea po D-tră,
zabiţi
ca
Agici,
alii:
ule
e şi Nazir
boerilorii Domnici mele, vel Spătar tii Grecenu, adunându-vă să mergeţi, ca
Scarla
ii
Vornic
D-lui
cu
eună
ca dimpr
scă ? cino
aceea, co Dati călcatii din uliţa Domnt
rea acolorii
să vedeţi unde şi câtă este partea
ridica
este paguba accea ce urmeză la
serisii, cu
în
anume coi ce aii căleatii?.câtă
re
-arăta
să faceți Domnici mele
întinderi de binale ? şi pe largii porunca cea caviinci6să de urmare, că să nu
da
|
a
anafora, făr'do zăbavă, spre a
—,1793, Marti 12.
lui.
podu
ulii
lucra
sta
stea dintwacâ
f.
Logo
| „Vel
|
E
Cod. XXIII, fila 1%.
esecute pe
la Căimăcămia Craiovei, ca să
„4. Carte din 3 Ianuarie 1794 cheltuiala podurilorii Craiovei, tal. 1000,
a da
,
a
esumenulii măniăstirei 'Pismana .
N
i
Cod. XXIII,
i

fila 191 verso..

9. Anufora:
10

- Poruneimii Domnia
gata trebuincidsele paie,

DE

IN

|

,

i

la Colentina.
pentru dregerea podului. de
-!
Alecsandru Cost. Moruzi Voi.
ai Ilfovului, să aveţi
mea Damnâvstră Ispravnicilorii așede în loculii ce
se
şi la venirea muciveluă Elciii să.
MI
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i

O altă preocupaţie, care intra in atribuţiunile.Epitropiei obştirei
era grija pentru îndestularea oraşului cu apă. Suilgi-başa şi cu Gmenii
scutiţi, puşi Ja disposiţiunea
lui, este unii factorii importanti ali acestui

serviciu. In 12 Iuniu 1793, Al. Moruzi dă hrisovulii prin care recunâsce
de Suilgi-haşa pe căpitani Dumitru. 1 Acesta area îngriji cele două
trebuescii, şi -în scurt, atât Dumnovâstră
. Nazîrilorii, Epitropiei, cât și D-vâstriă
Îspravnicilorii să grijiți, câ să aibă tâtă lesnirea la trecerea acestui podii calabalâcurile, fără de a nu se întâmpla vre-unii cusurii cât de puţinii. — 1793;

Julie 6...
Cona. XXIV, Fila 267"

ă

a

„.. d. JIrisovuli, lui Suilgi-başa

Dumitru

Fiind-că pentru purtarea de grijă i pentru meremotii și curăţia atât a
celorii donă cişmelo, ce .mai nainte sunt făcute, din Domnia fratelui Alexandru
Ipsilanti Vodă, una din lăuntra 'Tergului la boiangii, şi alta do: pe podulii
Mogoşsei, din mahalaua mănăstirei Sărindarulii, care ai isvorulii lori din apelo
ot. Giuleşti, cât și pentru cele-l-alto cișmele din Bucuresci, ce în urmă stati mai
făcutii, cari aii isvorulii lorii din apele Croţuleşci; amii făcutii Domnia mea
- Suilgi-bașa po Dumitru căpitanii, i-amii dații acestii Domnescu nostru Hrisovii
“spre a avea orânduelile și milele, co le-ait avatii până acumii, precum din HrisOvele fraţilorii Domni de mai nainto ne-amii adeveritii, adică elit și casa lui
să fie nedajnicii şi. nesupăratii de ori-co dăjdii şi orândueli alo Visterici şi ale
Cămiărei Domniei mele, scutindii și ale lui drepte bucate de dijmăritii, stupi i
rîmători, și viile lui de vinăriciu și o sulă cincă-geci oi de oieritii. Cum şi o
prăvălie şi o cârciumă să ţie și patru lude scutiți de oră-ce dăjdii și orândueli,
cu pecetluituri do la Vistoria Domniei mele ; așișderea să aibă și pentru cheltuiala şi osten6la lui, ce face la aceste două numite făntâni vechi, leafă do la
Epitropie, din venitulii podurilorii, și dintr'alii butaritului, câte taleri ș6se-deci
po lună, și deosebiti pentru cheltuiala și purtarea de grijă a făntânelorii
nouă,
co în urmă s'aii făcutii, să aibă pe lună câte taleri două sute din venitulti
cişmelelorii, cum şi ş6se lude străini nedajnici, și pentru “depărtarea locului
do
la matca

apelorii, fiind

cunoscută

trebuința

ce esto

de ajutorii, amii orânduitii

Domnia mea cinci făntânari i unii lemnarii, doi zidară, unii ulicrii i unti
olangiii
scutiți; deci să 'fio datorii a avea purtarea de grijă pururea şi
în tâtă vromea
pentru
meremetulii

lucrului

și curăţenia

şi îndestularea
-de apă, la tote

acestea
cişmele vechi i nouă, a lo ţinea și a le 'căpui cu a lui cheltuială,
dintracoști
mai sus bani ce i se dă, spro a nu fi stricate: stii lipsă
și împuţinare de apă
şi spre a cumpăni cu măsură dreptă apele fieș-căruia cișmelo,
ca să fic la tâte

îndestulare,
nouG, sâii a
caro acâstăi
lui o dămii

afară numai când va fi trebuinţă a so: face undevași alte făntâni
se aduce altă apă din deosebitii locii, clii să n'aibă
la acelea,
purtare de grijă a tuturorii cişmelelorii vochi și nouă, a şi face
după
mortea
Domnia mea la copiii, stii la rudoniilo lui, care va fi cu sciință
de

moșteșugulii acesta și dostoinici trobii aceştia. Intărindii

acesta

cu

însiişi erodința: Donmici

mele

ŞI cu credinţa prea iubiţilorii, Domnici

Vvd., » Nicolae
Aicolae iYed.
rd.

și şi

Io Alexandru

mele fii:

martoră amiiami pusiipusi pepo
martori

toti
toți

Domnia inca hrisovuliă

Costandinii

Constandinii Vvd..

Moruzi

Vvd,.

Dumitrase

cinstirii îiși credincioşii
2 e
cinstiții

nieraşeo
boeri
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u tergului de
cişmele, făcute de Alexandru Îpsilante, (una în lăuntr
isvorele de la Giupoiangii şi alta in mahalaua Sărindari, cu ape din
apă adusă din isvârele
lesci), cât şi «le alte cişmele, făcute în urmă, cu
cum se vădu, diverse
de la Creţulesci. Domnitorulii acordă Suiulgiului,
subalternii ală lui,
alulii
person
scutiri, 1tă de la Visterie şi determină

aceleaşi drepturişi
cum şi obligaţiunile şi folosinţele lui, rezervândti
serviciulii' apeloril
descendentilori lui. Cu lot 'decretulii datit în 1793,
pia
pitaculii către Epitro
este râii făcut. Domnitoruliiin 92 Iulie 179%, prin

din cişmele,
obştirei, dice, că «înşine Domnia mea ami vădutii multe
lucrului. +
îndreptarea
că nu ;curgii şi stai firde apă », şi ordonă
pe largit
orului
Domnit
Epitropia la 93 Iulie 17195 raporteză:

tote cişmelele

despre

din causa
şi spune, că nu se poti face reparaţiile acum,

orului că unele
ciumei. 2 In Octombre acelaşi anii Epitropia arâtă Dcmnit

Brâncov6nu , vel Vist., Dumitrașco
veliți ai Divanului Domniei mele: Nicolae
anache Moruzi vel Vorn... de
Spăt.
vel
escu
Racoviţă vel Banii, Ianacho Văcăr
vel Vorn.. de ţ6ra de jos, Manolache
ţâra, de susii,. Manolache Brâncovânu
vel Vorn., Costache Ghica vel Logof.
Creţulescu vel Vorn., Nicolae Filipescu
f.de ţâra de josii, Nicolae Hangerliu
de ţâra de sus, Scarlatii Ghica vel Logo
Isac Ralet. vel Clucerii, Dumitrache
xel Hatm., Dumitrache Manu vel Post.,
Pahar. ete. și Ispravnicii Costache
e]
Schina vel Comisii, Nicolae, Racoviţă
scrisii Hrisovulii acesta la anulii dinGhica vel Logof. de ţtra de sus, și saii aici în orașulii scaunului Domnici |
titi din ântâiâ Domnio a Domnici mele,
lumei 16t 7301, iar do la spăşania ci 1793,
mele Bucurescă, la anii de la zidirea
3-lea Log. condicarii.
Iunie 12, de Răducanu Poenariu biv.
Cond.

XXXVI,

pag.

65.

:

ii ' Epitropiei de. obşte
4, Pitacii din 22 Iulie 1795 către Nazir

rândulii cişmelelorii din Bucuresci
Y5 facemii Domnia moa în seire pentru ăşi a cerceta în tâtă vremea do
purtă grij
multe
că după ce este datoria D-vâstră a
apă,-însuşi Domnia mea amii vădutii ncim
do
e
ii
starea lori spre a fi îndestular
vă poru

fărdo 'apă,' pontru care “iată
dintwânsele, că nu curgii și stati
hrisovii. câte
co veți vodoa mai ântâiii după
biv. vol
Domnia mea strașnicii, ca după
D-ta
i
însuș
scoli
locii anume, să te
să vei
cișmele sunt orânduite şi în co
tote
la
pe
i
merg
să
ă,
dimpreun
vreme
In
Vistiorii: Ralet, să iei pe cişmegi-bașa
g?
cur
nu şi pentru co. pricină nu
îndosfi
a
care dintr'ânsele curgu şi caro
u
pentr
e
ropi
Epit
la
tâtă vremeade
și de
jă
gri
ce cişmegi-bașa i6 atâţia bani pe
de
ea, avândii pururea purtare
tularo de apă şi drese în tâtă vrem meremetulii lorii, ca tâto să curgă cu îndes-facă
aibi a
o parte să pui ca negreşitii să
fărte strașnicii,, do altă parte să curgii
şitii
negro
si
care
şi
tulare, că/lii vomii pedep
,
în serisii orânduiala pentru tâte
arăta cu anafora Domnici mele
Ea
nă ? şi care nu curgii și din ce prici
Cod.

XXIX,

lila 7 verso.

nca
din 93 Iulie 1795, provocată de poru
ii
ilor
rose
"9 Anaforaoa Epitropioi obştiroi
Bucu
area
stul
înde
ru:
pent
elo şi
itorului, ca să îngrijescă de cişm

Domn
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cişmele

nu curgii

din 'causă

că aii scădulă

„cu apă. Epitropia constatăcă multe

isvorele

cişmole nu curgii.

din

Isaac

care

vine

Raloi nazirulii

Epitropici e însărcinată anume!de Domnitori, ca împreună cu Suilgi-başa să
visiteze de apripe tote cișmelele şi: să facă reparatiunea lorii ca să curgă tote.
Isac Ralet a cerutii.mai ântâiii. hrisovulii.: cișmelelorii, dar Suiulgiu nu i ba
presintatiă, dicândii că nu/lii are la îndemână. Aii mersi totuşi do aii vizitată
cişmele şi aii aflati că sunt 18, afară de 2 ale lui Alexandru Vodă Ipsilante:
Una dreptii Banulii Ghica şi alta în șalvaragii. Din acoste cişmele pe unele
le-aii aflatii fără apă. Suiulgi-bașa aii întâmpinatii, că aii scăgutii isvorele colectate, mai bine de jumătate.: Sunt: 2 cișmele în podulii Târgului do:afară cari
ni curgii, der Suilgi-bașa
aii arătatii că ati fost răii construite din capulii locului
şi că acum nu le pâte repara, că nu pote avea.lucrători din causa ciumei.
«Po la alte locuri iarăşi fiindii curți boeresci și moănastiri, staii cu porţite încuiate
păzindu-se, şi nu lasă pe.cișmegii' să intre fiindu-le frică de dânșii ca nu cumva
să fie molifsiţi..... și așia dintr'acâstă pricină se dă zăticnire apolorii.» Suilgibașa ar6tiă în fine, că aii mai găsitii isvoro din sus de Croţulescă, cu cari s'arii
putea îmbogăţi Bucurescii, fiind-că vinii aprâpe de matca de unde “deja saii
adusii apele actuale. Fiii va face devizulii (chefşi) și vrând D-doii să înceteze
b6la, se va putea realiza acâstii aducere nouă de ape din mila Domnitorului.

e Re Ra

m

a Ra

e Re

Cişmelile constatate

că curgii în Bucuresci

la 1795,

eraii ::

|

cişm6ua de afară care este vistoria tuturorii celorii din

avuzuliide

acolo.

--

|

-

ipacii acolo în curte o cişmea.
la bisorica albă, podulii Mogoşcei..
la mitoculii Episcopiei Rămnici. în curtea lui biv. vel Banii Ghica.
în portă la sf.

-

.

orașă.
.

>

Sava.

-

la D-lui biv. vel Logof. Filipescu, în curte.!

la
la
1 lă
1 la

ET

D-lui vel Vist. Văcărescu:
biv. vel Banii Racoviţă. .
monăstirea Zlătarilorii. mahalaua Mănciuloscului, -

-

Di
e

e

-

:

Cele cari nu curgii, în numării de 6:

1 la rtposatulii Vornicii Greeânu.

1 la
1 la
1. la
A pe
1_la
6

biv. vel Vist. Isacii.. Balet.
baia.de la Curtoa-veche.
căminarulii Moscu.
podulii Torgului-do -afară drepti
biserica cu Sibilele.

i
a
casele Ilaftor şi.

.

Domnitorulii în 3 Augustii 1795

pune. pe acâstii anafora res oluţiunea, că
a cercetati în condicile Divanului hrisovulii cișmel
eloriă Şi alii lui Suilgi-başa
cară se trimitii în proscurtare la Epitropie să lo trâcă
în condică; “ca ' după

4oi

|
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acesta
apa şi propune adăogirea de isvore nouă.! Spesele pentru
.
.
cişmele
fie repartisate între boerii şi monastirile cari ai deja

să

oblige pe Suilgi-başa să
coprinderea, lorii să se îngrijâscă do cişmele şi să
ori politici, să dea
zabiţil
și
ordonă
orulii
Domnit
repare cişmelile făr'de apă.
apelorii ca să facă
ci
ajutorii lui Suilgi-bașa «pentru a căuta, drumulii merger
.
a
dresulii celii, cuviinciosii.>
Co,

XXVIII,

scara 7, fila 11,

ă de Dositeiii
4. Anaforaoa Nazirilorii Epitropiei, din 4 Oct. 1795, semnat
cu Serdarulii
Isac
alii:
Vistier
, Isac Balet și Scarlatii Câmpinânu.

Mitropolitulii
unde se începe 'cursulii
Vintilă, Ispravniculii Ilfovului aii mersii Îa 'Orevedia,
atii că din 6 isvâro ce eraii
apelorii de la cişmelele din Bucuresci și aii constat
i din volumii.' Deci nu
scăquti
aii
captate, 2 s'aii astupatii şi că cele-l-alte 4
Bucuresci. Ait mersii şi
din
le
cişmele
tste
curgii
că nu
este vinovatii Suilgiu,
a
ţă se împreuna în dreptulii
la loculii unde Suilgiu aii aflati isvore nouă «cu putin
cu care so vorii câștiga
ia»,
Oroved
din
Creţulescilorii cu cele-lalte ape ce vinii
ula tote cişmelele și
îndest
rorii
se
.care
cu
multe,
mai
peste 40 măsuri de apă
l pentru acâstă nouă,
devizu
va mai şi prisosi și pentru alte locuri. Sati făcutii
stinj. care va costa
1973
de
are
canalis
o
captare şi s'aii constatatii, că va trebui
să d6e taleri 3000.
ca
iei,
5 mit taleri. Se core ca Domnitorulii sii ordone Epitrop
de bla ciumei»
muritii
aii
ce
ulii,
co este să se ite din clironomia lui Zoe Rachier
ce aii cişorii
boieril
numele
pe
cii
D.mnes
pitacii
iar pentru restii, să se facă
“din apă
cii
foloses
se
de 6re-ce
mele prin curţi, ca să ajute și că la cheltueli
se va
cine
«iar.
;
33.000
taleri
peste
nouă adusă şi a căreia aducere a costat
i a
cuvânti
aibă
în urmă să nu
împotrivi şi nu va vrea să dea din bună voie,
la
do
că
dice
a
adaogii
aoa,
Anafor
se jălui Măriei tale, că n'aii apă la cișmele».
dân,
apelorii
ii.
venitul
adăogi
mai
va
se
că
obşte nu se pste cere ajutorii, dar
«dar
. să nu fie nimeni
neguţători
duse din măsurile nouă la boeri, mănăstiri și
sa, ce să fio oră la
nţa
trebui
volnicii a face cişmtua ascunsă în curte, pentru împrejurenii.>
toţi
apă
lua
pstă
uliţă, ori despre podii, ca 'să
-

Repartițiuuca
taleri

propusă

de

Naziri

asupra

.boerilorii :

150
200
„150:
150
150
400

Dumndlui biv. vel Banii Racoviţă,
>. Vistierii Văcărescu,
>
>.
Moruzi,
>
>
>
>
> Logof, Nicolae lilipescu,
>
>
casa răposatului Vornicii Greccnu,
mitoculii Rămnicului.

250
250
=

negaţitorii de la Zlătară.

“300

cişmele,
Dumndlui Pah. Hagi Moscu fiind-că aro ră2 de apă,
-măsu
o
dea
se
i
să
Sârdarulii Vintită ca

1100

1795 întăresce întocmai anaforaoa,.
Domuitorulii eu resoluţiunea din 5 Oct.
atăi - Câmpinenu arctă că biv. vel
In 9 Decembre 1795 Epitropulii Scarl
u şi
i, mitoculii Rămnicului, - Hagi Mosc
Bani Racoviţi, biv. vel Vist. Moruz
V.,— 26
Istoriu Româniloră de V. A. Urechiă.

i
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Domnitorului
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apei. din

A. URECHIĂ .

Bucuresci,

prin

captarea

de

posibilitatea
de a acorda. privilegii

nouă

nouă

isvâre, dă

de

cişmele.

neguţitorii de la Slătari refusă de a plăti suma analoghisită asupra lor pentru
aducerea apei, şi că nu s'ajungii pe lângă actsta încă 250 lei până la 5000
a
ME
cheltuiţi.

Donmitorulii ordonă la 4 Decembre

coi 250 lei să-i plătâscă
Cod, AXVIII,

împlinirea banilorii dela boieri, iar

Suilgi-bașa.

seara 7-a, îila 46 verso,

„Cum era să fie apă la tote cișmelele când Domnitorulă
la bocri? Eată acte de asemnea natură:
,

Anaforaua

Clucerului

Isac Raleti,
spre

- Io Alecsăndru

acorda mercă

a îi se da apă

Costandin

măsuri

de apă

în curtea sa.

Moruzi -Vvd.

Prea Sfinţia ta Părinte Metropolite, Dumnevostră Nazirilorii Epitropici,
amii -vădutii anaforaoa ce ne faceţi și iată, după. pliroforia ce ne daţi din arttarea Suiulgi-Bașa, cumcă nu va pricinui la apele cişmelelorii nici o lipsă, amii

bine-voitii Domnia mea și amii dati

Dumn6lui

Clucerului Isac

Ralet, ca să

aibă o jumătate de măsură, din apa celor-alte cișmele, pentru care poruncimii
şi D-tale vel Logof. să-i facă şi deosebită cartea Domniei mele la mânile D-lui,
pentru acestii harii; și D-vostră Nazirilorii Epitropici, urmândii pe Suilgi-boșa,
să -ar&taţi. porunca Domniei mele, ca să urmeze a da la D-lui Olucerulii acestă

jumătate “măsură: de apă, deosebind-o din haznea. — 1793, Iunie 14.
Ra

e

Prea Inălţate Dâmne,

a

|

Vel Logof.

a

„D-lui Clucerulii Isac Ralet, cu jalbă se râgă Inălţimei tale, din apa co
se află la hasnaua apelorii, co. se împiărţesce în orașulii Miriei tale Bucuresci,
să te milostivesci asupra lui, să o aducă la casa Domnici sale, unde, făcândă
cișmea, să fie și pentru trebuința norodului, şi ne poruncesci Măria ta ca să
teorisimii jalba Dumndlui, şi să cercetimii ca să aflămii câtă apă este în hasnaua cișmelei de afară, din care câtă saii împărţit, câte măsuri, unde stati

dati şi câtă aii r&masii în matca hasnalei, și cu anafora să însciințămii Măriei
tale.

Vei

sei Măria.ta că aducândii pe

Suiulgi-başa,

amii

corcetatii

şi de

câte

măsură de apă sunt în hasnaua de la cișmea şi câte măsuri s'aii dati și s'aii
împărțitii, arstamii Mărie tale; iară pentru Duamnllui Clucerulii ne arctâ şi

(ice Suiulgi-başa, că se pote a'i da D-sale o jumătate de măsură din apa celoralte cișmele şi va iconomisi de nu va fi lipsă, ci va fi tâtă apa deplin, fiind-că
de o jumătate de măsură nu se cunâsce lipsă,: pentru care rugăciune co dă

D-lui

Miăriei

tale, rămâne

Filavelii ali
41

la buna

hotărire

a Mărici

Ungro- Vlahici, Dumitrache

tale.

—1793,

Banii, Scurlati,

Iunie

11.

Vornicii.

Măsură sunt aduse la cişmcua cea de afară, de la care! se împărţos
ee”
miisurile pe la locurile ce sunt cişmelo acum, cu 7. măsuri, ce
lo-aii

adusii Părintele

5 Măsuri

Motropolitii,

la cișmâua

cu cheltuiala Prea Sfinţiei sale.

cea de afară.

îi

”
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Aşia, în 27 Octombre 1795, acordă lui Enache Moruzi, fost Vistiern
cu,
Filipes
mare, 2 măsuri de apă; asemene Logolătului Constantinii
Mânăstirei Colţei şi lui biv. vel Vist. Scarlatii Câmpinânu. !
cişm6ua ce este pe podulii Mogoșioă..
metâhulii Părintelui Metropolitii.
D-lui Vorniculii Grecânu.
D-lui Banulii Ghica.
Sfântu Sava.

baia cea Domnâscă, cu cișmeua ce este afară.

vu

vu

casele D-lui Rilidescu.
D-lui Banii Racoviţă.
mănăstirea Zlătari.
|
D-lui Spătarulii Văcărescu.
D-lui Cămărașii: Hagi Moscu.
:
mahalaua Mănciuleștilorii.
po podulii Târgului de afară în ulița, lângă 'caselo serdaE
“ rului Făleoianu.
la biserica cu Sivilole.
afară
de
Târgului
podulii
po
iar
>
32
E
Ia
" Coa, XXIV, fila 222,

„4. - Milostiv. -Bojiu. 10 Alexandru

Constan.

Moruzi

Vud.

Domnici mele [anache
Fiind-eăi. Dumndlui cinstitii şi credinciosii boerulii
în Bucurescă a apeea
aducer
Moruzi biv. vel Vist., încă de când s'aii isvoditii
mănăstiri de avea
boerii
alţi
şi
precum
ăşitii
lorii ot Creyulosci aii fost împărt
numitele ape, cari ape mai
la casa D-sale, în Bucuresci, pururea o măsură din
mea, cu osăbite isvâre ce
a
adăogându-se şi mai îmulţindu-se acum de Domni
insii pântru desăvârşita
într'ad
,
locului
partea
în
amii poruncitii de s'aii găsitii
cişmelele, ce rămăsese lipsite
îndestulare a politiei, a fi pururea curgătâre a tâte
a şi prisosi do a se împărpentru
și
ale. Sbştoi unele dintr'ânsele în: Bucuresci,
vomii vrea Domnia mea
«cari.
la
boerii,
oră
Dumnl
tăşi şi la deosebite obraze din
ui mai sus numiDumnl
datii
a orândui; amii bine-voitii Domnia mea,de amii
le apo vechi şi
numite
sus
mai
din
tului boerului Domnici mele două măsuri
risi pururea și
metahi
lo
a
ii
“volnic
lui
Dumnâ
fie
noue ot Oreţulesci, care să
şi a 6menilorii:
casei
ularea
îndest
în totii vâculă, la casa Domnici sale, pentru
a nâstră carte,
scă
Domne
acâstă
lui
Dumne
casei Dumisale; pentru care "i diimii
nu se împusă
ră
ca nică odini6
prin care întărimii harulii acesta şi hotărimi,
întregi, fără
aibă
le
să
ună
tot-Va
ci
țineze, nici să i se ice aceste două măsuri,
cât: și
viaţă,
oeii
Dumned
la
de
avea,
va
încât
de "nici o scădere, atât Dumnâlui,
porunaceca
dreptii
;
nostrămutato
dup săvârșirea D-lui, să vămâe la casa D-lui
fi după vremi asupra hasnalei
veți
ce
ilorii,
Epitrop
D-tră
şi
mea
a
cimii Domni
şi scutelnici, ce sunteţi orânSuilgii
lorii
apolorii, i ţie Suilgi-başa, i ouă meşteri
să vă foriți a nu faco după vremi vre-o
duiţi pentru şanţulii cişmelilorii, nu numai
ale Dunnillui numitului boierului
scădere la numitele două măsuri de apă,
iosii să aveţi.a da la trebuinţă
cuviinc
celii
Domnioi mele, ci încă şi ajutorulii
Saam receh gprd. — 1795, Oct. 27.
do vre-unii meremetii şi de curiiţenie: ii
- God, XXVI, Pag. 268.

!
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Nu numai prin cotisarea, cu greii adunată de la boierii cari avci
ci şi Epilropia au
cişmele, s'a realisatit captarea de isvâre nouă,!
Carte din 19 Marti 1796 acordândii lui biv. vel Vistierii Scarlatii Câmpinenu o jumătate măsură de apă la casa lui din apele nouă aduse do Moruzi.

dati

Colţei

mănăstire;

Cartea

o măsură

pentru

şi jumătate

de

apă

ce s'aii

-

apele cele nouă.

din

-

”

fila 161.

Cod. XXIX,

emb. Vlahscoie. Dat-amii Domnâsca ndstră carte sfintei și Dumnedcescei
mănăstiri Colțea, de aici din orașulii Domnici mele Bucurosci, ca din apele
celea nouă, cari acum le-amii adusii Domnia mea din osebite locuri ot. Cre-

țulescă, să aibă numita monăstire una măsură și jumătate de apă, care pururea

şi în totă vremea să nu i se ice, sâii să i.se împuţineze, ciici pentru îndestularoa politici cea de obşte spre a se împărtăși. toţi, osirduindu-no Domnia
mea de amii găsitii și alte ape. nouă, peste celo dintâiii, care se împuţinaseră,
amii gisitii Domnia mea cu cale a împărtăși şi pe actstă numită mănăstire,
caro are şi hrănesce într'ânsa spitalii eu atâţia săraci bolnavi cu feluri de
«patimi, spre-a se 'adăpa, adecă săracii aceia de apă curată, și aşi face și mănăstirea t6tă trebuinţa sa cu înlesnire, fiindii mai vertosii și depărtată de apa
Dâmboviţei, precum și alți dimprejurii mahalagii să se împărtășâscă ; dreptii
aceea amii datii Domnesculii nostru sinetii de întărire, prin care: poruncimii
Domnia mea și ţie Suilgi-bașa, ca de unde va cădea mai aprâpe de mănăstire
şi mal cu înlesnire, să dai la numita mănăstire una măsură şi jumătate de
apă, ca să potă Epitropulii mai cu uşure cheltuială a şi-o aduce la. monăstire.

ii saam receh. gpmd.—1786, Febr. 1.
Cod.

XXVI,

pag.

272.

-

o

e

«

: Carte din“4 Febr. 1796, dândii «din apele nouă, care amii adusii Domnia
mea> lui Const. Filipescu vel Log. de ţâra de sus, una mâsură apă la casa
D-lui... Vodă dice că «osîrduindu-ne. Domnia mea de amii găsită și alte ape
nouă, adaogându-le lângă cele de mai nainte, cară ajunse-se la scădere şi împu-

ținare.

Aducerea s'o facă

Porunca
Cod,

cu. cheltuiala sa de unde va găsi mai pe aprâpo».

este adresată lui Suiigi-bașa,

XXIX,

fila 150 verso,

.

o

:

-

1. De la 16 alo trecutei luni lui Noembre

primindii

luminatii. pitaculii

Mărici tale întru care ni se poruncesce, ca să facemii arstare Inălţimei tale în
serisii, prin anafora, pentra apele cișmelelorii din Bucuresci la ce stare se află
și ce urmare ati făcutii Suilgi-bașa pentru aducerea apolorii ce s'aii mai găsitii
fiind-că îndestulată vreme esto de când s'aii porancitii de. Măria ta. dându-se
şi trebuincigsa

cheltuială ; după

luminată

poruncă

următori

fiindii, amii făcutii

cercetare, și cât pentru apele cișmelelorii din Bucuresci, vodemii că aii începutii mai multă după cum'era, iar pentru lucru ce se faco la apelo co s'aii
maă găsită, do când s'aii datii luminată porunca Inălţimoi tale şi până acuma
S'aii lucrati şi se lucr6ză necontenitii de către Suilgi-bașa. De care aii Și împreunat-o cu hasnaua apelorii vechi do In Creţulesci și curge apa do la: unii
isvorii din cele nouă și pentru cele-l-alte neavândii Snilgi-bașa bani, nu are cu
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rea
de bani dinti'o clironomie. Domnitorulii după aduce

datit o sumă

hrisoviă generală pentru
nouslorii isvore în DBucuresci, dă unii noi
şi utilă, ca cişmelele conapele oraşului, in care ia disposiţiunea nouă
curţi, la locuri dosnice, ci
cedate boieriiorii să nu se mai facă prin

servi la totă lumea.
la stradă, sci pe lângă stradă, aşia ca să potă
nţa la Cotroceni:
In timpul epidemiei, Domnitorulii, avândi reşedi
ghe într'o preumnblare a
fiii lui, Beizadelele Dimitrio, Neculai şi Gheor
cari se
loră,

descoperiti,

ai

captară şi deveniră
întemeiată

7omb.
„ Cotroceni,

cu

nu departe

cișmcua

nisce

isvore,

Acestă

cişmea

de mănăstire,

Beizadeleloră.

|

hrisovii:

următorulii

şedânâii

Vlahscoie. Fiind-că prea iubiţi beizadolo
în vrenca

năpravnicei

bâle,

a

a fostii
|

la sf. mănăstire

aii găsitii acolo unii isvorii de apă din

şi făcândii cișmea, cu tâto împrojmuijosulii minăstirei, care deschidându-lii
pogâne, pentru folosulii îndostulăroi
rile, cum so vede, și cu sădiro de vio ca qeco
a
ÎI
pia, după anafora ce aii ficutii D-lui
„co le săvârşi lucrulii lori, pentru că Epitro S'aii întăritii şi cu luminată pecetea Div, vel Vist. Isac Ralet proin Nazârii, care Suilgi-bașei, din avatulii lui 700
Mărioi tale, ati numărată: tal. 3000 în mâna D-lorii boerii co aii cișmele prin
deo
Rachieru, iar analoghia ce s'aii făcutii să
D-lui biv. vol Vistierii lenacho Văcă-.
însă
datii,
aii
obraze
patru
numai
curți,
ati datii taleri 250, caro cu aceşti
roscu era pnsii să d6o taleri 200, și D-lui
300 ce lipsâii peste analoghie și peste
taleri 50 se ajută Epitropia la acei tal.
700 Rachiorulii i D-lui biv. vel Log.
lui
talere 3000 ce ati datii din clironomia
D-oi Vornicâsa Catinca Grocenca şi
Nicolae Filiposcu talere 150, i talere 150
ii talere 950 până la talore 1700,
talere 250 Sărdarulii Vintilă şi mai lipsesc să deo D-lorii boerii co mai jos se
vorii
nu
și
după analoghia, co s'aii ficutii
ta a se orândui unii zapeiii dai
arâtă. Pentru care să bine-voieșci Înălţimea se vădii rămășiţi, spre a se sărârşi.
co
Divanului, ca să facă împlinire do banii
tuturorii io obște, că este și păcatii
lucru ce s'aii îhceputii ca unii folositorii
făcutii până acum şi din puțin lucru
si rămâie în zadarii cheltuiala, ce s'aii
co mai lipsoscii până la talere 5000,
să râmâe jos, cum și pentru talere 250
cheltudlă cu sincatavasis la tote cât s'aii făcutii socotâla pentru trebuinci6sa
să se dea; de acâsta însciințămii și cum
vomii avea luminată poruncă de unde
|
2.
va fi luminată porunca. — 1795, Dechemvre
tă, Câmpinenu
Searla
Iu
i
DI
curţi, a da după analoghio:
D-lorii boorii cei cari aii cişmele prin
talere

150
150
100'
300:
250

D-lui biv. vel Banii Racoviţă,
D-lui biv. vel Vistiorii Moruzi,
Metohulii Rămnicului,
D-lui Paharnicu Hagi Moscu,
Neguţiătorii ot. Zlătari.

|

„7950
Cod. XXVIII.

pas. 416.

o

N

-

.
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şi a mângâerei norodului de obște, şi pentru: podâba politici; amii bine
voitii Domnia mea de amii făcutii optii scutelnici pentru trebuinţa lucrului
vică, patru: din matca Visterici și patru din străini, pentru care amii dati
Domnia mea acestii Domnesculii nostru sinetii, ca pururea să fie acești optii
dmeni scutiţi de acum; și poruncimii Dumitale vel Vist. ca să-i faci și să le
_dai pocetluitari po numele și chipulii lorii.-ii-szam roceh. -gvmd: — 1796,
Augustii 20,
a
„ Cod. XXVI.

fila 299 verso.

Domnitorulti în 1796,
nou€

în marginea

Ianuarie,

pune

să se

înființeze 2 cişmele.

oraşului, la tergulu-de-afară şi le dă în sema

Suiul-

giului, acordându-i pentru accsta,în .20 Augusiii, şi 4 liudi.!
Pentru înzestrarea cu apă a Focşaniloră Al. Moruzi întăresee
hris6vele anteridre, cu lirisovulii săi din 16 Iunie 1792, recunoscendiă
dreptuli acestui oraşii
şi la alte privileghii. ?
1.

Cartea

lui

la o subvenţiune

din

casa

Epitropici

obştirei,

-

Dimitrie

Suilgi-başa

afară ce î s'aii datii asupră.

pentru

două
- cismele

Di

ot.

'Terguli

de

em. Ylahscoie. Find-cii pentru îndestularea obștei și pentru podba politici
aceştia, cu cheltuiala Domnioi mele amii isvoditii dou cișmele de apă în mar„ginea politici la Tergulii-do-afară, unde fârte so - discoliase norodulii pentru
apă curată şi curgătâre do băutii, fiindii multi. dopărtați do Dâmboviţa, orânduimit Domnia mea asupra amândorora pe Dimitrie. Suilgi-bașa, și -i le. dămii
asupră, ca să lo porto grija .și să se silâscă. de'a fi: pururea în. starea lorii,
căruia pontru osten6la lui și purtarea do grijă, îi rânduimit Domnia mea patru.
Smeni străini scutiţi, pentru ajutorulii lucrului și moremetulii lori ; deci poruncimii și sfătuimi Domnia mea și pe D-vâstră cinstiţilorii şi credincioși boorilorii
Domnici mele, cari suntoţi stăpânii moșiilorii pe cari staii acosto. cișmelo,
să:
nu lipsiți și Dumnâvostră a griji și a vă afla cu silință şi cu durere de a nu
strica unii lucru folositori şi trebuinciosti obștoă, ca acosta. ii saam roceh
gpd.

1796, Augusti 20.
Cod.

XXXVI,

pag.

|

300.

-

-
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Pitacii la Epitropie, din 3 Septombre 1795, să repare podişorulii
care urm6ză la pârta do din sus a Curţei vechi, aliiturea pe lângă zidii, uliței
până
ce dă
ordonă

în podulii din lăuntrulii târgului (podulii do sub foişorul TOȘU)..
Asemene
să se repare cişmeua din zidulii Curţei şi să o facă să curgă apa
ncincotat.
Cod. NNIX, fila
108 verso,

2. Ilrisovulii

E

cişmelei ot.

Focşani

şi mila

ce are.

-.

Creştinăscă datorie ail Domnii și oblăduitorii, cărora
li sati încredinţatii
de la Dumnegoii stăpînire de ţări şi de nordde,
a.nu trece cu vodorea lucru-

rile ce li s'aii încredinţatii sub a lori oblădoire, ci mai
mai bună

spre

indreptare,

ca să fie bine pădite;

drept

vârtos a le întemeia

aceea

însciințându-ne

ISTORIA:

„Cişmeua

de la grădina cu chioşeii, datorită lui

este uitată de Moruzi.

lui. Mavrogbeni,

podului Mogoşoei
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Mavrogheni,

nu

umă contra
De şi dre-cum, ca protestaţiune post

bocrimea mai

delăsase

promenada

de la capătulii

i si cafâua în
şi nu mai luati, la ora tocei, rahatuli
şi

nenorocitului Domnitorii;: de
grădina, în chioşeuli şi la cismeua,
utulii în capra de dinapoia tră-:
carătele şi legănele poeresci, cu arnă
laşi) se in-

la poduli-verde din
surci (vedi stampa cu promenada de
străului, totuşi Al. “Moruzi îngriji
dreptaii de preferinţă la Jaculii Fer&
ru acesti scopii acordă pentru
de creaţiunea lui Mavrogheni. Pent
pighi 10 liudi şi îmbunătăţi grădina
grădina şi cişmeua de la ZoodohoSa
a
stieri.!
prin noi plantaţiuni de pomi fore

i

.

a

:

„i

se
lii Iomnică mele Focșani, din caro u
Domnia mea cumcă făntâna din oraşu
pentr
i
lii
de acolo, că pentru meremetu
ci,
adapă și se îndestulză tot norodulii
de a nu so împuţina curgorea apoi
şi
dresă
ea
prin
curăţenia ci, de a fi purur
ă
nâstr
ea
nâint
mai
de.
i
Domn
noştrii
i
aii fostii orânduială făcută de fraţii
văutii Domnia moa, a se da pe tot anuli
it:
le-am
care
lorii;
rii
iilo
Domn
orânhrisâvelo
plata
u
pentr
și
pentru cheltuiala
„bine= do la Epitropie câte taleri două sute,
ece .lude fontânari * scutiţi, amii
pre-d
doi-s
și
ii
arând
giu,
i
tulaţ
duitului Saiul
îndes
vedea
a-i
torilorii, cari voimii
de”
voitii Domnia pentru folosulii locui
tori
trecă
i
altori
ea
umir
mulţ
adăpareaşi
şi fiiră de lipsă de ori-ce și pentru orânduiala acâsta, ca să so dâe po tot anulii
itii
întăr
amii
şi
i
înciti
obşte, de amii
fântânari două sute, avândii și doi-spre-dece
obștei
alo
do la Epitropia obștei câto taleri
trebi
alte
lângă
„co
unii
opioi, ea.
ii
nelor
scutiți; deci DumnGlorii poerii Epitr
fântâ
a
şi
i, aii și îr6ba isvârelorii
ci
,
ce sunt date la Epitropia Dumnlori
acosta
irea
hotăr
tii
ea ci, și amii întări
ca
de apă asupră-le să fie în bună 'star
hrisovii, după co so va trece în condi »
caro
vii,
hriso
i
acosti
u
că,
ropi
Domnesculii nostr
Epit
'
i
ilori
Nazir
să-lii arăţi și D-lorii '
Divanului, Dumnsta vel Logofete
de ali păzi şi do alii enor-,
ca Epitropiei
condi
în
şi
Alex.
de a/lii sei şi a se trece
cu însuși credinţa Domniei mele, lotandinii
ghisi Dumnblorii, adoveritii fiind prea
Cons
fiii,
melo
iubiţilorii Domnici
şi
Constan. Moruzi Voivodi şi cu a
ri fiindii și Dumndlorii cinstiţi
marto
Vvd.,
ae
Nicol
nu
covâ
Vva.,- Dumitrașco Vvd,,
Brân
nului Domnioi mele:: Nicolae Spăt., Tanacho
credincioşi boerii cei mari ai Diva
Banii, Ianache Vicărescu vel
vel
de ţera de
vol Vist. Dumitrașco Racoviţă
Manolache Brâncovenu vel Vorn.
Moruzi vel Vorn. de ţtra de sus, , Nicolae Filipescu vel Vorn., Costache
Vorn
.de ţârado jos,
„jos, Manolache. Creţulescu vel
sus, Scarlatii Ghica vel L.ogof
Ghica vel Logofătii de ţâra de
Ralet vel Clucerii,
Dimitrie Manw vel Post., Isac
Nicolae Hangerlău vel Hatm.,
ache. Palada vel.
Iord
viţăevel Pah.,
la
Raco
co
Dimitrie Schina vel Comisii, Ni a vel Logof-, scriindu-se -hrisovulii acesta
Ghic
i
Stolnici, și Ispravniciă Scarlatii Logof. za taină.
rghe
Gheo
de
e,
la, 16t 1793, Luni
RR

!
|
|

'
1
i

Cod. XXYVI, pag. 39.

IE

pentru lucru grădinei
1: Zem.: Vlahscoie. Fiind-că
sus ȘI de
de, a
răţeni
cu
şi
ot. Zoodopighi, i pentru paza
lă prin
duia
aii avutii orân
mângăorea privelei de obşte,
I6t 1792

0 vădumii
fratelui Mihaiii Vodă Șuţulii, ce

cu

de la cişmâuă apelorii'
jos, spre polsba și:
cartea Tomnici sale

Aprilii,

830 ca să fio
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Ingrijirea oraşului
de respectulii curățeniei, maj alesii în urma
isbucnirei epidemiei de ciumă, a trebuitii să preocupe pitropia obștirei.
Ami

arătată, în anteridrele

volume,

în ce modi se curăţea tina de pe

stradele oraşului. Incă la 1792 Februarie, administraţiunea de atunci;
vedendii că ţăranii cari aducâii lemne de vândare în oraşii, pentru ca
să nu se mai potă a li se lua carele la incărcatulii nordelorii de pe
strude, ridicati scândurile din driculii carului ca să nu mai 6tă încărca (Cod. XIX fila 191), hotărise înfiinţarea a 192 care. de. dărvari
scutiţi, din Bucuresci,.
cu: boi, să fie pentru rădicatuli tinei din 'cele
4 poduri mari, clegați sub ascultarea Epitropici>. Al. Moruzi, în 19
Maiu 1793, dă în privinţa gundiclorii şi a tinei de pe strade următo-

rulă nizamil:

Pitacii din 19 Maiii 1793 către Spătarii şi Aga
De re-co s'aii făcută poduri nouă în Bucurosci, se simte: nevoia să se
întreţină curate de gundie, mal alesii că aceste gundic se facii do ciitre cei co
vinii cu care cu lemne, cherestea, buţi, mărfuri, ete. și popososcii pe strado;

putedindii din aceste gunie podurile şi pricinuindiă şi b6lă ; «deosebit de acâsta
familiașii ce ședii pe linia
şi boclucurile co scotii din
i boiangii și alto asemene
în apă, din care nosuterita
asemenea de la unele case

mai cu deosebire
norodului

aduce

podului pe o parte și po alta, tâto gundiole, lăturile
casele lorii le aruncă pe podii, mai alesii bărbicrii
din rufeturi,ce lo râzimă lucrarea meșteșugului lorii
împuţiciuno se pricinuesce și putrojunca podurilorii;
sunt se6se sghiaburile cuhniilorii pe podii, şi acâsta

pricini relo în două

și alta putrejune

chipuri,

podurilorii şi umplerea

una - bâlă la siinătatea

şanţurilorii

de

lături cu:

putoră. Deci dar. asupra acestui nizamii poruncimii Domnia mea, în tâtă diastima

coprinsului poporelorii D vâstră, aducândii pe
le daţi strașnică poruncă, ca negreșitii să se
câți sunt cu locuinţa pe linia podului să-şi
AM
Nate
a
o.
x
s6ii să'şi ţioe hârdac,
pentru aşi CES
vărsa lăturile

toți proestii af
ridice acesti răi
facă.ori dresuri
.
p._7
și gundiele și. săvu

rufeturilorii să
„obiceiii şi. toţi
în curțile lorii .
e.
Lu
şi lo scâţă afară

iude dece scutiți, dămii și Domnia mea acâstă carte
la mânile Epistatului de
la. biserica cişmelei ot. Znodoh-pighi,ca să aibă aceşti
lude -10 Gmeni străini
fără do dajdio şi fărăde pricină în satele ţărei,
pe cari ducându-i la D-lori
Ispravn

icii, scii la zabiţii Bucurescilorii,. să-X cerceteze

după orânduială, și fiindii
fără de pricină, să le dte o adeverinţă pe numele
și
chipulii lorii cu care să
vie la Visteria Domniei mele, spre a li se da
pecetluiturile Domniei mele do
a fi nedajnică scutiţi și nesupăraţi de ori-co
dajdii şi orândueli arii csi de la
istoria Dnmnică meleși de la. Cămară, pe
care să-i: motahirisescă Epistatulii
la lucrulii grădinei, silindu-se a o drege
și a o aduce la stare:nouă
sila az
1 curăţenia a tâtă. — 1793, Iunio 7,
ae
tă
| d op
Cod. XVI,

pag. 52,

Ă
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burile cuhniilorii să nu le mai aibă
iar în podii să nu se mai arunce aici; șghia
să miiture podulii fieş-care în partea
se6so în podii. Asomene în tste Sâmbetilo
ii să nu 'sc:orânduiască. nici do cum
„sa, cât so va cuveni şi la acestii nizam
“
tră, după co veţi da porunca D-stră
zapeii D-vostră, fără numai însuşi D-vâs
ca în tâtă vremea să grijescă elii.pontru
către fio-care proostosii ali rufeturilorii,
i
cu curăţenia podului şi cu măturatuli
ai săi a păzi acestă bună orânduială
vă
înşi.
vidoți
să
tră,
în poporulii D-vos
Sâmbăta ; apoi la tiptilâcă, când ieşiţi
u
să faceţi îndreptare do nu so păzesco
stră
D-vo
i
D. vâstră de se urmâză și însuș
acostii nizamii nici cum în: mâna zapporunca Domnici mele, iar să nu daţi
ea
amostoce oi la acesta şi în tstă vrem
ciilorii, ca să nu care cumvaşi să so
și a so păzi fără osobiro pentru toți»,
si so îngrijescă acesta de către D-vostră
:
i
.
:
Cog. NXIII,

i

”

fila 62. verso.

e

propune reinoirea nizaLa 1 Februarie 1794, Epitropia obştirei
iar în 14
oducerea. amendei,
mului cu 6re-cari modificaţiuni şi intr
a

A. Io Alecsandru

Constan.

Moruzi

Pod. î gpdr.

Zemb.

Vlahscoie

uială de nizamii, o dămii asupra
Primită flindi Domnici mele acestă orând
orii: Nazâri, să o puneţi în
booril
tră,
Epitropioi, pentru care poruncimii D-vos
precum so arctă întracâstă anafora, iar
faptă acesta, şi să se urmeze întocmai
ccă co nu vorii fi următori a îngriji
pentru gi6bă, a so orândui cca de la cutie, D-vostră câtă să fie, să arâţi Domnici
după poruncă la acesta, chibzuindii iarăși acea poruneimii Domnia mea D-talo
ii
mele înserisii cu deosebită anafora., Dropt
să orânduiţi şi câto unii zapeiii ali:
Agică,
ali
atule
Epist
D-tale
vel Spătarii i
n
aa
:
1
D-vâstro.—1794, Februarie 11.
Vel Logof.
o
Prea Inălţate

Dâmne,

ă anafora, am arătatii Mărici tale
In două rânduri, cu prea plecată a nostr
co Sati făcutii din noii, ali Mogoș6ei
pontru cole două poduri mari Domnesci Măriei tale să so păzâscă nizamulii,
ca
şi aiii Calicilorii, ca cu luminată porun
i
defendisi mai mult, întâi bărbiorii,
pâtă
să
ca
i,
făcuti
aii
ce
ii
şi
după obicei
e
tiril
mănas
şi
nărari şi băcani, cum
boiangii, argintari, %ârciumari,. lumâ
îi
celii mare până la celi micii, cât
la
de
fi,
va
ă
trâpt
poerli și ori de ce
din
scâto
să nu arunce, unoiulii, ce îlii
ține coprinsulii lui, apă pe podii
pe marginea podului, ci sălii sesţă afară,
e
leped
nu
casă şi de prin prăvălii, să
tot-dtuna,- precum și carele ce vinii cu
podurile să le măture şi să lo rănâscă
poduri
fnii de vândare, să nu âmble pe
cherestele, cn lemne de îfocit şi cu
vitele,
cu
.podii
po
i
facii mult calabalăci
şi pe uliţe ;-şedândii cu carăle lorii,
podui
âiuli
căpăt
la
și
ă
ânti
răsp
la
cii pe
lorii, și zapcii, cei cară sunt de păzes
pe cei cu prăvăliile, stiipe cei
datorie:
aibă
să
te,
deşar
care
trecii
când
rilorii,
acelii gunoiii şi noroiulii sălii scâţă afară.
cu case să-i pue să arunce cu lopata
nu se face și când se întâmplă de plouă
Pentru care vedemii că nică o urmare gunoiii, încât nu pâte trece cei ce aii.
ui
.o
.
se face unii noroiii din pricina acest
aduce și b6lă în orașii şi se vorii.

nii
trebuință, şi din pricina acestei pecurățe
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Martii 1795, sub boldulă epidemiei, nizamuli e rcinoiti! cu mai mare
rig6re şi amenda, in favorea cutiei milosteniei, se urcă la 2 Ici pentru
contravenţie la zisulii nizamul. !
strica și podurile forte curândii;: ci de se va socoti de înţelepciunea, Miărici tale
acostii nizamii, să se dea asupra Epitropici, ca pe tâtă septemâna,- cu unii
zapciii ali podurilorii dimpreună și cu unii zapciii atât de la D-lui vel Spăt.
cât și dela D-lui Aga, să orânduiască cn. acâstă purtare de grijă, să puc toți
odată po săptămână să măturo podu, cu voia şi făr'do voia lorii, și când va fi
caro. slobode, să puo gunoiii prin cart, iar când nu va fi cară, să pue po prăvăliaşi sălii scâță afară cu coșurile, precum aii fost și mai nainte; și pentru
nosupunerea ce vorii ar6ta de acum înainte, o luminată poruncă so. va da să
se orânduiască a da la cutia milostenici şi gl6bă cu hotirire. Așişderea! să fie
luminată porunca Mărici tale cătro Dlui Aga, ca după obiceiulii celii vechiii,
care. era să pue pristavii:să strige po tâtă săptmâna odată, Sâmbăta, pe poduri
și pe uliţe din torgii, să'și rănscă toți podurile, ce sunt şedători pe acesto linii
ale podurilorii, căruia pristavii să aibă ai da Epitropia, pentru ostendla lui, pe
toti s&ptămâna, câte: parale doco, și aşia socotimii că se va păzi. nizamulii și
vorii fi tot-duna tâto podurile și ulițele măturate, pentru că Epitropia aii vrutii
ca să se păzâscă acestii nizamii încă și cu zapeii şi aii stătutii împotrivă coi
mari și coi. mici, și deosebitii sunt și case boeresci.şi mSnăstiresci, caro cadii
pe linia podurilorii şi'și aii sghiaburile cuinilorii scâse tocmai pe podii și cât

murdalâcii se face în cuhnio îlii dă în drumiipe sgheabii și curge. pe poduri

- și tot-dâuna şade murdalâcii pe podii, și podiscele udo în tot anulii putredescii,

care acesta pricinuesce și mai. maro putâro, mai alesii .vera că molifsesce,

la

care pricinuesceşi bâlă la sănătatea norodului, care acestii felii de putâre în
tote părțile sunt podurile putrede, caro pentru acâsta să se dâo -luminată po-.
runca Miărici tale, ca cu voie, făr'de voie, și so apuce și să strice acele sghtburi
şi stipânii își vorii faco gropi în curte do vorii vărsa, lăturile cuhnii, sâii vorit
ținea hârdae și n6ptea îlii vorii seste ori la Dâmboviţă sii la altii locit depărtatii; iar hotărîrea cca dosăvârșitii rămâne a se face do către Inălţimea ta. —

1794, Februarie
11.

”

a

„Dumitrache
„Cod. XXVII, fila 38.

1. Pitacii la Spătar

Banii,

Scarlati,

şi la Epistatuli, Agiei din 14

Vornicii.

Marti

1795.

„ Fiind-că din pricina gunoiului și a murdalâăcului,. care fiesco-caro li
aruncă pe poduri, în 'uliţele mahalalelorii şi pe drumuri înnăuntru politică, nu
numai stricăciune și putrediciune se face în scurtă vreme podurilorii, cară cu.
atâta trudă și osten6lă se săvârșescii, cum și locuitorilorii mâncătură şi nordie
care cu multă vreme nu se potii îndrepta, ci cu acâstă necurăţenie și aerulii
se molipsesce de putori, și bole pricinuesce și vătămare la sănătatea norodului

de obsce, și deosebiti de aceste tâte, este și o deosebită defăimare și. fără nică

o cuviinţă, înăuntru uncă politii Domnesci a se trece cu vederea unii lucru!
ca acesta do necurăţenie ; pentru care iată dămii' Domnia mea acestii nizamii
caro cu hotărire poruncimii' să se puc în faptă, nu numai acum, ci și tot-d6una
şi în tOtă vremea, ca să so seic să se urmeze, să se păzescă negreșitii,
prin
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ele de a nu se ţine.
“u referinţă la incendii, se reingesci:. ordin
oraşului. ! Asecmenc,
nea
margi
deposite de feni în Bucuresci, ci pe la
,

!

.

.

ai “politici şi a D-lorii Nazirii
purtarea de grijă şi cpistasia D-vâstră, ca zabiţi
E
|
mari, Domnescă.
Epitropici, ca epistaţi asupra celorii 4 poduri
maha=!
tote
prin
şi
târgit
în
,
obştea
Şi mai ântâiii să vestiți cu pristavii la tâtă după margin
oste
nu
nimeni
e,
că
ate
depărt
u
cele
şi
lalele colo mai din lăuntr
po
ri,
drumu
în
ii
vitelor
i și alii
slobodii a arunca gunoiulii și băligarulii, cailori
i
locur
s6ii
lo
virane
po
nică
măcar,
uliţe, po podură şi alăturoa drumului
şi
lii
gunoiu
uşi
re „strângând
slobode şi deschise, în lăuntru politică, ci fieș-ca
,
politia
de
atii
depărt
loci
în
i,
biiligarulii vitelorii, sili scâță afară la. câmpur
în
ii
vântul
trage
o
ea
putr
'tâtă
unde
do
Bucurescilorii, iar nu lângă politie,
ă şi strejariloriide pe la răsltuntrulii oraşului; de care acâsta să daţi porunc
pe undo. trocii și pe unde
e,
pântii, din lăuntralii politiei, şi:de pe Ja margin de acesta. fieș-căruia ţăranii,
că
vestâs
să
ca
intră și iesti cu carelo ţăranii,
cunoscută, ca să scie toți nizamulii
oră scutelnicii sâii poslujnieii şi să o facă
liuntrulii” politici gunsiele şi băliîn:
acesta, că sunt opriți de a mai arunca
ci sălii: s66ță afarăla câmpuri, în
garele, co ridică din curţilo stăpânilorii. lori,
evi de alii scâte afară și so va,
jocuri depiirtate, pentru că colii co se va'len
ii. Apoi după acâsta să îndatoriţi
osândit
fi
prinde ficândii urmare împotrivă, va
linia uliţelorii de o parte și dealta,
D-vostră cu zapeii pre toți, câţi se află în
le, ca şi acum şi tot-d6una fieşceatât în lăuntru târgului, cât şi prin mahala
şi tote acele adunături do gunâio
aceea
uliţa
și
care să curețe în parte podurile

e

la unii loci, s?lii ridice şi sil
şi. ori-co calabalâcii, strângându-lo-toţi “grămadă aruncatiipo ici po: colea. !
afarii din Bucurosci, iară: să nuw'lii lasc
scoţi

ma

pici, să îndatoriţi şi să hotăriţi
Aşișderea și Dumnâvâstră, Nazirilorii Epitro
lorii, ca şi că să grijescă, mai :vârtos
straşnicii poleovnicului de poduri şi podari
de ori-ce
fi măturate, grijito şi curate
a
de podurile mari, acum, şi tot-d6una do
înainte,
acum
do
că
obşte să arstaţi,
felii de gundie şi murdalăc.... Și la toți do
rii de
băliga
şi
i
gundio
.
ndi
ncâ
aru
gisi
caro din mahalagii, s6ii veră-cine, so va
și
mahala
prin
afară
s6ii
ui,
târgul
u
Jăuntr
vite în uliţă sii po poduri, oră îu
?,
taleri
eniei”
milost
să deo la cutia
nu-lii va ridicași nu va curăţi, acela are
şi să 'se dea Ja cutia milostenici.”
tră
D-vos
prin
âscă
împlin
și
sc
de la care să
lii și porunca, va: fi asemenea
nizamu
i
Şi iar, când se va găsi că nai urmaț
cutia milostenici, pentru învățătura şi
iarăși osânditii a da acestii strafii la
ca să
să o vestiți acum la toți doobşte,
urmarea poruncei ; care acâstă notărire
să se
mea
i
Domnia
pitacii poruncimi
o scio mai nainte fieş-carele. Și acestii
ca
opic,
.Epitr
la
şi
Agie
la
i
la Spătărie
trâcă atât în condica Divanului câtşi
de
e
purtar
cu
ră
D-vâst
i
urmaţ
sălii:
pururea să fie sciutii, şi în tâtă, vremea mea iarăși împotrivă urmări de necua
grijă, pentru că de vomii vedea Domni
nici D-vostră cuvântii do îndreptare,
avea
voţi
nu
că,
sciți
rățirea, politiei, să
re șI
grijă, însă tâte acolo gunţieși băliga
pentru lenevirea şi nepurtarea de
,
—1795
arqă.
casă
e, să le dea focii
ori-ce murdalâcii, scoțendu-se afară depart
“ Marti 14.
Cod. XXIX, fila 28.

rescu din 4 Septembre 11793, reînoin1. Pitacii la vel Spătarii Enache Văcă
,
fânii în Bucuresci, ci pe afară de orașii
du-se ordinea veche de a nu se ţine
stă
-Ac6
rii.
vitelo
inţa.
uri, pentru trebu
de unde :să se care câte puţin -la grajd
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la casa

vasii. mare cu apă, sub pedepsă, ca
“amendă. !
Pe lângă poliţie sii Agie amii
slujitoresci. Dintre acestea, o breslă
lalţi constituiaii aşia zisulii stegi, de

sa

-

scară

şi

câte

o pulină

sti

la din

contra, să plătâscă 30 lei
e
arâţatii că eraii alipite breslele
avea streja oraşului şi 50 din ccifoci (pompiori). In 1794, Octom.

acestii stegi era redusi, prin mortea a vre-o 12 omeni, după
stâgulă strejarilori, era redusii tot prin aceaşi împrejurare

cum'şi
din 30

&meni la 10, iar alu venătoriloră şi ali cazacilorii la câte 5 şi câte 4
&meni. Epistatuli Agiei, Al. Gherache, cere Domnitorului împlinirea
omenilorii din

lagii oraşului,

stâguri

şi Domnitorulii

bine sciuţi şi cu bună

focit şi de străji. ?

acordă

85 de omeni

chezăşie,
|

trobă a fost pusă în sarcina . Spătărici și numai

pentru

cu biletulii

din maha-

stegurile de

Spătarului

să se

potă a so introduce fânii în Bucurosci şi a se puno în locuri cuviinci6so, nu
pe lângă case. Ac6stă poruncă a fost dată şi la Agic.
e
n

Co XXIII, fila 134,

a

|

Pitacii la vel Spătarii din 92 Septembre 1794.

„Pentru rândulii fenului, ce aducii unit-alţiă aici în liuntru politici, do-lii
punii po. lângă casele lorii, fiindii lucru co pste pricinui primejdie de iangânuri
(sie), poruncimit ' Domnia "mea, să îngrijesci D-ta a nu mai lăsa să se aducă
în lăuntru politici, ci fioș-care să şi-lă io la marginea târgului... cum şi prin
țergii să nu so îngăduiască nimeni a pune fână pe lângă casele şi dughenele
lorii, iar mai vârtospe la răspântiile uliţelorii .celorii mari să: nu se aflo fânii,
ca .să nu se întâmple primojdie de focii,și asupra. acestei trebi sii dai D-nâta
straşnice porunci pe la zapciii străjilorii celorii orânduite, de a nu mai lăsa care.
cu fenil - să “intre în politie și pururea să o cercetezi D-ta acâsta, ca să nu
se facă vre-o urmare împotriva Domnescei nâstre porunci, .
Cod,

„de

XXIII, fila 276.

verso:

!

Pitacii la vel Spăttarii din 3 Septembre

1793.ca sti: vestâscă

mahala-.

giilorii și boerilorii, la partea bisericâscă şi mirenâscă, ca .fieş-care în
curtea.
şi la casa sa, să aibă câte o putină, sii altii vasii mare, s6ii mai micii,
după
starea, casei, pururea plinii cu apă. Așişderea și scară să aibă fieş-care
la casa.
sa, iarăși după măsura și starea casei. Vodă adauge că dacă la
cercetarea ce
va face după 20 de dile, va găsi că cine-va ati amelisit la acestii
lucru, îl va
condamna la o gl6bă la cutie, după starea casei sale, de la 30
de lei până la
10. Deci. să nu lipsesci D-ta, zice Vodă Spătarului, a cerceta ca să
afli pe celii.

ce n'aii urmatii într'acestii
Cod

XXIII,

fila 133,

sorocii, şi să mi-lii arăţi negreșit.
.

2. Insciinţămii Măriei tale, că stegurilo breslelorii
slujitoresci de. la Agie
aii ajunsii la mari derăpănări, mai vârtos cele
de foci și cele-lalte ale străjilorii,: ca, din 50 lude,

ce este. orânduiala Visterici a fi la uni stâgii de
focii,
.

“Tot in interesulii

ferirei
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de

incendiu

este şi următoruli

acti:

si nu de voie celorii..
Pitacii din 20 Iulie 1796, către Spătarii şi Aga,
ea prin Bucuresci, ci să mârgă
cari aducii cherestea de vângare, sii âmble cu
la oborulii târgului-de-afară.
Cod. XXIX. fila 212,

următorii către EpisIn 8 Noembre 179% Al. Moruzi dă nizamulii

|
tatuli

Agici, relativii la politia oraşului :

—

x

ui sunt date poruncă la Agic,
„Cu tâte că pentru ori-ce nizamii ală orașul
şi ca nisce sciute cei sunt le
care trebue să fic trecute și în condica Agici
ii cusurii în buna orenduială,
vei îl şi urmândii, dar ca să nu se facă vre-un
ci cu în tote serile să nu lipsâscă
iată de isndvă îți poruncimii: 1. să grijes
cu strejuiro, până în qinăşi a pristrăjile a fi depline și a înconjura târgulii
a: so lenovi şi fărdo a lipsi fioşveghea cu desceptare în tote părţile, fiir'do
lo facă şi însuţi cercetare, de urmâză;
carele din rândulii săii, de care pururea să
că de la dout 'câsură din nspte, este
9. de altă parte să dai în scire tuturorii,
nu va urma nici după acestă
datorii veri-cine a âmbla cu felinari, iar carele
găsi noptea de Ia două. câsură înainte
poruncă, sălii ridici pe acela,. ce se va
şi în lăuntru târgului să dai poruncă
âmblândii fărde felinarii; 3. aşișderea
să aibi după obiceii fie-carele la
taturorii prăvălieşilorii, ea întru tote serile
până în diuă, avândii şi D-ta unii zapeiii
_prăvălia lui, înainte, folinarii cu lumină
,
, iar ale străjilorii, vânători şi cazaci
se află acum numai câte8 şi 12 Gmeni
stâgii,
unii
la
Gmeni
câte 5 şi câte 4
din ludo 30 ati rămasii numai câte 10,
în loculii lori nit Sati mai aședatii,
alţii
şi
i
muriti
aii
fiina-că cei mai mulți
dajdie în mahalale, se coprindii
fărde
ii
căci şi do se află mai dinainte vre-un
şi de acea ait rămasii stâgurile la acâstii
de unii şi alții de s'așdă poslujnici
cât
mare „itienire atât la treba iangânului,
prosti stare, din care pricină se dă
icose
a
de
de ajuns şi putinţă nu esto
la
şi Ja paza străjilori, nofiindii Gmeni
care, de nu se vă întocmi să se puo
ii;
mijloc
de
co
nomisi, cu nică unii felii
focii,
de
ile
stâgur
vârtos
mai
orimea,
orânduială, ci a se mai adăoga slujit
străiangânului, cum şi stegurile de paza
tr6ba
u
pentr
nţă
trebui
de
prea
sunt
uelei
'orând
suma
din
căi
tote
cheder. Şi cu
de
jilorii, negreşit urmâză de a se faco
luqi, dar socotindii discolia ce este ii
6831
Agiei
ile
stegur
lipsă
Gmen
Vistoriei are
din
lude,
70
r
ot talo de a se da măca
„a se împlini lipsa, să fie mila "Mări
ilorii.—
la stegurile de focii şi ale străj
așede
se
să
ă,
resc
|
mahalalelorii din Bucu
;
4 :Octombre 179%.
Alexandru Gherache Post.
a
Domnitorulii

pune

rosoluţiunea

rescilorii,.
către vel Vorniculii politică Bucu

cu bună
la Agie ludo 35, G6meni sciuți şi de focii
ca din mahalagii oraşului să dce
rile
stegu
la
atulii Agici sii așede
choziişie po cari biv. vel Post, Epist
|
şi de străji.
Cod.

XXVII,

fila 15 verso,

scara

17

M4

V. A. URECHIĂ

xânduitii;ca în tâte serile să încunjure în lăuntru târgului, spre a sc face străjuirea cea cuviinci6să; 4. putine pline cu apă să se afle la fie-care prăvăliașii
şi casnicii, pururea și în totă vremea; 5. și cele-lalte nizamuri ce sunt date

pentru buna orânduială, să le întăresci D-ta, ca să se urmeze făr'de

cusurii;

6. iar peste tote acestea poruncimii să dai straşnice poruncă pentru cârciume,
ca de la 2 c6suri înainte fie-care să o închidă și să contenescă vândarea sâii
primirea de 6meni; de care să şi îngrijesci D-ta şi veri a cui sunt, .de vei
găsi deschise după 2 c6suri, ori mynăstirescă, ori boerâscă, ori neguţitorâscă,
nu numai pe cârciumarulii acela sălii ridici, ci şi pe cela ce vei găsi în cârciumă, la băutură de vină, peste 2 câsuri de ndpte, veri ori-care arii fi, să-lii
ridici. — 1794, Noembre 8.

Cod. XXIII, fila 292.:

Atât în “interesului apărărei
primejdii,

Domnitoruli,

prin

de incendii,

pitaculii

din

cât şi. pentru

a cvita

4 Octombre 1794,

ordonă

reparaţiunea ori desființarea samarelori din faţa prăvăliiloriă, cai
dedeii oraşului o înfăţişare atât de orientală. !
Ă
:, * Clopotnița de la Radu-Vodă ze ordonă a fi iărimată ori reziditiă,
|
|
fiind. crăpată, (Cod.: AXIX fila. 190. verso).
Ami spusii deja, că Moruzi a residatii mai mult la Cotroceni.
«urtea veche sei arsă, era mai mult o ruină, în care totuşi mai era
aşedatii departamentulii de criminalion şi în pivnițe inchisorea zapciiască. Al. Moruzi pare să fi avutii dorinţa de a restaura Curtea veche.
In tot casulit elii dete,; în 17 Decembre 1793, ună pitacii către Tsprav-

niculii de curte Manole,

dicenduii:

Se

«Fiind-că no însciinţămi Domnia mea pentru casele Domnesci din. Curtea

veche, că ori-cui trebue pietre, cărămidă şi lomnii, strică și iait din casele Domnescă, cum și prin pivniţă, i beciuri,
şi deasupra bolţilorii se află mai mult de

1. Pituciila biv. vel Cost. Epistatulii. Agici.
„_
Fiind-că şandramalele după ulițele din“ !iuntru târgului,
care le numeseiă
samare, vechi fiindii şi ne mai grijindii nimeni din prăvăliași a le întemeia
și
a le drege, potii de a se surpa și a face vre-o primejdie la trecători, mai
vârtos
în -vreme de iârnă ce vine, când se îngreuâză do zăpadă s6ii slăbescii
de iuțimea
furtunelorii, poruncimii D-tale ca să dai poruncă strașnică . tuturorii
“aceloriă
cari sunt datori la acâsta, ca ori să le meremetisescă şi să
le întomoeze cu
legături Dune, sâii să le surpe la pământii, ca să nu facă vre-o
primejdie, . ..
Aşişderea se: poruneesci! tuturorii: prăvăliaşilorii și ulicerilorii:
pentru podurile
ce sunt pe ulițele târgului Bucuresci, ca fiteş-care înaintea
şi a prăvălici
lu, unde este stricăciune, să facă meremetulii celii cuviinciocască
sii, împlininindii
lipsa cu podine. — 1794, Oct. 4.
EI
Cod. XXIII. fila 280 verso.
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dintr'acărora udătură şi călcinci-gecă,: şai- deci de cai arnăuţesci, şi ai altora;
slăbindu-se şi bolțile, trebue să
care, i murdalicii nu numai putâre se face, ci
pe dedesubt și pe deasupra, fără de
se facă primejdie, cum şi focuri se facii
târgului primejdie ; aşişderea şi în
orânduială, din care pste să se întâmple şi
cu carăle şi se aruncă ca întro curte
curte de prin tâte părţile se aduce gunoiii
în feluri de chipuri este plină de nece. sarii. socoti fără nici o stăpânire, şi
mea straşnicii, primindi Domnesculii
tvebniciă, iată că'ți poruncimii Domnia
din Curtea Domnâscă veche, unde afară
- nostru pitacii, să mergi însuși la casele
nalionii, i din odaia de josii, ce. esto
din departamentulii judecăţilorii de creme
toți alţii, adecă: caă, arnăuţi s6ii voriînchis6rea zapciilorii Domniei mele, pe
acolo, să-i scoţi din case şi din curtea
cine, să-i ridici calabalăcurile ce aii
mai mult a se aruncă, întru aceeași
caselorii ; afară aşișderea să nu îngăduosci
vori-ce felii de murdalâcii, ci pururea
Domnâscă Curte veche, gunoiii şi să so facă
de nu vei păzi nizamulii „acosta, să
sâ grijesci..a fi ferită și păzită, pentru că,
i
17.
scii că to vei pedepsi.—1793, Decembre
Cod. XXIII, fila 189.

“- La începutulii

capitolii

acestui

amu

amintiti,

că în

atributele

alii cărora prim
şeslelorii,
Epitropiei obştirei intra şi administraliunca
Filaretii.. In cap. speciali ali
Nazirii fusese mai apoi Mitropolitulii
la scole. O aită
acte cu referinţă
culturei arti înregistrată! câte-va
amit rezervati pentru
colecţiune, destulă de însemnată,
ARE
VI-lea, de anexe.

tomulii alit
i

ului inainte ali şcolei
DBola, ciumei:de sigurii n'a fost propice mers
tii cu totulii
acestea nu putemii dice că ele ai inceta

române ; cu tâte
179%:şi în anulii 1795 se împlişi vedemii: că şi în decursulii anului
pentru şcâle şi Epitropia plănesce de la mănăstiri cotisaţiunea lorii:
a

aa

tesce lefile personalului didacticii.

ă cât-va, prin
întru
organisez
Biblioteca şeolei.de la Șt. Sava se des
boltă a hanului de la Sf. Gheorghe
faptulii că Epitropia o bagă într'o
uşă
pentru cărți, fiare la, fereşti şi la
noii. Ati făcutii rafturi înăuntru
din causa ciumei, aii pusi în
proscă. şi fereşti cu lacăle. Epitropia,
it
le ei cu amaneturile şi banii copiilor
aceeaşi boltă a bibliotecei şi lădi
, cere Domnitorului

10 Aprilie 1795
s&rmani. Epitropia, cu anatoraua din
a fi cu grijă pentru
ne egumenului Sf. Gheorghe, de
să ordo
a da poruncă

facă

vre-unit

hangiului

să nu

mastrafit la

âmble

avuiulii

cinevaşi

sărmanilorii

la zisa

boltă

boltă şi
«ca să

copii, s6il la vivliilo

ropia
nulii cerutii, dar adauge, că Epit
scolelorii.» Domnitorulii dă ordi
răspundătorii
bolţei egumenului, ca să rămăe

să incredinţeze cheile

. XXVII scara 4 fila'59 verso).:
pentru” tote. — 179, Aprilie 15. (Cod
rdândi şi
itoruli, cu pitaculă scii aco
In 3 Iunie

1793,

Domn
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intărindti din noi privilegii lui Ionii Zugravuli de la Romniculii- Velcea,
infiinţeză o adevărată şcolă de zugrăvie. !

In 5 Maiii 1793 întăresce bisericei Sf. Treime din Cerneţi privi-

legii, pentru ca să ţină dascălii de învăţătura

copiilorit şi de trebuinţa

:

|

|

N

cântărei în biserică.?

In' 46 Octomare 1793, Domnitoruli: ordonă Caimacamului de
Craiova, după anaforaoa Episcopului de Rămnicit, a se adăogi lâfa

dascălului elinescii, şi unit ipo-didascalu. ?
4. După rugăciunea, ce aii dati Domnici sale fratelui Mihaiii Vodă Suţu
Sf. Sa cinstiti și iubitorulii. de Dumnegeii Episcopi. alit Rămnicului, arătândii
că sciindii meșteșugulii zugrăviei, are trebuinţă S-ta Episcopie de alit avea
cât şi
întru poslușanie.... cu meşteșugulii săii, când va fi trebuinţă de zugrăvitii,

de a învăţa copil la meşteşugulii acesta, aii avutii milă prin cartea Domnioi

sale, co o vădumii cu IGtii 1785 Maiii 30, ca să fie apăratii de rondulii dăjdiilorii
şi dropto bucatele ce va avea, să nu se supere de dijmăritii, de vinăriciii, ca
„să fio cu tragere de inimă do a învăţa copiii la moșteșugulii șăii, câţi vor voi

milostivitii

de a învăţa. Drept aceea, ne-amii

mea

Domnia

întăritii

de amii

: milă ce aii avutii, pentru care poruncimii Domnia mea D-tră boerilorii
acestă
Ispravnică ai judeţului, i. boeri dijmară şi vinăricoră, după cum mai sus se
cuprinde, întocmai să urmați, că așa este porunca Domnici mele.
-

:

Cod, XXIII, fila 75 verso.

” 9. Cartea bisericei din Cerneţi, pentru scutelnici, de la d Maiii

1793.

Moruzi amintesce că la acâstă biserică, cu hramaulii Sf. Treimi, Mihaiii
Suţulii aii așegatii <o şeâlă-cu dascălii pentru invăţătura și luminarea copiilorii
oraşului și a împrejurenilorii, cari sunt: depărtaţi de scâle, pentru trebuinci6sa
învăţătură,
cum și pentru trebuința cântăriloriiîn Sf. Biserică».: Aii făcutii
acestei biserică şi școli ajutorii, în 1792 Noembre 2, de 20 de scutelnici. Moruzi
întăresce din noii ac6stă, «din care să se ţie dascăluli, de învățătura copiilorii
și de

trebuința

cântărei

în

Sf. biserică,

unde

acolo

în

Cerneţi,

[iind-că

D-lui

mai sus numitulii boevulii Donmniei mele (biv. vel Pah. Ispravnicii Al. Farfara)
aii făcutii o casă de pttră pentru șederea - dregătorilorii Domniei mele i Isprav=

nicilorii judeţului, poruncimii - Domnia mea, ca ori-care dregătorii şi Ispravnică
va şedea într'acea casă, să aibă a da pe lună câte taleri G la numita biserică
şi şcolă ca și acești bani să se cheltuiască iarăşă la trebuinţa bisericei, de untdelomnii, t&mâe și făclii şi. la simbria dascălului şedlei şi a cântăreţului. Şi fiindcă la acestă faptă bună a fost începători şi isvoditorii D-lui mai sus numitulii
boerii A. Parfara, de aceea iarăși asupra. D-lui dămii acestă purtare do grijă,
ca dintre neguțitorii şi orășanii, po-acela pe care îlii va socoti omii. cu bunii
ipolipsisşi cu frica lui Dumnogeii, să-lii orânduiasciăi Epitropii a strânge acestii

venitii și a cheltui la trebuinţa sedlei şi bisericoi, cum poruncimii mai sus.
Cod. XXIII, fila 52 verso,
A

Da

pe

Ă

.

>

PI

N

E

.

|

Sa

i

3, Sai făcutii poruncă legată la D-lui Caimacamulii. Craiovei, că după
anaforaoa. Sf, Sale Părintelui Episcopii ali Rămnicului, peste taleri 360, ce

avea de luatii până

acum

dascălulii elineseii, ai mai făcutii adaosii încă taleri
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In Iulie 18, 1794,

Domnitorulit.

scrie

IMatmanului

Iangerliii

în

fav6rea gratuităței învăţământului:
rlău, Caiinacamulii
Pitaculii din 18 Iulie 1794, către Iatmanulii N. Ilange

Craiowă şi cătve Loerii divaniţă de acolo.

E

|

Zătrânca Armiășdia, din
Veţi vedea, jaiba co aii datii Domnici mele Ilinca
Pentru care la mare
carto.
etsti
„însuşi r&vaşulii ei, care A triimitomii într'a
dascălul, Craiovei nu învaţă copiii
mirare fuso Domnioi mele, a audi, cumcă
orânduită 1Gfă dascălului Craiovei,
făvde plată, în vreme ce Domnia mea avemii
plată, caro so şi dă dela cutio,
spre a fi scâlă Domnâscă, do învățătură fămdo
cum D-vostră o treceţi cu vodorea şi
pe tot anulii, câte taleri 500 nelipsit și
, pentru copiii jăluitorci Ilinca VAR
nu o puneţi la cale acâsta! Ci dar ântâiii
i la orândaitulii dascălii, să înveţe
trenca, poruncimii Domnia mea, ca si aşedaţ
celii caviinciosii deplinii ală trobei
fărde plată. Așișderea să daţi nizamulii
aceşti taleri 500 pe anii, să ţie ședlă
aceştia, ca orânduitulii dascălii, carele i6
şi să avemii răspunsăi, că aţi pusii
Domnâscă, spre a învăţa copiii făr'de plată;
de învățiitură, grijindii a se urma
trâba- la orânduială și ați întoemitii şeâlă
— 1794, Iulie 18.
apururea cu orânduiala cea cuviinci6să.

|

examenele publice de isrnă,
La 4 lanuarii 1795 Moruzi infiinţeză
aibă loc la Boboteză, în fie-care anii
cari în presența Mitropolitului să
a
si ordonă premiarea eleviloră silitori. !

De
să se ţină şi unii ipodascălii și şcâla
140 şi să se dea câte tal. 500, cu care
reună cu boerii do acolea să se silâscă
să. so pue în orândaială, ci şi D-lui dimp 16.
pentru aşegarea şeolei. — 1793, Octomvre
,
Cod.

XXIII,

-

fila 163 verso.

4.

lo

Costandină,

Alexandru

Moruzi

Vud.

alii Ungro-Vlahiei, i Dumnâvostră
Prea -Sfinţia ta, Părinte Metropolite
do
Domniei mele, Nazirilorii Epitropiei
do
ce
cinstiţilorii şi credincioșilorii boerilorii
tues
chel
acela pentru caro Domnia mea
de
obşte, este cunoscutii că cugetulii
ră aice, esto pentru a nasce rodii
țătu
învă
de
ii,
cilor
a ţinea şi a întemeia scolă
uceni
iunei
istec
area
cerc
-că
deci fiind
la
învăţătură și de folosulii patrici ;
multă silință ucenilorii, de întrecere tot
mai
de
şi
e
mrar
inde
de
ină.
pe
este pric
ca
itii,
hotăr
amii
şi
mea do trebuinţă
Stinţiei
învățătură, amii socotitii Domnia
ii şediei Domnescă, înaintea Prea
cilor
uceni
tare
cerce
o
, faţă
anulii să se facă
opiei
Epitr
ai
ni
nvâstră Doerilorii Nazi
cari
tale, Părinte Motropolite şi a Dum
aceia
sunt
cari
,
vedea
se.
şedlei, spre a
nu
co
cu dascălii lorii, acolo în liuntru
acei
mergere înainte,şi cari sunt
ati silință: spre procops6lă şi spre cu di hotărită, adică a doua ţi de Sfintulii
învaţă; şi acâstă cercare să sc facă , de estimpii
să se pue în faptă;do care
acun
qi de Sf.
Botezii, care să se și încâpă de
la numita di, co vine, acun, â doua boerilorii
şi poruncimil Domnita .mea,. ca.
tră
âv6s
Dumn
şi
Părinte Metropolitii
ai şodlei
Botezii, mergendu însuși Sf. ta,
e fiind faţă orânduiţii “dascăli
"und
,
șe6lă
.
la
Nazizi ai Epitropici,
V.,— 27
ă.
Istoria Româniloriă de V. A. Urechi

.
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La 20 Oct. 1794 Domnitorulii

iro-diaconuli,

de învățătorii

încuviințeză

la şeola

pe care

lui Ştofanii

Obedenu,

din

Di
|
obştirei propune personaluli
cunoscutul Lambru, şi uni

Epitropia. îlii recunâsce

căluli elini Lambru.

aşedarea

de la mânăstirea

Craiova. !
„Tm 15 Decembre, 1794, Epitropia
şcolei Domnesci, intre cari, pe lângă
filosofă,

AIE

deopotrivă

Pe lângă aceştia mai

invăţatii

este şi ali

3-lea

ca das-

dascăli

Gheorghe. 2

Domnesci,

să

aduceţi

înainto

pe

ucenicii ai

fie-cărcă treptă

de

învățături,

“cărora să li se facă cercetare prin tălcuirea matimelorii 'co le vorii da dascălii
lorii, ca să vedeţi silința lorii și rodulii ce daii alii învățăturei, și văgândii
pe cei ce aii isbutitii la învăţătură, să alegi doui din trâpta învățăturilorii
dintâiii, și două din trâpta învățăturilorii alti doilea, cari aii isteciunea mergerei

înainte,

cărora să li so cumpere de la Epitropio și să li so dto

cărţile

ce le

sunt trebuinci6se pe anulii viitorii de învăţătură, ca să'și urmeze silința și
osirdia nelipsit, cărora să le faceți Dumnâvâstră și cercotarca do staroa lorii,
ca de vorii fi din proști şi scăpitaţi, ce nu ati putere de la dânșii de cele trebuinci6sc, să ni-i artaţi cu anafora în seristi, cu plirotorie do silinţa învă&ţăturei
loră, ca să li se orânduiască și o cuviincidsă I6fă, după starea lorii, spre a nu
le fi lipsa pricină de a lăsa drumulii invăţăturei şi alii pricopselei ce aii apucatii ;
iar do vorii fi do nâmii, cari își aii starea și mijloculii chiverniselei, iarăși să
aibă de la Domnia mea pevripiisis acola ce li se cade la silința și truda co facii
spre învețătură și procopselă; care acâsti orânduială, să fie obicinuită şi îndatorată a o face Prea Sf. ta și D-tre, pe tot anulii la -hotărita Qi negreşitii; de
care şi suntem fără do îndoială, că la acestă cercetare a ucenicilorii, co este
de folosii şi mult trebuincidsă, nici Proa Sf. ta şi D-vostră nu veţi face muSaadea, nică dascălii din spre partea lorii nu vorii cuteza a faco mai nainte
ucenicilorii acelora sciuto maftomele şi talcuirilo lorii, ca să aibă căutare și
Domnsea peripiisis acela caro sa siliti la învăţătură. — 1 Ianuarii 1795.
Cod, XXIX, fila 25,

1. Pitacă

la Ilatm.

IMangerliu

Caimacamuli

Craiovei.

D-lui cinstiti și credinciosii bocrulă Domnict mele, vel Banii Dumitrașco

Racoviţă, ne-ai arătatii, cumcă la scâla de învăţătură, eare prin hrisovu
nici mele s'aii întocmitii acolo în Craiova, la mănăstirea Obedânului, s'aiil Domgăsitii
de D-ta şi

do D-lorii cci-l-alţă boeri, unii Ştefanii icro-diaconulii cu învăţătu
ră
de a so aşeda dascăli... Vodă încuviinț6ză aședarea aceluia
ca dascălii,
«după hrisovulii Domniei mele, să arătați însă porunca Domnie
mele, spre a
fi silitori, cu sirguinţă la învăţătura copiilorii..... spre
a se procopsi şi a se
vedea rodulii învețăturei in faptă, unde să fio primiti
la scolă pentru învăţătură, câţi vorii vrea să vio la, învăţătură, deosebit
ii de coi ce cu numărulii
aii IGfă orânduită prin hrisovii, ca să înveţe toți
fără de plată, ca la scâlă
Să.
—— (1794
Domnscă.
1794, Octombren.9
bună

20.

Coa.XXII1, 1rila 25,

» 9. Anaforaoa Ipitropici, ca să se mai dec taleri 100 prostic
hion
alii treilea din şcdla Domndscă.

dascălului

Cod, XXVIII,

Lo
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In 1796,

Aprili,

Domnitorului

Slam-R&mnicului, de a se numi
în şcola de la Sf. Ioni.t

4i9

dă carte către

unii

Ispravnicii din jud.

dascălu românescit la Focşani,

„Prea Inălţate Domne,
Insciinţămii Măriei tale pentru dascălulii Constantinu Filosofulii, ce s'aii
aşedatii la șcâlă încă de la trecuta lună a lui Augustii ântiii, carele prin luminatii pitaculti Inălţimci tale, întru care s'aii pusii în orânduialii 16fa dascălului încă de la Ghenarie ântâiii alii acestui următorii anii, S'aii orânduitii și
pentru dascălulii Filosofulii tal. 1600 pe anii, dar fiind-că alii : treilea dascălii
ora aşedatii numaj cu taleri 520 întrunii anii I6fa sa, și avendii multă greutate, care ne-aii arttatii şi însuși dascălii Lambru și fiind-că numitulii elină şi
cu filosofulii, care amândoi sunt deopotrivă învăţaţi, şi amândoi sunt a fi cu
priveghere în șc6lă pentru toți ucenicii, însuşi aii cunoscutii greutatea dascălului ală treilea, ci cu multă trudăşi bătae de capii se ostenesce până ai
„deștepta, s'aii unitii dar amândoi, adică Lambru cu Filosofulii, şi chibzuindiă aii
găsitii cu cale, ca pentru truda ostenelei dascălului Gheorghe alii treilea, să i
se mai de prosticii încă taleri 1100 pe anii peste taleri 520, ce sunt hotăriţi
de: Măria ta, care şi acestii prostic, să nu se iţe de isndvă din venitulii şedielorii,
cât aii fost orânduiala întocmită de Inălţimea ta, ci din l6fa Filosofului,. din
cei 1600 taleri, care este hotărită pe anii, s'aii mulțămitii a lua numai taleri
1500, din taleri 1600 şi taleri 100 să se dâe dascălului alii treilea, urmânduse și acestii prostie a lua din venitulii sc6lelorii viitorului anii, co se începe
de la Ghenariu letii 1795, ncajungându-i-se a i se plăti din venitulii acestui
anii, care întocmire şi chibzuialăa numiţilorii dascăli fiindii cu bună orânduială
_şi iconomie dintr'a lorii drâptă simbric, și noi găsimii cu cale să so urmeze
întocmai, după cum mai susii S'aii arătatii, de care și nu lipsimil.a însciinţi
Înălţimei tale, ca ori-cum va fi buna-boinţa Mărici tale, să avemii luminatii
|
.
răspunsii, în ce chipii să urmămii. — 1794, Decembre 15.
Dositheisi
Co.

AXVIII,

pag.

ali

Ungro-Vlahiei,

Dumitiache

Danii,

Isaac Ralet,
-

5911.

1. Caste către Isprawnicii din judeţuli,

Slam-Rămnicului.

de la
Pr6 S. Sa Părintele Metropolitii alti Ungro-Vlahici, prin anaforaoa
30 ale trecute luni Marti, no-aii făcutii arstare pentru unii dascălii româneseii
acia la oraşulii Pocșanilorii, spre învăţătura copiilonii orășanilorii de acolo și a
împrejurașilorii, ca prin D-vâstri găsindu-se unulii cu învăţătnră de a ţine
şcolă nelipsitii, să se îndatorâscă egumonulii minăsireă Si. I6nii ai da l6fă po
cât i se va orândui de către Domnia mea acolea, cu care va fi scădutii egumenulii din banii şedlelorii co dă acâsti mănăstire, care anafora primind-o
Domnia mea pentru folosulii orășanilorii, care'lii voimii, poruncimii D-vâstră,
ca să găsiți unii dascălii românescii, cu sciință bună de învățătură, spre arii
aședa, să ţie şcâla nelipsitii, rânduindii dintre neguţitorii col mai de ispravă
și do frunte ai orașului doui purtători do grijă, a lua sâma do pune silință
dascălulii la învătătura copiilorii şi îndatorindii po egumenulii Sf. I6nii, ca pe
tâtă luna săi dâo I6fă câte tal. 10 şi să i6o adeverinţă de la mâna lui, adoverită
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„In 10 Maiii 1796, Al. Moruzi inlocuesce pe răposatulii dascălii
Constantinii de la şeâla slavono-română de la SI. Gheorghe, prin Isaia,
recomandati de Nazirulii şclelorii, ca vrednici pentru învăţăturaşi

procopsâla -ucenicilori la învăţătura cărţei slovenesci şi românesci,!
In biserică, cuviniarea de amvonă nu este lăsată cu totulă lao
parte. In Decembre 1795 şi în anulii 1796, aflămii ca predicatori pe

Anbrosie Erochirica,

plătită cu I6fă' determinată din banii şcolelorii, ?

şi cu iscăliturile acelorii doi rânduiți neguţitori, cu care va fi eg&nmenulii scădutii din banii şcslelorii la socotâlă. Dreptii acea, să o faceți D-vostră sciută
acesta și orășanilorii, care pentru folosulii şi mulţumita lorii amii făcutii Domnia

mea ac6stă milă şi le-amii întocmitii ședlă romănescă cu I6fă din banii sesleloriă
Domnesci. — 1796,

Aprilie

6,

Cod. XXIX, fila 163.

„NB. Se vede că nu s'aii aflatii dascălii imediat,

de 6re-ce la 2 Iulio 1796

Focșiinenii cerţii din noii șeolă. (veqi la pag. 62, 63 și G4 tom. V).

1. Zemb.

Vlahscoie. Fiind-că

Constantinii

Dascălulii, ce aii fost la şcedla

slovenâscă ot. Sfântu Gheorghe vechii, de aici din Bucurescă, şi-aii datii obștâsca

datorie, şi pentru a nu se zătieni şc6la ae6sta de orânduiala ce din vechime
aii avutii, precum vădumii Domnia mea şi hrisve Dommnesci de întocmirea ci,
după care, încă de la I6t 1792 Maiii 15, amii datii şi Domnesculii nostru hrisovii de întărire, ne-ai arătatii Pr6 Sfinţia sa Părintele Mitropolitii pe Isaia
şi ne-a datii încredințare, că este vrednicii cu învățătura dăscălici pe deplinii,
spre a se-orendui dascălii la numita școli; deci după încredințarea ce ne-aii
dati Pr6 Sfinţia Sa Părintele Metropolitii, dămii Domnia mea acâstă Domnâscă
a n6stră

carte

numitului Isaia, ca să fie dascălii

la șc6la

slovenâscă

do la sfeti

Gheorghe vechiii şi să facă tot felulii de silință pentru învăţătura şi procops6la ucenicilorii, la învățătura cărței slovenesci și românescă, carele pentru
a
a Sa ostenllă și silințăi ce va face, să'şi aibă orânduiala şi mila ce aii
avutii
şi dascălulii Constantinii, urmându-se după hrisâvele Domnesci. ii saam receh

&pd.—1796,

Maiii

10.

2.

Io

Coa. XXVI pag. 279,
Alecsandru

Cunstandin

Aoruzi

Voevod.

lahiei i D-vostră Nazirilori
A Pr6 Sf. ta Părinte Metrâpolitoe alii Ungro-V
E
Epitropiciă, pentru I6fa ce are la cutie,
din banii ședlelorii,- Ambrosie: Ierochir.ica,
pcruncimii Domnia mea ca, după orânduiala cu care şi i6
dascălii. șeglelorii
I6fa pe tâtă luna, asemenea s'o daţi şi I6fa sa pe fie-care
lună, adică câte tal.
25 pe lun—
ă.
1796,

Augustii

4.

„Cod. XXIX, fila 217 verso.

Pitacii

din

29

i

Vel.

Decembre

1795

către

Logof.

Mitropolitii și Nazirii

Epitvopiei
I6fa cea orânduitii de la cutie, din banii ședlelorii,
lui Ambrosio Ierochirica;
"
,
:
.
a
pentru

A

Moruzi

porunceseo

eca după orânduiala cu care'şi iaii dascălii
şedlelori

IGfa lorii pe tâtă luna, asemenea
ş-care lună.»
ficş-car
ăi

să se dce şi orânduită 16fa lui Ambrosie
Cod. XXIX fila 135 verso.

pe
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Alăturea cu 'şedla, lucreză ca factoră culturalii, tipografia.
«Pravoslavnicăa învățătură» tipărită la Bucuresci 1 la 1794, pe când în.

Iaşi se imprima «Critil și Andronius»,? traducere din franţuzesce;
alăture cu «Liturghia care ală doilea s'ait tipărit într'acestaşi chipi,
în „ilele prea Luminatului şi prea Inălţatului Domni M. C. Suţu Vvd:
cu osirdia şi cu tâtă cheltuiala P. S. Mitropolitii alii Moldovei k. kir
Iacov, întru a sa tipografie din noi făcută în Sf. Mitropolie din laşi» ; :
aceste cărţi, împreună. cu mai multe altele, * de cari avemit a vorbi
mai târdiii, şi cu manifestaţiunile poetice. ale lui A. Văcărescu din
acestaşi ani, constituescii documentele culturali din Domnia lui Al.
|
Se
ae
Moruzi.
de la data acesta,
Mişcarea culturală a Românilorii din -Ardelă,

nu este fără

de

legătură cu acea

din

Ca

principate.

dovadă vomii -

aduce deocamdată pitaculă lui A. Moruzi către Mitropolitulii Dositheiii, prin care-i recomandă diverse publicaţiuni şi cărţi din Ardeli, numai -

ca să le propageîn țâră,
turcesci»

şi cu

escluderea
Io

«Fire

afară de cartea cu titlulă
gazetelorit.

Alexandru

şi obiceiuri .
:

Iată acclii 'pitacii:

Constandinii

Moruzi

Vvod.

Prea Sf. ta Părinte Mitropolie alti Ungro-Vlahiei, vei ved6 acâstă tipărită
însciinţare, ce aii venitii către Domnia mea de la însoţirea tipografici românescă
din ţâra Ard6lului, dimpreună cu deosebita filadă și însemnarea de felurile .
cărțilorii ce aii do a le tipări acum nouă în limba românâscă; ci dar, cât pentru.:
Firă și obiceiuri turcescă și gazetură, aceste nu sunt primite, iar geografiii,.
fisică, filosofică și altele asemene, aceste sunt slubode, cum și cele bisoricesci
și altele Dumnegcesci, prin cercetarea prea Sfinţiei tale găsindu-le unite în
tocmai după canânele sfintei biserici a răsăritului, iarăși vorii fi slobode; pentru
care să și arăţi proa Sf. ta la toţi, câţi vorii să se îndestuloze și să se folosscă
de aceste, făcându-le cunoscutii plata și vromea primiroi, și să arăţi Domnici
mele în serisii o anafora. — 1795, Martii 4.
Co, SKIN, fila 2.
rumânâscă în dilele
„1, „Pravoslavnica învățătură“ acum âuttiă. tiparită pe limba blagoslov
enia și totă
cu
Voivodi,
Moruzi
Const,
u
Alexandr
Io
Domnii,
ui
prea luminatul
Ungio-Vlahia,
totă
a
itu
Mitropol
şi
Arhiep.
i,
Dositheii
Kir
nostru
cheltuiala P. S. Părint.
de Dumitru Popovici
la anulii mântuirei 1794, în tipografia Metropolicescă, în Bucuresci,
tipografă, în 4% de 138 file.

2. Vedi despre acestă carte, ce ami

|

scris în Athenculii

,

.

din

Românii

-

Iaşi,

luna

,
Maii-lunie 1861, pag. 33.
ic, "acum într'acesti
3. Iată încă una importantă: „Sfinta şi Dumnedeesca Ivanghet
,10 Alexandru Const.
Domni
i
Inălțatulu
prea
şi
lui
luminatu
prea
dilele
în
chipă tipărită,
Kir kir- Dositheiii şi ahici
Ungro-Vl
alt
ită
Mitropol
S.
P.
venia
Moruzi Vvd., cu blagoslo
Nectarie Episcopulă .,
kir
Kir.
i
Dumnede
de
lui
iubitoru
S.
P.
cu tâtă osîrdia şi cheltuiala
sai tipărit de
1794;
i
mântuirc
anulă
la
lui,
Rămniculvi, în Sfinta Episcopie a Râmnicu
sin Popa Constantiniu, tip. Romnici,
Dimitrie Mihăilescu, tipog. Romnicii, şi de Gheorghie

în folio de 159 file.

,

|
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Când în .[âră se introducea cărţi de diverse sciinţe şi prin dascălii francezi se furişa în societatea română multe din principiile
Revoluţiunei franceze, poprirea intrărei în ţeră cu gazeturilori» era
o mesură fără de scopi. Proibirea jurnalelori dă nascere satirei şi
pamlletului seristi. Altă dată în balade şi doine, opresatulii işi cânta
pă&suli săi;

de acum

înainte

satira

şi

pamfletulă

nu

vori

cruța pe

mai marii dilei. Vomii aduce în tomulii următorii o piesă de teatru,
(prima în limba română), care nu e decât un pamiletii de la finea
Domnici a doua a lui Alex. Ipsilante.
i

Ca representanţi ai sciinţei

urmeză

să fie

numărați

şi doctorii,

cari în Bucuresci şi in unele judele de sigur r&spândeu mai mult
cunoscinţe varii, enciclopedice, decât asigurau sânătatea publică. In
20 Iunie 1795 raporta Epitropia Domnitorului că «de la o vreme încâce”

vedemi că s'aii obicinuitii de vini nisco
se facii dohtori, fărde a arăta atestaturi
arhi-iatros, ca.să le facă cercetare, şi de
a metahirisi şi a căuta bolnavi». Epitropia
pe doi, unulii Daniilii

«care

a omoritii

bărbieri şi spiţeri şi de sineși
şi dohtoraturele lori la D-lui
va fi vrednicii, să le dâe voie
denunţă între alţi «cerlatani»

o copilă a Dumisale

Vornicului

Manolache Brâncovânu şi unii feciorii de vârstă a lui 'Toma Comino,
etc.» şi celă-laltii numilii Pavelii «care omoră 6meni cu dohtorii min-

cinose.»

După

propunerea

loră din ţerăşi dispune
practica

Epitropiei,

la nici unii doctorii,

cului, care singură

1. Io Alexandru

Domnitorul

ca vel Spătari

poteda
Const.

Şi Aga

fără prealabila

ordonă

să nu

cercetare

libera-practică. :
Moruzi

Vvd. i gospod.

Zemb.

mai
a

isgonirea

permiţă

proto-medi-

Pluhscoie,

„ Poruncimii Domnia mea D-tale vel Spătarii i D-tale vel
Postelnicii Epis-

tatule alii Agiei, in totă vremea să priveghiaţi
nume că sunt dohtori, pricinuescii înşelăciuni şi
a nu fi slobodi a umbla prin politie, ci ori-care
de acum înainte, săi trimiteţi mai ântGiii a se

să-i corceteze de aii pracsis, de sunt cu adovărat

pentru unii ca aceștia, ce cu
primejdii de morte la norodii
va fi venitii: aici, stii va veni
arăta la D-lui arhi-iatros, ca

dohtori cu vre-o mirtarie
in, serisii, şi așia po care îi va cundsce D-lui,
le va da carte la mână, spre a
fi sciuţi că aii acâstă epangholmă și vorii fi
Siobogi, iar într'altă chipii să nu
se primâscă, şi D-ta vel Spătarii să o faci
acâsta, sciutii la agenţie, ca să so
Isgonescă unii ca aceia, că nu'i pohtimii Domnia
mea ai lăsa să umble făcând
înşelăciuni norodului... Asemenea și pontru
acoști doui ..... ce se numescii
dohtori, pe celii co se afiă aici sălii găsiţi
şi si”lii faceţi teslimii la agenţie
ca să so isgonescii, iar po celă ce s'aii
aflatii la Tunari, să trimiță D-ta vol
Spătarii: ciocliă sălii ridice, sivlii ducă la Spătari
i, spre a se aerisi câte-va dilo
ŞIlo: apoi iarăși la agenţio sălii facă teslimi
i spre a se.e isgoni și acela ; și în scurt,
a
a
„i
SOS
«o acum înainte, să priveghiați
D-vostră

pentru

unii

ca aceştia,

când se va ivi
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La 93 Iulie 1795, după anaforaoa Căimăcămici, se isgonesce din
Craiova mediculă Palaşii, «care prea puţină sciinţă are-de doftorie» :
şi întăresce doctori ai Craiovei pe Pavlu şi Spiru, «dottori creştini,
cari la multe locuri sai cercatii şi sunt 6meni procopsiţi şi cu bună

sciinţă, de doftorie.» 1
veniți niscare-va spiţeri corlătani, eu nume că sunt dohtori,
toți la D-lui arhi-iatros spre cercetare, și numai po care îi
cu carte în serisă, că sunt dontori cu adovăratii, aceia să
ămbla, prin politie la cei co va pohti, iar po coi-l-alți să
sii dec la agenţie, spre a se isgoni do aici unii ca acoia,
Iunie

30.

Vel Logof.

i

Cod. XXVIII. fila 65.
" Prea

săi trimiteţi pe .
va adovori D-lui
aibă slobodenie a
nu'i îngăduiți, ci
nogreșit. — 1795,

Inăl(ate

Donne,

Insciinţiimii Mărioi tale, că de la o vreme înc6co vedemii că vaii obicinuitii
do -vini nisco birbieri i chimiagil și spiţeri și de sineși so facii dohtori făr”

do a arăta,

atestaturi și dohtoraturile

lorti, la D-lui

arhi-iatros, ca să lo facă

cercetare şi do va fi vrednicii să lo dle voie a metahirisi şi a căuta bolnavi,
ci ci puindii înainte felurimi do cuvinte mincinse, prilisteseii norodulii cu
mari laude, că sunt vrednici a vindeca oră-co: felii do băile, înşclă 6menii și
luându-le bani lo dati câte coraşi împotriva patimei, ne avândii pracsis, și așia
unde este nădejde să se scâle, elii ilii omâră cu unii ciasii mai nainte, do care
şi acum vedemii, că s'aii ivitii doui inși numindu-se arabi, şi dohtori forte
moșteri şi învăţaţi, încât se laudă, căi atât do bla ciumei vindecă pe fieș-carc,
cum și de ori-co patimă va fi, numai să apuce pe omii cu sufletii, negreșit îl
sedlă. Pe unulii dintraceşti doui îlii chiamă Daniilii, carele a omoritii o copilă
a D-sale

Vornicului

Manolacho Brâncovenu

i unii feciorii do vârstă a lui Toma

Comino, 2-lea Spătarii, și o fată a lui Chiurei-Baș, şi celă-l-altii anume Pavelii
ămblă aici în Bucuresci iscodindii în toto părțile a înșela norodulii şi a lo scurta
care
viața făr'de vrome; mai sunt și alții, după cum îi arătămii mai susii,
pentru
;
mincindse
dohtorii
cu
Gmenii
omâră
de
înșelăciuni
imblă cu asemenea
care o netrebnică urmare ca acesta, după datoria ce avomii şi aro Epitropia
prinla unile fapte ca acestea a priveghia, nu lipsimit a însciinţa Miăriei tale,
lipsi
a
sci
bino-voie
să
talo
Măriei
rugămii
ne
şi
anafora,
plecată
acestă prea
cum .
tale,
Mării
ţăroi
aceşti doui înșelători cu totulii do aică din pământulii
de.
nume
cu
înainte
acum
de
ivi
mai
va
se
şi alți asemenea lorii, şi oră-caro
ântâiii
mai
merge
va
nu
până
bolnavă,
metahirisi
a
sloboţi
fie
nu
dohtori să
desăvârșit
la D-lui arhi-iatros ca săși arcto dovada în scrisii, de este dohtorii

şi apoi dându-i-so slobodenie iar prin scrisâro, așia să fie volnicii a ămbla prin

lorii,
orașii la coi cu trebuință, precum acestii obiceiii este și chiar în ţâra
do
politic;
într'o
nici
ămble
să
că făr'de. dohtoratii la mână nu esto slobodii
20.
Iunie
1795,
—
poruncă.
luminătă
fi
va
acesta însciințiimii, şi cum
Cod. XXVIII, fila 63.

1.

Anaforaoa

Caimacamului

-

a

și a Divanului

|

Taac

Ralet.

Craiovei (Al. Calfoglu Caimac.,

Inii Glagovânu, Barbu Ştirbeiii, I6nii Brăiloiu Stolnici,

Ioniţă

Argintoianu),
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Alături

nescă cu

cu

medicii,

termenulii

cunoscut de istoria

cari daii ocasiune ase

îmbogăţi limba

de șarlatanii, să menţionămi
nostră

culturală,

şi cu

atât mai

româ-

pe primulă oculist
cu

multă plăcere,

că pe când şarlatanii erau individi streini, oculistulii nostru celii
I-iii este românului Radu.
lată documentului, care vorbesce de acestii primii oculistii ali
nostru

:

Resoluţia din 5 Sept.

1794

pe anaforaoa

ce s'aii făcutii în dosulii jălbei

Gherghineă, ce ati fost 6rbă.
Ascultândii luminată porunca Măriei tale de la acestă jalbă, amii făcutii
cercetare, aducândii pe însăși jăluitârea de faţă înaintea nâstră şi adevărul,

amii văgut-o botegă do amândoi ochii, eu perdelo,

nezărindii

nici

cum, ci ca

unii buștnii se lovea de toţi pereţii, şi do nu o purta altcinevași, nu șcia în
cotro să apuce şi să mârgă. Amii chiamatii pe Radulii, co s'aii chiămatii că este

dohtorii, pe carele lamii întrebatii de pote să scio elii acelii meșteșugii și s'o
vindece, și ai răspunsii că pote, fiind-că aii învățații: meşteșugulii in lăuntru
[UI
Evropoi, de la unii doctoră,
de la care are și atestatii că ati săvârșitii înveţătura .
acestui meșteșugii. Și așia Pamii toemitii tal. 30, cu dohtorii, cu tot și ântâiii
s'o vindece și apoi să-i dee Epitropia banii. Și așia luând-o pe jăluitâro la
casa lui, peste o lună de ile, Augustii 5, aii avut-o sdrariină cu vodorea cum
aii fost din începutii, strigândii cu glasă și lăudândii numelo Măriei tale,
rugândii pe milostivulii Dumnedoii pentru bună starea şi îndelungaraa anilorii
vieţei Inălţimoi tale, că s'aii vădută din întanericii la lumină; -ci să binevoiescă Măria ta a ni. se da poruncă, să dimi numitului doftorii: acei 30 de
taloră pentru: ostensla sa, și bino arii fi Măria ta, ca așia omii să se orânduiască, cu puţină I€fă pe lună, câto talezi 10 mult 15, oră de la vro-unii
spitalii,
s6ii do unde vei socoti Măria ta, că se mulțămesco elii, și să fie pentru
căutarea

din 25 Iulie 1795, vesteșce, că din doui. doctori ai Craiovei ati
muritii unulii
ȘI ati remasă numai Palaș, «carele prea puţină sciință avândii
de doftorie, atât
noi cât și norodulii de obşte pătimimii. Acum de la Bucures
ci viindă unii
Pavlu și Spiru, doftori creştini, cară la multe locuri s'ati cereatii,
și fiindii 6meni
procopsiţi și cu bună sciință de doftorie, cei mai mulţi aii
dobâniitii și dobândescii folosii, ajutându-se

la neputinţele lorii;

acestă bună idee și sunt și moni
duială,

no rugămii

Măriei

cinstiţi,

pentru

care

partându-se

tele, să to milostivesciă,

ca

cu

fiind-că

forte

cu aședământii

so află cu

bună

orân-

de

taleri

500 po anii, co aii fost. cci-l-alți doftori, să se orândui
ască aceşti 2; și acostii
,
în
.
Palaş,
sY
>
ce aii fost până
—
acum, a va morgo
do'și
va căuta
tr6ba sa, noamest
ecându-se mai mult la
doftorie». —

Cod. XXYIII,

1795,

Iulie

25,

scara 7, fila 9 verso.—

Domnitorulii

aprobă

actstă anafora

la 27 Iulie același anii,

Si
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mai în tâte dilele la
de acestii felii de patimă pentru cei săraci, care vinii
că pomenire.
Epitropio și nu le daii mâna, şi va fi Mărioi tale vecini
Isac Ralet.
Coa. XXVII, scara 16 fila 18.
eri ale Epitropului.
La 9 Sept. 1794, Al. Moruzi aprobă ambelo propun

din 23 Decemb.
Cu referinţă la spițeriă, avemit de la Al. Moruzi,
D-rulă Caracaş,
cu
179%, o resoluţiune, ca doftorulii celii mare, impreună
te
şi să pecetluiască tote doctoriile vechi şi strica
să inspecteze spiţeriile,
şi să se fixeze tarifală aoctoriilorii,

după

taxa oficială: din Ardâlu. 1

uiască, ca să mu maă
4. Anaforaoa pentru doftoriile cele vechi, să se pecell
fie prin

spițerii, ci să se aducă

Io Alexandru

Costan.

altele nouă.

Moruzi Vud. Voj. milos. i gpd.

Zem.

Vlahscoe.

acestei trebi,ce este alii
Cu cale și de trebuinţă fiindi a se da nizamulii
împreună și pe dohchiămi
să
tre;
Arhiâ
D-tale
obștei, poruncimii Domnia mea
hirurghii, care va
din
uliă
torulii Caracaşii, unde să mai aduceţi şi po xre-un
Bucuresci, de la
din
i
spiţeri
toți
pe
fi practicos desăvârșitii, și strângendu-i
Agioi, săi cercetaţi pe fie-care
tâte spiţeriile, prin marafetuli D-lui “EBpistatulii
sciinţă de plini a lucrărei dofîn parte de are ântâiii spiţerulii meşteșugii și
ce aii în spiţerii şi câto vorii
ilorii,
doftori
toriilorii, unde să faceţi şi căutarea
acelea pecetluindu-le şi dându-le
fi vechi şi netrebnice, fără de nici o energhie,
să-i îndatorați ca să aducă
vrea,
sorocii de a le rădica și a le duce unde vorii
pentru preţulii doftoriilorii
şi
;
lorii
ia
energh
facă
altele nouă folositre, care să'și
cu cât se cumpără în lăuntru, cu
ce se aducii din lăuntru, pliroforisindu-vă
adausulii ce li se cuvine de a se
apoi
cheltuiala lorii până aci, să socotiți
face aici, să se urmeze prețulii pune la preţii, iară pentru celea ce se potii
tâte să ascultați Dumnâvâstră
acela, după taza Ardluluă, unde lângă acestea
lii acestei trebi, să arătaţi
nizamu
dândii
ce aii aprovalisi şi așia
şi pe spiţerii
a
D ymniei mele pentru tâte.—1794, Dechemyre 23,

Preu Inălţate Dome,

-

ALiirioi tale, întro cele-l-alto
Nu lipsimii cu prea plecată anafora a însciinţa
dohtoriilorii dintrânsele,
şi
i
iilori
spiţer
ii
rândul
trebuinci6se obștioi, și pentru
ait catandisit, după ce nu facii
care aii ajunsii la atât de mare catahrisis, încât ea, facii şi stricăciune, căci
nimen
de
nici unii folosii, fiindii vechi, necăutate
fiindii vechi, do nici o trâbă,
dându-se bolnarilorii și nefăcându-şi energhie,
şi cele mai multe primojdii; deo-"
îi cotropesce bâla, din care pricină urmâză
ă fără nici o orânduială, și cu .
urmâz
sebit de acâsta, și preţulii doftorilorii se
să se pue aceste tâte la bună orâno sumă târte mare, nesuferită, şi pentru ca
cuviinciosii de către înțelepciunea
duială, după cum saii datii nizamulii celii
fie luminată porunca Miăriei tale
să
urmeză
Miăriei tale, .şi la cele-l-alte țâ. te

lui doftorulii Caracaşii, .
către Dumnâlui doftorulii celii mare, i către rDumnl
iloriăi de prin tâte spi-.
doftori
care mai ântâiti făcândii acum căutarea tuturonice, ci şi sub bănuială că nu
și
netreb
ţeriile, cele co vorii fi nu numai vechi
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XVII

Zirnă grea. —

Ciumă.

—

Fomete.

„Gu tote măsurile luate încă de la apariţiunea ciumei, sub anterio
ra
Domnie a lui Suţuli, acâstă epidemie sa intinsă mereii în decursulii

tomnei

anului

1792.

Inwrega

Domnie a lui Al.

acestă crudă bolă. Si, ca şi când dânsa
de o iarnă,

care cu tâtă rigorea

Moruzi este bântuită de

nu era de ajuns, ca fu insoţilă

ei, nu o suprimă în țeră; şi de o secelă

care compromite pentru 2 ani produsele muneci ț&rănesci.
Ne r&mâne a vorbi aci dospre fie-care din aceste calamităţi,
cari se năpustiseră asupra ţăroi. E casulă de a aminti, ceca
ce amit

spusit

altă dată,

că

morituli

este destul de mare, decă
scăpa

de ele.

unui

poporii

în luptă

celă puţin manifestă

cu

energică

cataclismele

voinţă 'de a.

|

Din acesti punetii de vedere putemit dice, că Alex.
Moruzi și
guvernulii sâi şi-ai făcutii cât mai bine datoria,
luplândi în contra
întreit
elori calamități.
Să abordămii pe rândi istorieulti fie-căreia.
Ciuma. Primulii actii ce întâlnimi de la
Al.

Moruzi,

o
|
relativă

la
ciumă, este din 4 Marit 1793. In cursulii iernei,
bola, care în anuli
treculit venise pe calea Giurgiului (Vlașca), se
mai potolise. In Bucuresci tot mai muriaii,. dar nu cu atâta violenţă
ca în anulă trecutii.
PI
NN

vorii avea cea deplin energhia sa, pecetluind
u-se de către Dumnâlorii, să fio
datorii acelii co le va fi avutii la spițerie,
în sorocii de qile, ce i so voriă pune
de către numiții, să le-o rădice, trimiţându-le
unde va șci, ca ne urmândii și
dovedindu-se că s'aii îsdrăznitii de ati mai
vândutii la cinevaşi de acolea, să
se argă şi că colii ce va vrea să ție spiţerie
aici în orașnlii Bucuroscă, să scie
că este supusii și datorii la cercetările ce se
vorii faco de cătr D-lui doftoruli |
celii mare, i do către D-lui doftorulii Caraca
șii, a fi răspunqătorii, ca unii priinnitorii de răulii obștei, nu numai a fi arse
acele doftorii vechi, co se ori:
găsi, ci și a i se face căduta dojană, prin
zabitulii săi; iar pentra preţii esto
forte losne, adică să se facă adausii
la dece la fiez-care tel de doftorie, urmâ
ndu-se preţuli lorii, după cea tipărită
taxă a Ard6lului, nu numai la felurimea
doftoriilorii, ce sunt aduse din lăuntru,
iară cole ce se potii face de aici, care
se și facii, la acelea si se urmeze
tot acelașii preţii, ce se cuprinde în
Ard6lului, iar hotărîrea coa desăvârşit
ă rămâne a se face de către Inălţimeataxa
1794, Dechembre 19.
ta.
Pa Dumitrac
itrac,he Ghica
i
Ni
-ânco
vă
Banii,i. Nicolae
Pie
PR
Brâncove
nu,
Vel Banii
Racoviţă,
Enache
Văcărescu Spăt., Vel Vist, Moruzi, Manolach
Log.

DD,
Filipescu,

Vel

Cod XXVIII,

pag. 63,

Pow,

Grădistenu,
a.

.

Vel

e Brâncovânu
Vel Pornicii,
Vel
A
Porn, Slătinenau, Val Logof. Stirbei,
.

.

Ps

.

însă Ispravnicii

Deodată

ai

Floru şi Tămpenii
Ispravnicilorii

de Oltii vestezecit

isbucnitii

Domnitorului,

Domnitorulii

bola.

combaterea

de Oltii, ce să facă pentru

427
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că

la satele

dă Instrucţiuni
bolci :

izolarea

ii, ca
celorii molipsiţi, aşedându-i în colibe, cu străji de jurii-împrejur
să nu comunice

să fie: pâne, linte, oţetii,
Sai

produsi

ţinuţi

să fic

Hrana

cu cei sănătoşi. Colibele să fie pe lângă apă.

bâla.

usturoiil.

casele

Si se desinfecteze

unde

Chiar cei sănstoşi din casa unde s'ait produsi bla

înw”unii lazareti,

timpi

de 92 de dile.

După

ce

vori

decât după o
împlini dilele de lazaretii, să nu intre în casele lorii,
ă şi cu păcură.
nouă desinfectare prin spălare, afumare cu pucids
bolei. !
Domnitorulii cere raportii s&ptămânali de mersulii
Ispravnicilori
se
răspun
orulii
Domnit
care
In aceaşi qi, 4 Martii, in
Singureni
satele
în
ciuma
iarăşi
de Oltii, veni scirea, că aii isbucnitii
de Vlaşca
i
icilori
Ispravn
şi Măgura din Vlaşea. Epitropia ati comunicatii
instrucţiuni identice cu cele de mai sus.

Imediatii Domnitorulii îndâmnă pe Mitropoliti să trimiţă

cu capulii

părinţi

molipsitc,
sfântului Visarionii, silit preâmble prin judeţele

către care acum se adaugă şi jud. Teleormanii.

Amii vădută altă dată

la Bucuresci, pentru
trimițându-se butoio cu aghiasmă prin sate, de
faţă cu capulii sf.
de
face
va
se
stârpirea epidemiei. Acum aghiasma
năpraznică
acestă
de
i
Visarionii «făcătorulii de minuni şi isbăvitoruli
ite.
molips
pălă» şi cu acestă aghiasmă se vorii boteza satele
călugărilorii unii
dă
se
onă,
Visari
sf.
i
capulu
a
Pentru transportare

rădvană cu cai de menziliă, gratis şi 2
Se trimetii şi ordine la Ispravnicii din
Oltii, vestindu-se călătoria prin judeţe
Ingrijitii de reapariţiunea bâlei în

măsuri

şi în Bucuresci.

Deci

neferi, pentru pază la drumil.
judeţele Vlaşca, 'Teleormanit şi
a veneratei reliquii. ?
,
ţeră, Domnitorulii caută să îcce

la 23 Marti

1793,

dă pitacuri lui Aga, -şi

bolnavi de bolă

Spătarului, să cerceteze prin oraşii şi pe toţi săracii

acelaşi anii.*
curată, săi aducă la spitale. Asemenea la 29 Augustii
pare însă
I.azareturile funcţioneză încă din anulă trecută. B6la
1793.
că nu este violentă în Bucuresci în decursuli anului

|

Domnitorulii
In primăvâra anului 179%, incă de la 18 Februarie,
poruncă la vălăşeii.
dă pitacii la Epistatulii Agiei, să dee strasnică

re în mahalaua lui,
mahalalelorii, ca în tâtă vremea să cerceteze, fie-ca
preotului din acea
casurile de bolă şi în tâte Duminicele să raporteze

«în mânele orenduitului
mahala, iar preotului să insciinţeze la Epitropie,
vre-unii bolnavă şi de ce
dintre doi Epitropi, în care să arcte de este
PO
a

1, Vedi

d

documentul

în tomul

VI la Cap. Ciumei.

,

Cap. de ciumă,
2. Vedi ambele documente în tomul alii VI-lea, la
3. Vedi anexele la tom. VI.

|
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patimă ? si de ai muritii? asemenea cum şi
de sunt toţi sănătoşi?
asemenea să îusciinţeze pe tote dilele, grijindii
la acâsta de a nu face
vre-un cusurii de lenevie.»—1794,. Februarie
18.
Iu aceeaşi Qi Domnitorului scrie şi Mitropolit
ului, ca să ordone
preoţ
ilor,

dâe

în sensulii

adeverinţă

rapârte, de

pitacului

iscălită

este cinevaşi

vre-unulti, asemenea

la

de

mai

bolnavii

să ar&te;

şi de

precum

să insciințeze.» (Cod XXIII, fila 206).
___Seică

măsuri

de

sus,

«pe

mâna vătăşeiloră

priveghere

tote

Duminicile

mahalalei, în

ce patimă?

chipi

sâii de

să

de

ati muritii

şi de sunt iarăşi bolnavi, iarăşi

a celorii

cari

vină

de la Giurgiu,
unde iarăși sai, simțiti, de bola ciumei,
Călătorii din acea parle sunt
supuşi a face lazarelii:la Daia şi la MOnăs
tirea Văcăresci. 1
|

Graţie acestorii

măsuri,

- Ore-care potolire -a bolei. Nu

o bună

mai puţin

parte a anului 1794

trece cu

muriait destui în Bucuresci,

de Ore-ce la 1 Noembre 1794, Domnitorulii
ordonă Mitropolitului :
„.

«Să dal strașnice poruncă la toţi preoţ
ii și protopopii

de obște, din orașul
Domniei. mele Bucuresci, ca veri în tergii
, veri în mahala so va întâmpla a
muri omii, să ni fio slobodii preotulii acei
mahalale a'lii rădica şi a'lii îngropa, până nu i se va face cerce

tarea acea ce Saii poruncitii de către
Domnia mea
și la D-lui Epistatulă Agioi, ca să
se
ide
pliroforio' de
b6la lui și cu adeverinţa Spătăriei, sii
a Agică, va fi slobodii a/lii ridica și ali
îngropa, iar făr'de adeverinţă să
nu se cuteze nimenea, ca să se pstă
face cu
ac5sta paza, și străjuiroa coa cuvii
ncidsă a curiițeniei,
la D-lui

vel

Spătarii

„ Cod. XXIII, fila 299 verso, *

i

|

In acesti sensii a datii Al. Moruzi
pitaciiși cătro D-lui Vel Spătarii şi
vel Agă, în 1 N-bre 1794, să dâo
strașnice porunci preoțilorii la tâte
mahalalele i. vătășeilorii, cum și mahalagiil
orii, ca îndată co se va întâmpla
de
a so.
îmbolnăvi vro-unii omii în mahalaua
fie-căruia, numai decât vătăşelulii
mahalalei să fie datorii a da de seire la
Spătărie, sâii întâmplându-se m5rto
. vreunuia, preotul

acelei mahalale, să nu fio slobodii a'lii

ridica şi a'lii, îngropat
până nu va da în scire Dumitale
ca să trămiți omii din cei praclicoşi
, spre a
cerceta bola aceluia și fărdo adeve
rinţa Spătarului, să nu fie slobo
diă
a
ingropa,
urmândii fiesce-carele acestei porun
ci, ca să sc potă face paza otc.
(ca mai sus).
ŞI în județe trimite Domnitoru
lii circulări, în 8 Noembre,
Pov&ţuiri pentru a impedeca
cu
lăţirea bolei. Cu deosebire insi
stă Domnitorulii la: Ispravnicii de

locuitori
ÎI

cu

Giurgiu,

n

1, Vedi

anexa în tom.

Vlaşca, ca să impedece rela
ţiunile dintre
şi să nu intre prin sate
vre-unulă de la Giurgiu
VI.

-

”

îi
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prin locuri dosnice şi pe furiș. Domnitorulii, în 8 Noembre 1794, cere
- Ispravnicilorii de Vlaşca raportii de sănătate la fie-care 15 dile.1

Do sărbătorile Crăciunului, Domnitorulii serie Ispravniciloră, să
înceteze ori-ce judecăţi, să nu se aducă nică unii împricinatii la Bu-

curesci, să se oprescă pe cât mai mult comunicaţiunea dintre Bucuresci
E
ia
şi sate.?
Domnitorulii

1794,

In 19 Decombre

ordonă Epitropiei obştirei, să

venduiască 4 boerinaşi 'din Epitropii de alit 2-lea, şi alii 3-lea,
la fie-care

mari

din cele 4 poduri

câte 4
|

ale oraşului, cu mahalalele respec-

live. Aceşti bocrinaşi să inspecteze casele, in urma raportului preotului
şi a vălăşeilorii de mahalale, ca să constate casurile de bolă ce sarit

|
ivi, ca nu cumva, din interes, subalternii să le ascundă. 2
opriţi
sunt
țiganii
_Tn acâstaşi lună, prin pitacii către vel Spătarii,

de a mai intra în Bucuresci,

veri din ce parte vori fi. i

Tot în interesulii curăţirei oraşului, la 21 Decembre 1794, Alex.

ca
Moruzi opresce mendicitatea pe la biserici şi pe strade, şi ordonă
muncă,
prin
pe săracii vrednici de milă, cari nu potii a'şi câştiga hrana
irebuincidsă.!
să fie aşedaţi pe la mânăstiri, unde să'şi aibă îndestularea

1793 este anii grosnicii pentru [âLă, căci este anulit fomeltei

Anul

i
şi alii ciumeiîn t6tă furia ci.
Musceli. In
În Ianuarie acesti ani, ciuma sbucnesce şi în jud.
cari morii
rii,
3 Marti, Al. Moruzi opresce din noii ingroparea omenilo

.
fâră scirea lui Aga şi a Spătarului. (Cod. XĂTĂ, fila 25 verso).

In aceeaşi lună, unii noi transportii de calici de prin Bucnresci

1/ talerii

Domnitorulii le dă din Visterie câte

pe la mânăstiri.

o lrămis

o

|

|

pe lună de fie-care.:

prin
Imediatii se scotii din casele lori şi țiganii din Bucuresci,
şi sate depărtate,
Epistatulii Armăşiei, şi se stabilesc pe la moşii

neavendi voie a se reintorce.*

E

.

mai fie amestecătură,
La 9G Martii se inchidii cârciumele, ca să nu

de: 6menă,
vip

numai

cu beţii, cu
luati

vendarea
Se ingă. due

lăutari, cu jocuri.

pe acasă;

cârciuma,

dar

în care

întempla

se va

POP

molipseclă, să fie cu totulu oprită. ?
|
ÎN
„ Vedi anexele tom. VI.

„Vedi anexa în tom. VI.
Vedi anexa,

IN

„ Vedi anexa.
5. Vedi anexa.
„ Vedi anexa.
„ Vedi tom. VI.

o

N

de

_
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demii

_

Două dile după acea, se dă unii nizamii mai complectii, care
utilii a'lă aduce chiar aci: .
Nizamii

către vel Spătarii şi vel Aga,

pentru

cre-

bola ciumei.

Piind-că la acâstă întâmplare de nipraznică b6lă, ce s'aii însemnatii
în
politia Bucurescilorii, că este întru tâte lipici6să, trebue ca după
tote mijlâcele

să se facă pază, şi fiteș-caro pe sine să se forâscă în parts
pentru folosulii de
obşte și alii fit:ș-căruia deosebit; pentru accea dar
vă poruncimii Domnia

mea, ca să dați nizamulii acesta, caro mai jos îl nurhimii
și li arătămi prin
ponturi, şi să grijiţi forte, ca să se și păzâscă do fiteș-car
e, adecă:

1. Brutarii, bacanii, cârciumarii, precupeţii, pescarii,
luminărarii, măcelarii, cum și toți prăvăliaşii ce aii marfă de
vândaro, la alișverișulii ce voriă
face, să nu ile banii în mână, până a ne” puno
mai nainte în oţetii, -

2. Jocurile ce se facii în tergii, care se numescii
ţini, adică de

își cârcă
noroculii, de tot să sa oprâscă, ca unii lucru
ce se face adutiare și amestecătură
de mulți 6meni.
,
”
8
Teleleicile, cari obicinuescii de vinii și
se stringii Lunea la tergulii
Cucului și vândii haine, pânzeturi şi alte
mărunţișură, să se oprâscă atât din
tOrgulii Cucului, cât Și din Târgulă-de-afară,
ca să nu se mal facă vândare. Asemonea și telaliă, cari vândi haine vechi
şi purtate, iarăşi să se oprâscă, ca unii
lucru ce din vechitur

ile hainelorii pote să se pricinuiască
lipivo de. molipsâlă.
|
4. Dulapulii, care .era obicinuitii la sărbătorile
„Pascelorii, precum. şi giamala, amii poruncitii Domnia mea cu deosebit
i pitacii la D-n6lui Epistatulii
Cămărei, ca să dee poruncă

Gmenilorii Curţei, să lips6scă estimpți;
ci dar, când
pe Gmenii Curţei îi oprimă Domnia
mea de obiceiulii co aii avut, nu
mai
rămâne cuvântii, că şi adunările do
celă-l-altii norodii ce se făcea în Broșten
i
şi veri-ce amestecătuni de Gmeni trebue
să lips6scă estimpii cu totulii, do pretutindenea.
|
5. Toţi prăvălieșii să fie datori a
aprinde pe dinaintea prăvăliilorii
lorii
catranii sâii pucidsă, ca să ardă în
tâto dilele do diminâţă până'n sâră
necontenit. Asemenea, toți
do

curțile

aminto

lori, făcându-se

la micii
însă pază

până la mare să apringă toți
gunoiii prin
de către fiteş-carelo, ca nu cumva
din neluaro

să se întâmple vre-o aprindere de foci.
6. Pentru cahfenelele din Bucurescă, după
cum ne adeverimii Domnia
mea din condica Divanului, că
și mai nainte la acestii felii de
b6lă erati oprite,
asomonea
-să se oprâscă

și acum a nu se faco VYângare
de cafea întrânsele
cafenele cu tovarăşulii lui, sâi
sluga lui să rămâe
înăuntru fără do a primi adunare
de Omeni, iar cahfenua co
este apropo de
DI
fără

numai

stăpânulii

1. Domnitorulă adaugă
felegenulă cafea, iar uşile să

aci: „iar pe fercstra cahf
enelci să aită
fic închise a nu intra omi
înăuntru,&

vole

de a da cu
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casele de beilic, ca o trăbuinci6să pentru musafirii streini, acosta poruncimii
săi fio slobodă, unde și la acâsta să daţi strașnică poruncă ca alți Gmeni pă|
mânteni si orășeni să nu se primâscă,
prin deosebite pitace
altele
câte
și
sus
mai.
i
âto aceste câte poruncimi
lipsirea mauerilorii
pentru
și
amii poruncitii Dumnâvâstră, pentru cârciumă
ră negreșit
Dumnovâst
puneţi
celelniee, văduve și fete, după la cârciumi, să le
nizamuri
se
in faptă şi cu sirășnicie să le urmaţi, ca nisco mult trebuinci6
pentru binele şi folosulii a tuturora de obşte, la care nu trebue nici unii felii

“do 'lenevie să aveţi, şi să avemii şi răspunsulii Dumnâvâstră în ce chipă ați
urmati

la [iteş-"are dinti'aceste. — 1195, Martii 27.

Cod. NXIX

Pentru

Fila 32 verso,

desinfectarea

lucrurilorit

din

casele

smreduite

din Bucu-

resci, se is următârea disposițiune:
Io

Alexandru

Constantinii

zi
' Voevodii
Moru

etc.

Cuvi6se egumene de la mănăstirea Plumbuita, sănătate! Fiind-că face
s'aii
trebuință, pentru lucrurile cele molipsite a caselorii, ce Saii întâmplatii de
să
ca
ciumei,
a
-b6lă
ca
năprazni
de
lorii
„mredruit aicea în oraşulii Bucurosci
aerisi
le
a
spre
întindă
le
să
pâtă
să
so.pue la unii locii, afară din oraşii, ande
se
la vântii şi a se curăţi de molips6lă.... şi fiind-că Saii gasitii cu cale, ca să
ii
poruncim
aerisitii,
trimiţă aceste lucruri acolo la mănăstirea Plumbuita pentru
lucruDomnia mea curioșici talo,ea numai decât si deşerți mănăstirea de tste
zile ce se vorii fi aflândii înăuntru, lăsândii adică numai zidurile g6lo, fără
locii,
zibavă, şi eşindii şi cuvioşia ta, cu Gmenii ce vei fi avândii, afară, într'altii
asupra
rânduiţi
sunt
ce
Epistaţi
săi faci mănastirea teslim la D-lorii boerii
dile, şi
bâlei aceştia, ca să trimiţii acele lucruri să so norisâscă vre-o câte-va
ea
mănăstir
curăţi
după ce so va aerisi, vorii pune D-lorii de orii spăla şi orii
îţi
care
pentru
iarăşi, după cum aii fost, şi apoi iarăși te voi muta înăuntru;
serie pentru
porancimii, ca să dai ascultare la numiții boori, la cele co'ţă vorii
“pricina acâsta. — 1795, Aprilio 19.
Cod.

XXIX,

fila $i verso,

mai
Cioclii erai propagalorii E6lei, căci cu t6tă oprirea de a se
179,
Aprilii
4
În
i.
supunei
amesteca cu lumea curată, ei tot nu se
Domnitovulii

ordonă, ca zapciuli,

ori cioclulii, care se va apropia

de

primesci de
lume curată, vafi împuşcată. Străjile din jurul oraşului,
să intre în
asemenea, ordinii să impusce pe cioelii, cari arii. încerca

ul de la sf. Panteoraşii, din cei alipiţi pe lângă lazareturi şi spital
!
limoni, şi cari purtaii uniformă specială.
1, Vegi

anexa tom, VI.
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Lugubră este istoria epidemiei din anuliă 1'795—90, cu deosebire
causa cioclilorii. Demni emuli ai cioeliloră descrişi de nemuri-

din

torulii Manzoni în «Promessi sposi», ci continuă a .comite grozăvii
ca şi în anteridra Domnie. Unii cioclu din provincie, cu tâte că scia

călii aştâptă inchis6rea şi mortea prin împuşcare,

nu numai

că arunca

pe morții ciumaţi în gropi aşia'de puţin adânci incât ii scotea de prin
morminte 'cânii şi-i mâncau, dar într”o di trase cu ciomagulii
în capulă

unui diaconii bolnavii
de ciumă
murea

destul

necinstindi

de iute;

corpuli

verso].

şi care,

cioelu

unci biete

|

Şi nu

acelaşi

după
a fost

părerea
prinsi,

muribunde!.....

numai

din

specia

Iulie

(Cod. ANA,

|

era unulit

cioclului,
in

accslui

nu
179%,

fila 73

cioclu,. ci aprope

in-

trega cectă!
|
Neguţiţitorulă, care era cunoscutii că avea ceva striusură,
să lil
fi feritii Dumnedeii de a. se jălui că'lii dore câtuşi de puţini
capulii,
că pe dată era ridicati cu totă casa lui, cu totă averea
lui, și odată

dusii la lazaretii, sorta lui şi a averei lui era cunosculă.
causă nenorociţii, cari avâii vre-unii bolnavă

căutaii săli aszundă,

de ciumă

Din “acestă
in casa lori,

ori mituiau pe agenţi cu sume, ca denşii

sălii
tacă, şi de muria îlă îngropaii prin pivnițe şi
prin curțele caselorii.
- judeţele Olt, Velcea şi Romanați înființară
o linie de apărare
in contra
„Cu
ține;

ciumei, dc-alungulii Oltului. +

(6tă ciuma

N

care se ivise in Bucuresci,

decât, Domnitorulii,

t&rgulă

ordonândui: ca torguli Moşiloră să se facă pe
cât se va

afară la câmpii şi vândări
pue

a se face fumuri

Moşiloră

se

la 14 Maiă 1795, dă către Spătarii ună pitacii,

de vint şi de

imprejuriă,

rachii

şi prăvăliaşi

putea

mai

să nu se facă Şi să

din

Ducuresci i băcani
să nu îngăduâscă la acelii torgii şi stăpânulii
să nu se păgubescă de
obicinuitulii adetă ali pământului. (Cod, AXATĂ, fila
54.2
1. Vedi anexa

tom.

VI.

,

2. Mai iată şi altă disposițiune din 1596, Maiu:

Pitacii

Fiind-că de
preventive contra
«cala venirea şi
ciose de vengdare,

se afume,

să so

la

Epistatulii

Agici

din

31

Mai

1790.

mâne se începe târgulii Moşilorii,
se ordonă să se io măsuri
bolei, făcându-se fumuri jurii-împrej
ură și în lăuntru târeului
intrarea Câmpulungeniloriă, care
aducii vasele cele trebuân
iar mai vârtosii la eşirea lorii,
după! spargerea târgului, să
aerisâscă ci și tâte

lucrurile lorii, precum și alţii ce intră
şi
iar deosebit Câmpulungeniloră
să lo dai povrâțuire şi săi îndatoresci,
ca să aibă fiteş-care câte unii Yasii
oțetii, ca banii ce vorii primi din
cu
vând
esii din torgii, să trâcă prin

aerulii fumului;
aca

2

vaselorii

lorii, să” tr6că prin oţetii
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s'aii baricadatii în casele şi
In Bucuresci boerimea şi mănăstirile:
lorii,

între zidurile

străjari,

punendiă

cai

sub: ameninţare

de mârte,

a

inlăturaii vizitele neplăcute şi bănuite.

_- Judecătorii de la departamenturi, cari de ordinari! se adunau! în
casa unuia dintre ei, spre a da cursii priciniloră, iaii. anume casă cu
ă
|
chirie, «ca să nu ducă molipsela în casa lori»!
de
portari
ca
In hanuri chiar nu intra ori-cine, căci puseseră

pază ; aceştia nu'şi făceu bine datoria de curăţenie, de aceea la 14
Maiti 1795 AL. Moruzi pomenesce lui vel Aga, ca să'i isgonâscă din

posturile lorii de portari pe la hanuri şi mânăstiri, şi să fie înlocuiţi
cu 6meni vrednici pe 2, 3 luni de dile până va trece bâla, iar pe

-

țigani să'i dee teslim la vel Spătari.?

Prin mânăstiri r&măseseră unii numără de țigani pentru serviciii ;
în privinţa loră Domnitorului dă unii pitaci la 18 Maii 1795 către
Mitropolitulii, să renduiască omi într'adinsii asupra ţiganilori de prin
mănăstiri, fiind-că nu sunt curaţi nici ei nici lucrurile lori, şi să-i
bage în apa Dâmboviței cu nevestele şi cu copii lorii și cu tâte lucru

rile lori împreună să se spele bine, şi să aibă grijă de pază şi curăţenie
ca să nu ămble ţiganii încâce şi în colea prin cârciumi. „Acesteaîn

e

-.

interesulă neintinderei ciumei.

Se mai iati următorele mâ&suri, prin pitaculii către vel Spătari şi
Epistatulu Agiei, din 30. Mai 1795, ca să nu se oprâscă din târgului

Cucului lucrarile de mâncare,

numai paralele

să le tscă prin oţetii,

iar alti alişverişă.de lucruri să fie opriti. Aşişderea telalii şi teleleicile să fie oprite atât în tergulii cucului, cât şi in tergulii-de-afară şi
pe alte ulițe.

la mezati

Se potii vinde

numai

lucrurile

prin

hotărite

staroste de neguţitori. «Pentru scâunele de carne este porunca Domniei

mele :dată către Dumnelui Epistatulii Agiei, ca să nu taie măcelarii
vitele la scaune, spre a lipsi intv'acestă vreme putorea din tergă care
cu
molipsesce aerul. Tovărăşiile şi adunările de 6meni făr'de trebă,

Amblete-pe uliţi noptea,
Curţei

să lipsescă şi numai cu felinarii. Slujbaşii

scit şi alţii ce voru

avea

trebuinţă,

Gmenii

ar alipsi. muierile de pe la cârciumi
nepopriţi..

să fie

cunoscuţi ;

cu

totuli

a se

şi

găsitii cu
inchide şi cârciumile acum într'acâstă vreme de b6lă, s'aii
e
a
cale şi cu socotâlă de obşte»!
trecutii şi anţărț,
făcându-se tâte aceste .urmări ale .curăţenieă, precum şi anulii

şi ati fost din mila lui Dumnegeii

feriţi de nu s'aii întâmplatii nici o zmre-

duială de la târgulii moșilorii.
1. Cod

a

|

XXXI, scara 4, fila 57.

2, Cod. XXIX, fila 56.
3, Cod. XXIX, fila 51 verso.

4. Cod. XXIX, scara 6, fila 26 verso.

Istoria Româniloră de V. A. Urechiă.
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„In

16 Iulie 1795,

din boerinaşi,
-gheze

mai

se

face o adevărată

la numă&râsele mahalale

cu stăruință

asupra

organisare

de

inspectori

ale Bucurescilorii, ca să prive-

mersului

bolei

in fic-care casă,

Dom-

nitorulă ne mai avendi incredere in vălaşii de mahalale şi in preoţi. !
Prin 6 cărţi adresate către orăşani, Moruzi cere păzirea cu strictelă a nizamului contra ciumei și ameninţă

pe contravenientă,

că după

celă va fi desinfectatii va fi despoiatii în pelea g6lă şi purtati și
bătutu straşnicii pe ulițele DBucurescilorii, intocmai ca ună ucigaşii
de Omeni, şi va fi lrimisii apoi la ocnă pe viGlă, ori care va [i starea
socialăla care va fi aparţinsndii. Mai cu semă pe preoţi, protopopi
Şi călugări, cari calcă: nizamuli, Domnitorulii cere Mitropolitului să'i
radă şi tundă şi săi dâe pe mâna zapeiilorii săi bată, «de care şi
scriemii

şi poruncimii

Sf.

aceste in faptă şi de nu
deosebitii de turburarea
avea a da sema inaintea
|
Omulit spăimăntaui
Dumnedeii,

Moruzi,

căruia

cu t6lă

infrângerea

Metropolite:

de

nu

le vei pune

şi insuşi

Voltaire

îi

rădica

templu

la

Fernay.

energia: lui, de şi la 6 Februarii 1795 căutase

poruncei

sănătatea, scoțând
cime

tale Părinte

le vei urma precum le hotărimit, să scii că
şi scârba ce vei aduce Domniei mele, vei
lui Dumnedeii de sullctulii Prea Sf. tale».!
'de nenorociri se umilesce inaintea acelui

să mănânce

bisericei

relalivă
apelă

prin

la posturi, să asigure sărăcimei

de la prelaţii bisericei permisiunea. ca ucea
carne, acum

A.

sără-

la biserică, ca la celii mai puternicii

1., Vedi anexa în tom. VI. Abia se făcuse acestă organisare Și acești b. crinaşi devinii
şi ci ună răi ma! mare, cum se vede din următorul
pitacă:

Pitacăla vel Spătavii din.2

Iulie 1795.

Moruzi scrie că ati aflatii ci boorinașii rânduiți de la lEpitropie pentru
b6la ciumei, pe plăși şi vătășeii mahalalelerii <inspăimântândii po vecinii împrejuraşi unde se întâmplă b6la, cu cuvintii că o săi scoţă afară, iaii rușfetură
și metahiriseseii treba aeâsta pentru interesulii şi folosulii lorii, şi așia nu artă
la Kpistaţi spre a da Dumitale arstare spre pază și curățenie cu a se seste
câți sunt de trebuinţă afară la locii deosebiti, a nu so. mai întindo b6la,. care
acesta, cum dicemii, și do nu'este D-tale sciutii, dar lui Panaite Slugerulii şi
lui

Ilie Polcovniculii

de co să nu cerceteze

trebue

să le: fie sciute, iar Și do nu o seiii ei sunt vinovaţi

urmările orânduiţilorii, ca să dâe D-talo

de sc:re spre a

li se face cuviinci6sa pedâpsă,» Domnitorulii ordonă, ca
Spătarulii să trimiţă
acestii pitacii la Slugerulii Panaite și Polcovniculii Ilio, ca să cerceteze
faptele

bocrinaşilorii, a vătașilorii și a ncferilorii, și să lo de
nu

mai

cuteza

la urmări

și Slugerulii Panaite
Cod. XXIX,

ca aceste,

căci

și Poleovnicelii Ilie.
i

fila 81.

2. Vei anexa în tom

VI.

nu

vorii

Strașnică

fi pedepsiţi

a

porunci

numai

ci,

«do a
dar

ISTORIA -ROMANILORU

.

_

435

mântaitori al poporului de năprasnica bolă. EI scrie Metropolitului in
|
Aa
e
2 Iulie 1795:

Fiind-că datorii netăgăduită este do obște la tâte mănăstirile şi schiturile
câte so află aici in ţâra Domniei mele, a face pururea. rugăciuni milostivuluk
Dumnedeii, prin care să so îmblândescă şi să 'și trămită milele s6le cele bogate.
către norodulii săii, iară mai vârtosii fieș-când și la ori-ce vreme de întâmplare
tot clirosulii bisericescii a so. îndeletnici
mâhniciosă, mai mult se îndatoresce
mili co aii mănăstirile și schiturile .
multe-puţino
căci
la rugăciuni cu necontenire,

până în qiuade astă-qi de la însăși patria acâsta și chiar de la acestii creștinescii

norodii sunt, precum și la acâstă vreme, când este morte .de năprasnica, bolăa
ciumei, urmâză netăgăduită aneeaşi datorie, ca cu mie cu: mare să ceaţă cu toţi
la rugăciuni către milostivulii Dumnedeii, prin care imblânqindu-se să so milostivcescăi a da curăţire şi isbiivire norodului de bla acâsta; pentru că câte
iste
.
miji6ee politicesci s'aii chibzuitii de către Domnia mea, a fi. trebuincidse,
şi
ca
dar,
rămâne
vădii;
şi
se
precum
Domnici,
sait orânduitii și se facii din partea

bisericesce să se d6 îndestulare trebuinţei, adică prin necontenitele rugăciuni cu
adevrata sdrobire a inimei. Dprept acea poruncimii Domnia mea, că primindii P.
S. ta Domnesculii nostru pitacii, să dai
tâte măniistirile și schiturile, ce se află
şi do rendii la toţi Archioreii, ce se
toţii să încâpă 20 dile de-a-rândulii

archierescile Sf. tale porunci, nu numai la
în eparchia, P. S. tale, ci şi po la Episcopii
află şi aici în politia Bucurescilor, ca cu
a faco rugăciuni fieș-care într'ale s6le

dâosebitii, firă do a se stringe adunare de norodii, ci numai pe la mănăstiri,

pe la schituri, po la bisorici să șe facă slujbe și rugăciuni cu sdrobire do inimă
şi cu adovărată silinţă, adică preoţi, ioromonachii, archimandriţii, „arehieroi,
atât aici, cât şi afară pe la mănăstiri și schituri, cu neconteniro să facă rugăgăciuni întraceste 20 de dile către milostivulii Damnedeii.... şi. la. acâsta să to
3
a
Sa
|
osirduesci P. S. ta a se face cât mai grabă.

Cu măsurile luate, afară de cele bisericesci, bla era in cât-va
combătută. Insuşi Domnitorulit o recunosce, întrun pitacii din 23 Tulie
1795, către
la Rusciuc,
curesci, «ce
de la 7—15

biv vel Post. Iipistatulii Agici, comparândi mortalitatea de
unde mureaii de la 109—150 omeni pe (i, pe când la Bueste cu atâta mulţime de norodii impodobilii» se molipsesce
case pe (i. Domnitorulii este de părere deci, să se păstreze

cu stricteţă instrucţiunile de pază.! Domnitorulii recomandă cu deosebire
desinfectarea «dupe pildele. ce avem şi de la alte locuri şi politii euca
ropenesci». Deci de la Armăşiese împartit 50 de vedre de catranii

Drin mahalale şi la prăvălii, să se facă focii de calranii, în care să .se
i de 10 dile necurmatii.!
în timpă
afume 6meni şi lucrur
1. Vedi

anexa în tom. VI.

1. Vedi anexa în :0m. VI. .
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Pentru a opri estinderea bâlei din Bucuresci:prin judeţe, Domnitorul ordonă măsuri de desinfectarea acelor, cari ies din oraşii. Și să
nu fie nimeni primită în judeţe, dâcă nu presintă certificatulă Spătarului, -

că aii fosti desintectatii şi aii fâcutii lazaretii.!

Se oprescii prin județe, tergurile, scii celă puţini, în loci de
a
se ţine în oraşii, să se ţină la distanţă de 10 minute afară
din orașii.
Aşa se făcu la Ploesci in 10 lunii 1795 (cod. XXIX, fila 74)..
In 1796, când deja ciuma era spre sferşitii, încă s'aii
luati numerose măsuri, permiţendu-se a se ţine tergulă Drăgaicei
din judeţulă
Puzăi. Neguţitorii din Bucuresci, cari ave să mergă la Drăgaica,
“fură
siliţi a se desinfecta, ei şi mărfurile lori şi a face:
lazaretu de mai
multe dile afară din Bucuresci.2 Asemenea măsuri luate
şi lazareturi
înfiinţate, pe alocurea, până şi la Predeal Şi la Ceraşi,
în pâlele muntelui
Craii, căci ciuma isbucnise Şi la Braşovii ;5 Doinnitorulii
mai adreseză
şi următârea carte deschisă la tâtă partea bisericescă
şi mirenâscă,

din fie-care judeţ reinoindu-le în [1 August 1795, povăţuir
ile anteridre

„pentru b6la ciumei:
iarăşi audimi

«după

şi înţelegemii

atâtea
din

povăţuiri şi porunci ce vami dati

faptă

că pelreceţi

tocmai

ca dobit6cele fără de nici o ingrijire şi pază de acestă
răii şi nefiindu-vă milă
inşi-vă de vicța vostră şi a soțiilorii şi copiiloră
voştri, ba şi mai răi
decât dobitâcele puteimii dice că petreceţi,
pentru că unii dobitoci
incă

se feresce de prăpastie, de foci şi de apă şi de locuri
primejdi

6se...
iar voi, cari sunteți de la Dumnedei cu simţire
6meni şi vedeţi de
faţă câtă stricăciune Şi morte pricinuesce
r&ult acesta, nici cât dobi„tâcele nu vă foriţi, ci încă primiţi să vă amesteca
ți unii cu alţii, nu
vă faceţi: curăţenia cea de cuviinţă şi vă daţi
singuri periciunti ».
Apoi: Domnitorul
apostrofâză energicii pe preoţii cari nu vor
să se
facă pildă poporului mirenesci, ci sunt mai
rii pricinuitori ai bâlei.
PN
IRI
|
|
1. Pitacii din 9 August 1795 ciitre biv vel
Sărdarii Vintilă
Prejbeanu,
Ispravnicii de Ilfovii
ca să so înţel6gă cu marele
din Bucuresci, când so scotii afară
spre aerisire,
cică se întinde bâla,
Cod.

XXL.

Spătariişi să so oprâscă cci
de a se împrăștia prin sate,

fila 105,

Pitacii către ispravnică din 20 Mai 1795
. Se vestosce că stati molipsitii
unele mahalale din Bucurosci şi că din acele
maha
lală merg pe afară prin oraşe
și sate și potii ast-felii întindo boia,
«deci

din,

Bucuroscr cari vor

să iasă pe

am

afară,

să

poruncitii Spăt. ca pre toţi coi

"1 cercoteze

mai întâi Spătarulii
„do sunt curaţă și senătoși, şi să
le dce
miţi în gazdă»; iar altmintrelea poru apoi adeverinţă cu care să potă fi princesce a nu fi nimeni primit pe
Cod. XXIX, fila 60 verso,
afară
”
:
”
:
Di
„i
2. Vegi anexa în tom. VI.
3. Vedi anexa în tom. VI.
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Domnitorul termină cu uni apeli energicii,ca toţi să “şi facă datoria
dupe nizamurile date. +
In 97 Septembre 1795 Domnitorul mai adreseză o circulară aprope
e
identică către t6tă ţera.?

“Despre

mersul ciurăei în toră şi mai ales în 'Bucuresci, Domni-

torulii comunică în mai multe rinduri informaţiuni agentului austriac
Marchelius, după cererea acestuia..* In fine la 5 Decembrie 1795, când
ordonă

bâla stinvhise, Domnitorulii

Spătarului

Agiei, să

şi Epistatului

stringă pe toţi episatţii mahalalelorii şi a târgului din lăuntru
ordone să facă cu scumpătate cercetare în lte mahalalele şi
va găsi că aii bolnăvit şi ai muritii omii, să cerceteze câte dile
şi peste câte aii muritii? cum şi ce feli 'i-aii fost bâla? Şi
e
raportii să/li trămilă drepti la Domnitori. +
-

Cu-inceputulii

1796,

anului

Domnitorulii

adreseză

următorulii

-

|

pitacii, din 3 Ianuarie 1796, către tâte judeţele:

şi să le
unde se
aii bolit
făcendit
E

«La Domnia mea nu este altii lucru mai mare şi mai dinteiii ali
țărei decâtii viaţa şi sănstatea locuitorilorii, ce ne-aii încredinţat
Dumnedeii»... Deci Vodă apelă la dregătorii domnesci, să aibă aceeaşi
grijă pentru patria lor şi cere să întâinpine r&ulii năprasnicei bâle cu
urmările cele cuviinci6se de pază şi de curăţenie,şi de altă parte să

Vodă cere informaţiune de

insciinţeze Domniei adevărulii lucraurilorii.

încoce în judeţii:

tte casurile întâmplate de o lună de dile
fostii sănătate,

sâii de aii fostii zmreduire ? Unde

şi câți?

«de ai

Să ne tră-

miteţi foi anuine». Domnitorul cere şi pe viitorii insciinţare pe tolă;
săptămâna de mersul bilei, ameninţândii că la netrămiterea, unei asevorii:
menea însciinţări, va trămite la judeţii mumbaşiri şi Ispravnicii

A

- plăti grei trepădiă. 5
Cod. XXIX

,

Fila 141,

,

Mai multe măsuri de dezintectare se iati în decursulii primelorit
luni ale anului 1796 6. Domnitorulit cere
hovnicilorii, ca la spovedanie să câră de
siunea spoveduirei de postului mare, ca
să nu tăinuâscă nedesinfectale lucruri,

Duhovnicii

deveniți

Mitropolitului să ordone dula.dreptii-credincioşi, la ocasă-şi desinfecteze l6tă casa»
de la unii mortii de ciumă.

agenți sanitari! ?..

1. Cod, XXIX, fila 106
1. Vedi anexa în tom. VI.

|

3. Cod, XXIX, fila 55 verso.
4, Cod. XXIX, fila 181 verso. :

la amendă pe ispravnicii
5. Vodă nu glumea, căci în 16 Februarie. 1396, aă supusi
trimisi raportulii s&ptămânal.
de Ialomiţa, Romanați, Dolj, Vlaşca şi Muscel, pentru că n'ai
.

fila 152).—Vedi şi pitacu din 6 Maiii 1796 (XXIX fila 182 verso). i
A
n
anexa în tom VI.
- 7, Vedi actulă în tom VI, la capitolulă ciumci.

(Cod. XXIX
6

Vedi
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Se repată în 1796 aprope tote pitacurile date în 1795. 1.
„Se rinduescu din noii, la 31 Martie 1796, cu 100 -pitace Epistaţi la
mahalale, ca să cerceieze de sănătate şi să. dezinfecteze, 'conformii
nizamului, case, Omeni şi lucruri. 2?
Ca şi în 1795, sunt oprite înmormintările

:
Bă
cu.paradă, pomenirile,

“adunările de mulţi Omeni. Vodă dice în pitaculi s&i: «Totti același
folosii voră avea r&posaţii cu pomenirile, ce li se vorii iuce în urmă,
după co seva r&ci vromea de tomnă.
|
|
In 18 Mai 1796, Alex. Moruzi, în cartea sa deschisă. călre toți
Ispravnicii, constată, că cintwacestă anii, din mila lui D-deii se vede
curgâtorii timpulii a fi buniă.... Atâtii numai că Greşi-cate grijă este,
că pe alocurea,
pe la unele sate, tot se aude de molipselă de bla

ciumei,

ce şi iarăşi din amelia

D-vostre

Ispravniciloră o putemii so-

coti.» Apoi mustrându-i pentru asemenea
reinoesce

poveţuirilo

deja

îndiferință la serviciti, le

cunoscute. +

i

|

Ca definitivi să se stârpescă bâla şi. prin judeţe,. Domnitoruli
permite din noit o purtare prin județe, până la 'Târgovişica,:a Capului
Sf. Visarion. De acolo va fi dusă acestă reliquiă şi la judeţele Vlaşca,
Ialomiţa şi la Focşani, ca să se facă «lilanii» de încelarea bolei.
.
Mai cu măsurile profilactice,
mai cu Capuli Sf. Visarionit (după
credinţa unora),. mai cu elitaniile» Și rugăciunile de. 30 dile,
bola
ajunge în- mare scădere, la 10 Augustii 1796. — Domnilorulă
care nu
mai ave de a domni în ţeră —cumii vomii vede — de cât 18 ile —
constată acestă scădere şi crede alua ultimele mâ&suri de;combatere
a bolei. 5
Se
1. Vedi actulă în tom. VI, la cap. ciumei.
ÎN
„2. In 4 Aprilie 1796 s'a scristi Spăturului și Vornicu
lui Golescu, să ace povețuiri
Epistaţiloră din mahalale, ca să dezinfecteze casele
şi efectele (Cod. XAIX) şi pre cei ce
vin în Bucuresci, căci se crede că „Se împrespătâză
pe ici pe co'e. în Bucuresci“ prin cet
ce vin de afară, din locuri molipsite. (Cod AXIX
fila 166). Pe un impiezat care a cutc-.
zată, să aducă din Clejani o Slujnică bolnavă de
ciumă şi apoi s'o întorcă la satulă ci în
acea stare, "l-au pedepsi

ti râi:

|

Se

DE

Pitacii

din 10 April 1795 către vel Spătariica în vederea, tuturorii să
aplice 100 toiago la tălpi logofeţelului Barbuşi apoi sălii
trămiţă Ssurghiumii
la Monastirea /nagovului,

pentru că în dilele trecute aflându-se în județulii:
Vlășeoi, aii adusii de la Clejani o fetă slujnică, care,
îmbolnăvrinda-se la dinsuliă
de ciumă, el a lepiidat-o apoi la părintii că, în
satii, fără să spună de 'ce bâlă
esto cuprinsă și apoi molipsitii s'aii întorsii în Bucure
sci.
Cod

NXIX,

fila 17V verso,

-

3. Cod. XĂIX, fila 187 verso. Vezi tom, VI, -

4. Cod. XXIX, fila 188

Vegi anexele în tom. VI.

|

ua Dimnitorulii constată în 10 August
ii
scădere, dar ordonă Spătarului şi Vornicului 1896, că bâla ciumot este în niare
Golescu, să morgă la spital şi la
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Unii importanti mijloc de combatere a bolei a fost, necontestati,
reorganisarea

anteri6rele guverne.
1794

Din

cum

lazareteloră, după
începe

serivsa

ele [uses=ră deja

organisate sub

|

şi a. spi-

a lazareturilori

reorganisare

:
o
talelorit.!
In S Augustii 1794 AL. Moruzi dă hrisovulii constatători adăogirei
muierile
a 3 odăi—zidite de Dâmna lui, Zoe Moruzi,—ca să se despartă
“Colțea.
spitalulii
la
secţiune,
de bărbaţi, că până aci erai în aceeaşi
şi
privilegii
noue
Acestei nouă secţiune de spitalii, Al. Moruzi afectă
unii
la
venituri şi le pune sub epitropia lui Dumitrascu Racoviţă «ca
zidili nuclitoră, ce se trage din nemulii răposaţilorii boeri, cari aă

mita SE. mânăstire şi spitalurile vechi».?
Primulii spitali, care primi ajutâre de

fondată, .prin testamentii, de Pălărn,

fără copii, a hărăzilii, prin
Buzău,

renduindii

Îu

aceli

Maria Măuăilescu, caro murindii

diotă, moşia

însăşi, de Epitropă

e
la Al. Moruzi,

sa, ca să se facă spilalii.lu

po vel Paharn.

Grigorie Ilrisos-:

coleu, nepotulii săi. Spitalului fiindit gata, în Ozt. 1793, Alex. Moruzi .
fie ale Culici)
aprobă dieta (de şi chironomiile ab imtestalo urmaisăi.
ocne şi câte
dela
anii
pe
sare
şi îi mai doneză milă de 250 bolovani
ca să oblige pe
Jazareturi, să ducă o carte do blăstemii de la Motropolitulii,
molipsite vor fi
lucruri
ori-co
«ca
lazareturi
la
de
preoţii
şi
epistaţii.
cioclii şi
se arqă tote
să
şi
maidanii
tăinuite, co aii rămasii de la morți să se sc6ți.la
so spele în
să
îndreptaţi
sunt
cari
molipsiţii
aii
ce
în focii, cum și lucrurile
rii
mormintelo
asupra
apă şi să se curețe bine... în spitalii să se afume mult,
Cod.

XXIĂ,

|

|

să se mai arunce varii,

o

fila 215 verso,

ÎN

i

|

a se repara.
1. Epistaţii lazaretelorii le-aii inspoctatii și aii giisitii căi trebue
Mărcuţa.
lângă
de
3-lea,
al
la
de
5
şi
lazaretii
2-lea
al
la
de
G
11 bordee, adică
borăce
cele-l-alte
la
de
lemnele
Pentru aceste lazarete se cerii 25 salahori şi
25
acei
dâo
să
Iifovii,
de
ispravnicii
la
pitacii
dărâniate. Vodă Al. Moruzi dă
îmsă
lipsă,
de
fi
salahori «teslim la D-lorii Epistaţii..... Dar ce altii va mai
Ierestrăii,
la
fost
aii
cc
i,
umbrarebri
pliniţi D-tre din lemnele şi din cherestâua
că din cherestelele
caro aţi fost porunciţi dea le păstra. Aşişderea.vă poruncimii, 4 căsuțe pentru
facă
să
aii
acolorii umbrari, să dați D-lor 50 de martagi, cu cari
Cernica, alta despre
şederea și adăpostirea paznicilor despre 4 părți, una despro
3-lea. Al. Moruzi
la
alta
şi
lazaretii
2-lea
al
la
alta
marginea podului Colentinei,
fiindii stricati.
Floresci,
la
de
ordonă ca acei 25 salahori să dregă şi podişorulii
aie
1794, 12 Noombre.
.
Logof.
fel,
i
a,
Cod,

XXIII,

fila 303 verso.

E ultima

pagină

a codicelui,

„-

Hrisovul soțului că Alex.
2. A se citi actul de fundare al Domnci Zoe Moruzilii şi spitalcloră,
capitolu
la
VI,
tomulă
în
1794,
Agustă
S
din
Vodă Moruzi,
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taleri 20 din banii preoţilor Eparhiei Buzăului, ce se adună la Cutie, !
şi 99 liudi scutiţi. ?
|
i
Modulă cumii se întreţine de vel Banului D. Racoviţă, în 179%
spitalului

dela Colțea,

nu

place

mult

lui Vodă,

care,

în 923 Noembre,

îi scrise:
Pilacii la vel Banii

Dumitrache

Racoviţă

-

«Iarăşi te însciințămii pentru spitalurile do la mănăstirea Colţei, . că pe
lângă lipsa de hrana mâncărei bolnavilor, ne însciințămii doosobitii și de o
necurăţenio și unii murdalicii ce este în spitaluri, care aduce putori spre mai
multă întinderea de b6lă, precumii şi în deosebitii spitalulii de sus alti Domnei, .
asemenea se află, unde pâte să se păzescă o curăţenie desăvârșit ca nişce zidiri

nouă, şi cu tâtă

orânduiala lori întocmite;

pentru care poruncimii D-tale, să

chemi pe Dohtorii şi Gearalii spitalului acestuia, să le dai să înțelâgii porunca
Domniei "mele, do a învăţa şi a povâţui atât pe.bolnavi, cum mai vârtosii
pe cei ce le sunt rÂnduiţi de poslușescii bolnavilorii înlăuntru,în ce chipii
să ţie curăţenia: ca pururea să grijâscă do ori-ce: murdalicii şi putori şi să.

facă afumături şi mirosuri, cari nu vatimă şi nu supără pe bolnavă. Şi po
tâtă săptămâna să fie datorii dohtorulii și gerahulii, să răportuâscă D-tale, cum
sunt bolnavii? Do altă parte, să dică pentru acâsta și Arhiereului, ce epitropisesce la acâstă mănăstire, să pârte grija negreşit do tote aceste câte poruncimii pentru săracii bolnavi, fiiv'de cusurii, că negroșit se va osîndi. — 1794,
Noembre 21. . .
Cod. XXIII, fila 297 verso.

Intreţinerea

spitalului

Colţei nu era destulă

de bună,

pentru căi

lipsiaii fondurile necesarii. Domnitorulii acordă spitalului, în 30 Ian.
1795, 3.000 taleri din venitulii ocneloră, în loc de 2.500 câtii avu

până

atunci. 3

1, Pitacii din 97

|

Februarii

1794 către Episcopulii de Buzăi Costandic:
„ Fiind-că spitalulii de la Buzăii, prin hrisovulii Domniei mele, de
la I6t
1793, Octombre 30, are a lua milă de la Epitropi Domnâscă pe
tâtă luna
câte taleri 20, din banii preotilorii Eparhiei Ipiscopioi Buzăului, ce
se aducii:
la cutia Epitropiei, i6tă, scriemii și poruncimi Sf. tale, să aibi
a da spitalului
pe totă luna, după cuprinderea domnescului nostru hrisovii,
acești câte tal. 20
din banii preoţilorii Eparhiei Buzăului şi cu. acesti pitacii
al Domniei mele

se va ţine în s6mă la Epitropia domnâscă.
Coa. XXIII, fila 212.

Ş

£

J
la fila 34 verso
(s
este uni catastihii de spesele făcute de Gr. Hrisosco
leo cu edificarea spitalului de, an
[a

cu data 25 Noembre 1794. Reposata a donat 6.050
întreţinerea anuală a unor vii şi acarete.! |
3. Vedi actulă în Tom VI.

Ici Și Sa
?

Spesat

5,888 pentru

i
i
spital şi

ISTORIA
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La St. Pantelimon încă era spitalii, dar aci se ducii pestiferaţii.
Cu

mari

greutăţi

acesti

intreţinea

se

spitali, din lipsă de fonduri.

Vodă ordonă — negreşit — în 24 Marti 1795, să nu lipsescă nimica
bolnavilorii ;! der cu ce bani? Ceva, tot atătii de grei era de ase
- aprovisiona spitalulii cu produsele hotărite de doctori pentru hrană
(inte, usturoiii, c6pă, varză acră). Vodă (nivabile auditu !) ordonă
dohtorilori să arâte altă hrană
In Aprilii 1795, Al. Moruzi

«ce se pote găsi».?
decide, să se .edifice unii noii spitalit

te
de zidi, în bune condițiuni «cu curţi deosebite şi cu stari despărți
întemplări

pentru

wremile mai,
constată,

de

bâlă

năprasnica

lipsită, a se întâmpla

că pentru

a ciumei,

politiei acesteia».

în Bucuresci

acestii scopi,

care mai

în tole.

Domnitorului

este numai

un

micii:

spitală de 3—4 odăi la Sf. Visarionşi făr'de a avea şi trebuinciosele
ce
locuri,. osebite de lazareturi, cu odăi şi curţi îndestulate şi temeini
C.
şi
enu
Brâncov
Vornici
ii
de zidii.—Dar Alex. Moruzi scrie boierilor
i
Consacr
lazareti.
cu
Ghica, că urmâză a se construi unii noi spitală
tată, ca să
la. acesta, dobânda ce lui sar cuveni pentru suma împrumu
curente.
se aprovisioneze ţâra şi capitala, cu grâii în timpulii fâmetei

zidire şi
Speră. Vodă, că «din buni: proerisis vorii ajuta la acestă
Vodă îlu
mănăstirile, boierii şi neguţitorii. Când spitalului va fi gata,
apelă
atunci
Psnă
.
vrednică
e
va dota cu venituri şii va da o epistăsi
loculă,
i
alegendi
zidirei,
“la aceşti doi boieri să conducă lucrarea

făcândă «Kefșu» ad,. devisii de spesele ce se vorii necesita şi avendi

“la a lori disposiţiune întru tote pe Aga şi pe Spătaruli.?
“Aceşti

doi boieri constituescii o 'nouă

sub-comisiune

de:5

negu-

Ma
ia
țitori, cari ei să conducă lucrarea.
îi.
rulii
Domnito
şi
Dudesci
la
noii
In anul 1796, este gata spitalulii

5 Insuşi Domdă hrisovulii, pe care lectorele îl va afla în Tomulii VI.

, era, situat rii, lanitorulti arâtă, că spitalulii improvizată la Floresci
este sănătosii. . Apoi
loci mocirlosi, pe când loculiă de la Dudesci
spitalii şi lazaretii,
descrie, cu destule amănunte, diversele case: de

- biserica Sf. Marălambie, Visarionii şi Dimitrie Basarabovit.
Pentru

întreținerea

|

acestorii spitale,

Domnitoreliu

afierosesce

departe urmeză

regulamentul

spitalelorii

şi Câmpulung
venitul a 3 mânăstiri: Tismena, (Gorjii), Cozia (Vălcea)
ocne, dela vămi,
(Muscelii) şi alte venituri ce se potii vede în actii, dela,
dela

Sf. Pantelimonii.

d

„1, Vedi actulă în Tom
2. Vedi'actulu în Tom

Mai
Ă

VI.
VI.

|
-

|

„.*3.. Cod. XXIX, filele 37 şi 39 verso. Vedi tom. VI.în vol. VI..
4. Cod. XXVIII, scara V, fila 8. Vedi în vol.
5. Vedi Hrisovul şi actele relative în Tom. VI

449

YV.

A.

URECIILĂ

în 22 de ponturi, coprindendii şi organisarea Epitropiei. Primii Epitropi
fură cei doi boieri, cari conduseseră edificarea : Vel Banii D. Ghica Şi
biv. vel Vistierii Enache Moruzi. t
Dar până să se zidâscă spitale] 3 de la Dudesci, tot la Panteloimon
se lrămiti pestiferaţii.
IE
de

Clucerulă Dumitrache (cunoscutulii istoricii ali ovenimenteloră
la 1709-1770) ca Epitropă alti “spitalului, arâtă Domnitorului
că,

pentru cheltiială de hrană la spitaluri a ciumaţilorii, se cheltuesc
e
pe di tal. 80, adică pe lună tal. 2500, şi monăstirea Pantelimo
nii nu

are

de

unde

să

şi tote cele-l-alte

cheltuiască

astă

sumă,

Deci

propune,

ca să ajute

mânăstiri din totă (era, «fie în loculi cheltuelilorii

co fuci năslavnicii şi egumenii cu mesele -ce înlindă pe la
sf. hramuri,

pentru

pomenirile

r&posaţilorii

clitori,

acea

hrană

puie-se

acum. în-

naintea acestorii Liciiloşi şi va fi ctitoriloră mai
mare. pomenire, și
nici să se pară Părinţilorii egumeni a fi acesta vre-unit
isvodii noii,
căci s'a mai'urmatii şi în alte vremi Ivecute, de la
1744—1748:.
vidicându-se cheltuelilo praznicilorii, se aducea banii
aicea la Epitropia Colţei, cu care se rescumpăra robi, alară de dăjdiile
ce da la Vistorie».
Asupra

acestui

raporliă,

resoluțiunca urmitore :

Domnitorulii,

la 29 Aprilit 1795, ati pusti

ă

«Primită fiindi Domnici. mele şi cu cale
anaforaoa ce no face D-nâlui
biv vel Clucerii Dumitrache Epitropuliă, porun
cimii Domnia mea Damnovâstră
veliţilorii Logofeţi, ca împreună cu P. $.
Sa Părintele Metropolitii alii UngroVlahioi să no faceţi fâio de tâte mănastiril
e din Bucuresci și din 12 judeţe
de dinesce de Oltii, cu arătaro de banii
cheltuolci co face fiosce-care la dilele
praznicului, spre a da Domnâsca nâstră
poruncă de împlinire, pentru a se
cheltui estimpii acci bani la spitaluri şi
lazarotiuri, în loculii praznicilorii»,
Cod. NXVIII, scara
V-a

fila 22,

IE

-

„Cu pitaculii din 30 Aprilit 1795, în
urma anaforalei din acecşi
dată, semnată de Dositheit Milropolitul
ă, Scarlatţii Ghica şi Stolană
Văcărescu, vel
trache,

Logoleţi, după altă. anafora a lui
biv vel Clucerii Dumiepitropulă mănăstitai Pantelimon,
se hotărăsce cifru de bani

cu care se impune fie-care mănăstir
e din țeră, pe anulii 1795,în favoârea
spitalului şi lazareturiloră de ciumaţi.
Catastihulă monăstirilorii este

scrisii

în grecesce.

Suma

totală

cerută

de la mănăstir

i esto de 2400
lei, din cari: 950 de la monăstirile din
Eparhia Mitropoliei, 450 de
la cele din Eparhia Duzăului, 100 de la
cele din Eparhia Argeşului,
100 de la cele din. Eparhia Romnicului.
Monăstirile cele mai tare

1, Cod. XXIX, fila 139,

impuse
apoi

sunt Sf. Gheorghe

(80 lei)

noii

Bistriţa şi Padu-Vodă

mănăst.
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(80 lei); urmeză

şi Comana

cu 70 lei. Cele mai

slab

impuse,

Braduliu
plătescii abia căte 10 lei, ca mănăstirile Plumbuita, Golgota,
Să
:
Dedulesci, etc.

ar&tate nu se equiNici cu banii impuşi la monăstirile mai sus
sa mai impunit
Atunci
monii.
libreză clieltuelile spitalului de la Panteli

la mitocele mănăstirei Pantelimonii *

unele sume

Fiind-că nu

se

ajungea

banii

pentru

|

întreţinerea

bolnavilorii,

2 Augustii 1795,
Vodă dete unii curiosi pitacii către Spătarii, din
copiilorii tot câte
nu se mai dec lu spitalulii de la Pantelimonit
numai risipă».
face
se
«că
dramuri pâne, ca celoră în vorstă,
a obligatii
Moruzi
Cu alui pitacii, (4 Augustii 179), Alex.
smreduiţi
celoră
monăstirile, să dee unele zaherele pentru hrana
|
:
judele şi de lu Pantelimoni. ?
nu împedică pe
Creaţiunea noului spitalii de la Dudesci
te.
Moruzi de a ingriji şi de cele-l-alto oxisten
Banii, la 29 Aprilii
Aşia elii provocă pe D. Ghica, biv vel
|
monii:
să mai adauge câte-va odăi la Panteli

|

să
300
|
10lc
din

Alex.
1790,
E

Sf. Pantelimonii, că nu numai
«Vrând Domnia mea pentru spitalulii de la
lui, ci şi a so mai adăoga câte-va
sti aibă întregimea și bună-orânduiala
pomenire a răposaţilorii ctitori,
odăi pentru a fi mai îndestulatii, spre mai multă
sufletoscii, să mergi dinpreună cu
cari ali ziditii şi aii întocmitii acesti lucru
Ioniţă Florescu, po caro lamii”
D-lui vel Vornicii ali politiei Bucuroscilorii
Doctoralit Curacaşii, la numita
orenduitii Domnia mea acum Epiteopii şi cu
să le faceţi căutare şi întocmire
măniistiro, undo mai ântâiii spitalurilorii vechi,
ulii boerii Epitropii, apoi să chibde câţi bolnavi are a primi întrânsele numit
cu câte paturi ? chibzuindii și choltucla
zuiți câte odăi pote „de a so mai faco şi
mele arătaro».

şi să faceți Domnici
acestora, după starea veniturilorii mănăstirescă,
Cod. XXIX Fila 177.
nd şi in 12 Augustit 1796,
- Dorinţa Domnitorului se realiseză cure
lului

a lui, Alex. Moruzi dă spita
numai cu 16 dile înainte de mazilire
de Grigore Ghica, cu 12 paturi de
de la Pantelimonit «celit înfiiinţatii
fiindii
le-a avutii de la ctitori. Acum
bolnavi, aceleaşi privileghii ce
mai
alii politici Bucurescilorii, sai
I6ni Florescu marele Vornicii
v&dutii 30

adausii

18 paturi: cinşine Domnia

de paturi

de bolnavi».

In. vedere

nitoruli dă, de la Ocnele
1, Vedi în tom. VI.
2. Cod.

mea amit mersi de amit

cu acestă

mari din Vălcea,

XXIX, fila 103 verso.

îmmulţire de paturi, Dom-

câte taleri 9.500

pe anii,

444%
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în lociide 500 ca până acum şi 20 lude dărvari şi 5 lude
Gmeni din liudile Visterică, cu pecetluituri Domnesci.!
- Intre

aceste

muri

Cluceruli

Dumitrache,

Epitropulii

_monului. Domnitorulă, la 1 Aprilit 1796, provocă
Epitropit, prin urmâtorulii pitacii:
Si

alegerea

rindașşi,
Panteli-

unui

noii

<Vrândii Domnia mea să avemii părtaşii la o faptă sufletescă a chibzuirei
și alogerci do unii bunii Epitropii la mănăstirea cu spitalulii Pantelimonii, atât
po Prea Sf. ta, Părinte Metropolite alii Ungro-Vlahici, ca unii Motropolitii alii
țârei, i po D-ta biv. vel Bano Ghica, ca unulii ce te tragi din nâmulii răposaţilorii ctitori, cât și pe D-tua vel Postelnică, ca po unii mare Postelnicii, iată
vă orînduimii pe câteși trei, ca să chibzuiţi trei din tagma boer6scă, ipochimoni
drepți și cu tomere de sufletii, pe cari să ni arătați anume, ca să hotărimii

Domnia mea unulii a se orândui Epitropii în loculii răposatului Olucorii Du-:
mitrache».
Cod, XXIX, fila 166

De mersuli spitalului ce la Colțea, cum deja vădurămii, nu e
mulţămitii Al. Moruzi. Eli adressză, în G Iunie 1796, următorulii pitacu
către boierii biv vel Bani Dumitrasco Racoviţă şi Costache Filipescu,

vel Logofătii de ţâra de

sus:

3

„<dudimii de la mulţi pentru spitalulii de la mănăstirea Colţei, cumeă
este îndestulatii cu atâtea milă și privileghiură ce are mănăstirea acâsta şi după

co într'atâtea rânduri s'aii datii poruncile Domniei mele Epitropului, pentru
bună starea și orânduiala lui, impotrivă Epitropulii nu primesce bolnavii
la
spital, căutarea cea trebuinci6să nu și-o aii săracii . bolnavi pe deplin,
nici so
silosce pentru dânșii, lucruri cari şi de nu voriă fi adevărate tâte, dar
norodulii
o dice și o povostesce; drept aceea vă poruncimii Domnia mea, ca
să luaţi
dimpreună și pe arhi-iatros și pe dohtorulti Caracaş, să mergeţi înșivă
la spitalii

ca să cercetaţi

acesta,

să lo faceți vădite şi cunoscute, că de nu sunt adevărate,

să se astupe gurilo celorii ce le povestescii, iar de sunt adovărato,
să le îndreptaţi, spre a primi adică lpitropulii pe cei ce vorii veni cu
tescherele de la

archi-iatros, de la dohtorulii Caracaș, Silivestru Constantinii, şi
Hristodorii, cari

sunt. sciuți și cunoscuti Domnici mele, spre a odihni pe
bolnavi cu cele tro-:
buinci6se pentru hrană şi pentru căutarea, patimilorii lorii silindu-se
pentru
dânșii cu osirdieși cu durere, ca să nu mai augimii
după . acesta cele împo-

trivă, care nu ne sunt suferite şi nu veţi lipsi apoi şi după

adică

D-n6ta vel Logofătii și cu 'D-lui

adesea pentru a face

cercetare

împreună

şi: căutare

1. Acesta este ultimulă act din Cod. XXIX

Banuli

Spitalului,
(fila 122),

ac6sta în urmă,
ctitorulii, a merge

ca să so păzescă bună
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a veţi lua D-tră
orândauiala, lui, după cum poruncimii; precum și din pliroforice
doftori,
numiţilor
scire
încă
faceţi
să
din cercetarea de acum, să ne arătaţi;
lorii.>
e
teșcherelel
cu
că S'aii datii poruncă, să so primescă la spitalit

ei
Pitacii din 6 Lunio 1796, către Părintele Zihno, Epitropulii mănăstir
conși
.spitalii
la
bolnavi
Colţei. Domnitorulii a aflatii, că acesta nu primesce
Domnitorulii
sideră, acesta, că pâte so teme Epi tropulii de năprasnica b6lă, dar
cu. teșnu pâto admite ac6sta, şi deci ordonă să fi primiți bolnavii cară vinii
inii și
cherele de la arhi-iatros și de la dohtorii Caracaș, Silivestru Constant
Hristodor şi că pe bolnavii primiţi ast-felii, săi îngrijâscă cum se cade.

“Cu
Al.

mai

-

,

a

N

Cod. XXIX, fila 193 verso.

E

|

urată de
tâte măsurile higienice luate, cu t6tă energia desfăş

Moruzi,

Dionisie

că numai

Felesiarhulă arctă,

puţin de 10.000 de 6meni

lorii de ciocli.1

Dionisie Eclesiarhuli
modulii următorii:

ariifi muritii,

E

a

scrie

despre

în Ducuresci

nu

după catastişele. vulaşi-

a

|

spitalului

de

la Dudesci

în

«Acesti domnii ati.poruncitii de ati ziditii spitalii mare la marginea Bui -curţei spitacurescilorii cu multe odăi şi ai făcutiişi Biserică în mijloculi

orașii şi-i ducea de-i
lului şi pe cei bolnavi de ciumă 31 scotea cioclii din
la spitalului ciumei,
e
băga acolo; luat-aii trei. mănăstiri mari să fie închinat
boieri mari patru epitropi
adică Tismana, Cozia şi Câmpulungii. . . . . pus'aii
strîngă veniturile mănăstiŞI aceia ati pusii ciocoi epistaţipe la mănăstiri, să
să'i cheltuâscă pe cole
rilor şi adunândii bani săi ducă la epitropi și epitropii
din acei bani la ale loriă,
trebuinci6se la spitalii, dar și că vorii, fi întrebuinţatii
tom. II, pag. 184).
istorice,
(Fesaurii do monumente
cum Spunii unii. . „>

sse informaţiuni pe
Anonimulii analistii, care a insemnatii preţi
Al. Moruzi, după
lui.
ia
marginile unui câslovi, ? vorbindii pe Domn
e 1793,

că, «la 30 Septembr
ce amintesce, ca fenomene premergătorii,
cutremurat pământulii la 27
sârele a peritii până la nămeqă, şi sa
forte tare» şi că-«la
Noembrie, Duminecă ssra'la 7 cesuri din npte,
nopţei aii perit luna şi....
Februarie 9 (1794), Vineri, pe la miedulii.
ândi

ă;»
joi pe la prândii sait cutremuratii pământul
legătură
acestea,

între fenomene
că : «iar
dicendu

apoi, de şi nefăc

“de
şi calamităţile intemplate, amintesce
i
ajunsi
au
la 95 fost-au iarnă mare. ....

50. Fost-aii morte mare
ocaua. de mălaiii parale 8, chila de grâii taleri

ÎN

,
,
1, Tesaură de monumente, tom II. pag. 184.
broşura publicată de Academic,
în
mine,
de
erite
descop
aţiuni
inform
2. Vedi aceste
PN
o

cu titlul „Pe file de câslov*, la 1889.

.
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de ciumă în: Bucuresci. Murit-aii Gmeni mai mult de 2.000 în Bucuresci, afară de cei din ţâră; iar spre 96 zăpadă nau dat, şi vera s'aii
iefteniti

bucatele

Deosebirea
intre

aceea

de aii ajunsti ocaua

a anonimului

informatorii,

decă Dionisie a cuprinsi
Pentru

de făină

1 para».

între cifra de morţi pestileraţi,

Bucuresci,

nu

ne-o

în cifra sa (10.000)

mi

se pare

exactă

dată de
putemii

Dionisie,

şi

explica, decât

pe morţii din totă ţera.

cifra dată de

anonimi.

lernă grea. Fâmete.— Acesta ne-a amintitii de iarna grea dintre anii

179% —1795 şi de ['Ometea - grea din 1795.

Documentele

ce posedemil

ne facii să inţelegemii, că fâmetea de la 1795 vine în urma unori ani,
în genere răi pentru agricultură. Altmintrelea nu ne-amii put ex-

plica următoruli pitacii la Spat. din 9 Octombre 1793, din care se
vede că ţăranii n'avei produete în pătule şi eruu siliţi să cumpere
pentru

hrana

lorii din

depositele de

la Bucuresci. 1

_

Şi in 1794 a fosti secetă şi deja în Maiă chila de griii costa
30—40 de talerila Bucuresci, precum acesta se vede din anaforaua

Epitropici obştirei, de la 19 Maii acelă anii, către Domnitori, prin
care ii arctă acă brutarii. cum vă&dii că. este vremea împolrivă, că e
lipsă de ploi, cumii simţescii că va li-lipsă:
de bucate, se ducii în tte

părţile prin ţeră de. cumpără zaherele, dar le ţinii ascunse şi, cândii
vine vremea lipsei de se scumpesce grâuli, Şi ci scumpescu forte
mult pânea» 2. Deja la 20 unic 1794, câte-va judeţe sunt cu totuli
lipsite

de -producte,

aşia că Domnitorului,
cu

de Teleormani, Vlaşca, Argeş

pilacă

către

ispravnicii

şi Oltii, autoriză pe (&rani:să cumpere

producte din alte judeţe vecine, numai pentru hrană însă,
nu şi pentru
iatrapazlicii. Domnitorul ordonă şi vameşiloră, să nu
supere cu
vama pe locuitorii cari cumpără producte pentru casa lori.
3.

| 4. Cinstitii și credinciosii boierul Domnici melo D-ta
vel Spătarii Tanache
Văcărescule, audimii cumcă țăranii după afară, viindii
în Bucuresci, ridică de
aici pâne cu sacii de o ducii afară; pentru caro porunc
imii D-tale, ca în câti
vreme are politia Bucurescilorii trebuintă,: să dai
poruncă la toți căpitanii şi
strojarii mărginilorii, de jurii împrejurulii Bucurescilorii
, să privighezo la Yeşirea,
feranilorii din Bucurosci afară şi la care va găsi
pâne cu sacii, scoțând”o, afară
dintru o pită două pentru hrana lui, pe acela
să nu/lii îngăduiâscă, ci pringându-liă cu, saculii cu pânea, dimpreună sănii
aducă la D-ta. Și aşia să porte grija
toţi strejariă, ca după cumii poruncimii mai
sus, să nu fio slobodii a se cheltui
pânea co esto trebuincisă politici Bucureseilorii
, cu căratulii pe afară». —-1793
Octombre 9.
ON
Is,
2.

Vedi actulii în tomuă

VI.

|

3. (Cod. XXII, fila 259). Vegi actuliiîn tomiulă VI, .

„Cod.

NXIIT,

fila 138 verso,

a
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Der cu terminarea recoltei intregi se constată,că fâmetea există
chiar in tomna anului 11704 şi deci va dura, înăsprindu-ce, o bună

juparte din anuli următorii. Domnitorulii, ingrijiti de scirile din
isă,
dețe, şi vâdendi că şi în capitală indestularea publică e comprom

boierii halea şi maconvocă, :sub preşedința Mitropolitului, pe toţi
zili, cu. pitaculii din 10 Augustii 179%:

obştes«Domnia mea, precum. îngrijimii do tste altele câte pricinuiescii
i
nizamuli
și
ă
orândudl
culii folosii, asemenea voimii să se puo lao bună
se
anii,
i
următori
tii
întraces
este
ce
i,
acostei trebuinţe (fiind-că lipsa zaherele
ere
neajung
tii
deseverși
cea
la
lucrulii
veni
a
fie
nu
să
ca
face cunoscutii la toţi,
prândii, adunânşi lipsă obștei, do aceea poruncimii,ca mâne, Vineri, după
se găsi mijloculii
a
e
chibzuir
întrâgă
o
faceţi
du-vă& cu toţii la Sf. Mitropolie, să
de cinste şi
meni
ri,
neguţito
5—6
și
aducă
se
să
undo
celii mai cuviinciosii,
îngrijire,
acâstă
cu
că
încarco
cu praxisii, cară de se va pute a i faco să se
pentru
?)
(Kapar3
cararu
dee
so
si
numai
ca să aducă zaherea și din alte părți,
din partea
avea
vor
că
i,
făgăduiț
le
să
cărora
norodii,
lui
îndestularea obştescu
vorii socoti. Și aşia acelii
Domniei totii felulii de ajutorii, la ori-ce neputinţă
să mi se arâte cu
întocmi,
bine
va
so
şi
mijlocii cuviinciosii, ce so. va socoti
că acum s'ail ridicati și
anafoa, prin zapciii Vatav de Divanii (mai vârtos
a
cisla Zaherelei).—1794, Augustii 10.
Coa. XXIII,

fila 268 verso.

Divanului,
Augustii

1794),

3 dile după
prin

,

aceea, aduce Domnitorului : anafora

care îi prezintă

chibzuirea “făculă

câţi-va, neguţitori de. cinste, aduşi la Divan,
|
e
publică : :

impreună

(13
cu:

pentru” indestularea

|

du-ne cu toţii
«Lumiuatoi porunci întocmai amit fostii următori, şi adunân
chiămândii şi din partea
la Sf. Mitropolie, amii făcutii acesti schepsisii, unde.
în orașulii Bucurescilorii,
neguţitorescă, lo-amii arătatii atâtii lipsa, caro esto
mare primejdie, ajungândii
cum şi în ttă ţera, din care urmoză unii sfirşitii do
die cu nici un felii do
primej
cu toţii la patima nesuferitei fomete, de care
şi așia cu toţii cunoscendii
mijlocii nu no vomii pute ajuta unulii pe altulii;
mare și micii, primiră a so face
“acestăde obște trebuință, cu multă protimio,
le va fi putinţa, pentru a so
acestă protimie, cu a puno și el bani pe câtii
şi avătămii- Mărici talo chibîntâmpina o ast-felii de primejdie. Pentru care
de obşte amii alesii 5 neguţitoră :
zuirca nsstră asupra acestei trebi; cu sfatulii
ache Papazoglu, Dumitrache
Hagi Chiriac Arbut, 'Lheodor Arcuda, Hagi Dumitr
fiindii de 6meni cinstiţi Și pracmeohari şi Mihaiii Gheorghiu, cară cunoscuţi
noguţitorescii şi so. folosescii din
ticoşi, întâi le-amii disii ca unii co se
sluji şi că la acâstă trebuinţă cu-a
pământulii ţărei, datorie ai să primâscă a
din! âlte părți, veri de undo vorii
giisi mijloculii: pentru a aduce “ahorea
Cu mare protimie priimiră a sluji,
putâ, adică grâii, porumbii, meiii şi orzii.
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„arătându-ne că vorii mijloci de a se trimite Gmeni prin alto părți și a se corespondarisi prin alte ţări, atât numiții, cum și alţi neguţitori pe care ci îi vorii
cunssce, puindii totii felulii do silinţe ca să aducă câtii mai multi zaherea, cu
preţul și cheltucla câtii va ţine până aici în Bucuresci, dândii făgăduclă
înaintea smerenici nostre Mitropolitului, cu sufletele lorii şi sub afurisenia
nostră, că vor sluji cu t6tă dreptatea, fără nici unii felii de interosii. Ci dar
după protimia ce amii cunoscutii la numiții neguţitori, n'aii rămasii altii, fără

„cât să chibzuimii şi tedarâculii de o sumă de bani

pentru cumpărarea acestei

zaherele, care LP'amii şi pusii în lucrare și atâtii partoa bisoricâscă și boierescă,
cum și neguţitorâscă, fioşte care aii primitii a da ajutorii suma co sait proierisitii, și de la smerenia ndstră Mitropolitulii cu Episcopii şi Egumenii mănăstirilorii se adună sumă de taleri 51.500, i de la partea boierâscă taleri . . .,
i de la neguţitorii cupeți talori.. . .:,i de la cumpania cojocarilorii taleri . . . ,
şi de la toți coi-Palţi neguţitori taleri . . .. Acâstă sumă de bani s'a
găsitii

cu cale să se dee în mâinile numiţilorii 3 neguţitori, să fie pentru cumpără“târea şi cheltula zaherelei ce se va put6 aduce; însă cu acâstă orânduflă
fieşte-care pe câţi bani va da, are să ite adeverinţă

de la

numiții neguţitori

de primire, şi să şi-i i6o cu dobânda lorii, po taleri 40 la pungă pe anii,
caro

dobândă

să se încarce la

preţulii zaherelei, și din lămurirea

acei zaherele

să

aibă ași lua fiește care banii săi. Iar cumpania neguţitorilorii străini,
fiind-că
se rugară să aducă ci. singuri deosibit o stimă de zahorea, oră cu ce
mijlocii

vorii put,

fără ase amesteca

cu găzdia

celorii mai

sus numiţi

5 neguţitori,

acâstă: cerere a lorii, fiind-că nu esto de vro vătămare, găsimii cu calo
ca toţi

acești neguţitori cumpaniști, să facă acestă sumă de zaherea;
însă : 1.000 kile
grâii şi 500 kile orzii,. porumbii și meiii, cu cari bani
ci singuri, cu ori-c6
mijlocii vorii .sci, să fio datori a aduce acestă zaherea,
după cum înșii că aii
corutii, care. zaherea aducând-o şi arătând-o în frica
lui Dumnegeii, “socotâla
de cumpărătărea ei cu dobânda banilor,la pungă po
taleri 40 pe anii, cum şi
cheltudla ce va fi, cu acea analoghie, să. aibă a se
da la trebuința” obștieă prin
scirea acelorii 2 boieri, ce se vorii orândui nazită,
și a numiţilorii 5 neguţitori.
Către acesta, arătară numiții: 5 neguţitoră, că este
trebuință a se orândui 2 din
D-lor veliţii boieri, nazină, asupra acestei trebi,
întrua cărora sciință şi vedero
să fio tâtă urmarea dosolipsia acostei trebi.
și prin care să se facă cunoscutii
Inălţimei tale trebuința de ajutorurile ce
vorii av6 şi deosibit 'să fie îndatoraţi
Yeri pe

cine vorii cundsce căi suntii destoinisi a se
trimite pe afară în ţâră la

trebuinţa acâsta, să fie supuși,

dându-li-so

numai

cheltusia

ce va fi cu cale,
iar nu și vre-o altă plată; şi lângă acestea,
să aibii vote ca și aici în ţ6ră do
vorii put6 găsi unde-va zahorea, să cumpore cu riza-pazarii
; alo cărora provleme,
fiindii cu cale, so cuvino a fi priimite, şi cu
luminată poruncă a Măriei tale se
vorii orânduişi
2 din D-lor veliţii boieri, cară se vorii
socoti de Inălţimea ta.

îi
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Acestă schopsisii ami pututii face după.a nâstră chibzullă, iar cea mai bună
protimie și întâmpinare. a acestei primejdii, - rămâne la Inalta înţelepeiune şi
multa milostivire a Mării tale.—: 1794, Augustii 13.
„Cod.

scara 13. fila 25, verso,

XXVII,

Asupra acestei analorale, Al. Moruzi in aceeași«(i dă resoluţiunea
intăritâre, numindii pe Dumitrache Ghica biv vel Bani şi pe Dumitrache
Racoviţă vel Bani şi pe Enache Văcărescu biv vel Spătarii, epistatii
trebii acesteia care se va pune în lucrare de cei 5 neguţitori. Dâcă
pânea se va ielteni prin silința neguţitoriloriă, ei vori avea dreplii la

recompensa Domnitorului.

Si

!

Ictă disposiţiunea luată cu multă prudenţă, după propunerea
Mitropolitului Dositheii şi a Divaniţilori, halea şi mazili: Dumitrache
Ghica Pan, vel Ban Racoviţă; vel Vist. Moruzi, vel Spăt. Manu, vel

Log. Filipescu

şi G. Ştirbei,

vel Vornici

C. Ghica,

Slătineanu, 'Grâ:

dişteanu şi Ilatmanii (. Caragea, care dispoziţiune aii fost răi interpretati de către unii din istoricii noştri. Aceştia aii susţinutii teza, că
Moruzi a precupeţitii bucatele pentru câștigul lui, pr ofitândit de calamitatea publică, adică de fomete,
„D.A.

Xenopolo

storeea 'bani,

dice

hotărit,

Isloricesce, nu vedemii

area

că

neguţitorindii, grâului şi

comisiunei

de peste” hotare,

Moruzi,

intemeierea

pentru zaherele,

nenoroeirile

şi

(&rei

precupeţindu-le:

acestei acusaţiuni,

căci înfiin-

comisiune care a importatii zaherea

înțelâptă

era o măsură

din

porumbulii

şi ea a înlesnitii câtuşi

de

puţinii traiulii ţărei, penă în anulit 11790. In acâstă comisiune întărită
la 13 August 1794, Domnitorulii renduiesce epistaţi pe boierii pămenteni: Dumitrache Ghica şi Dumitraşco Racoviţă şi po biv vel Spătarii
Enache Văcărescu. In pitaculii de rânduire a acestorii 3 comisari şi
a
|
a 5 neguţitori, Domnitorulit le ordonă:

«Să faceţi acumii f6ie de tâtă boferimea atât : piimântână cât şi greci, şi
să rânduiți omii într'adins ca fiteșcarele, pe cât se va.proerisi, să dâo la o
trbă

ca acâsta,

care făcându-se

teslimii- la orânduiţii

5 neguţitori, să ice toş-.

chorâoa lorii şi să nu lipsiţi a face D-vostră sîrguința acesta de a epistăsi,
arătândii Domniei mele cele. trobuincidso ajutoruri Donmesci pentru înlosnirea
trebe», —1794, Augustii 13.

Va să dică, banit adunaţi pentru cumpărarea de producte. nu
intrară in mâinile Domnitorului, + ba însuşi Domnitorulii se obligă u
1. Acesta

apare şi din următorulă

pitacă de confirmare

a propunere! Divanului.

Cu Pitaculii din 13 Aug. 1794, contrasemnatii de vel Logof, Al. Moruzi
boierii halea şi
întăresce anaforaoa, «că cu socotâla de obște» Mitropolitulii şi
Istoriu Româniloră do V. A. Urcehiă.

-

To.

Y. — 29
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a

da comisiunei o sumă însemnată. Dar se va dice că Al. Moruzi
"Şi-a
găsitii profitulii s&i, dând acea sumă, de 6re-ce prin nizamulă
ge
londaţiune a epistăsiei Zaherelei, s'a prevă&dutii dobendă pentru
banii
împrumutaţi. Apoi la acestă obiecţiune r&spundemii, aminti
nd că
Domnitorulii a donatii tâtă dobenda banilor lui pentru conslru
cţiunea
spitaleloră
de la Dudesci, ceea ce nu se pare să fi făcutit mulți dintre

boierii pămenteni.
|
|
"Că se vorii fi făcută şi abuzuri la cumpărarea zaherelei
de către

neguţitorii comisari, ba, şi de către cei 3 boieri însărcinaţi
cu afacerea,

este

neconiestabilii;

torul,

de

câti

asemenea

când le afla, le urmărea

abuzuri, pe de o parte

Domni-

şi le pedepsea cu ocna chiari, ! iarii

pe de altă parte, în ponturile de organizare
a epistăşiei, Domnitorul
ceruse ca Zahercua intrată la magasiile comisiu
nei să nu se vendă
mai scumpă decât cum ai fostii cumpărate
şi doră în plusii numai

dobânda

mutătâre,

banilori,

Din tâte aceste

în folosulii

boierilori

|

şi a

mânăstirilori

|

informaţiuni şi din acele ce încă

împru-

|
lectorulii pote

adăogi, cercetândii tomulii nostru VI, credemi
i că convingerea omului
onestii este făcută, că Al. Moruzi n'ait
storsi bani din nenorocirile
țărei, ci că ai datii bani pentru alinarea
acestorii nenorociri. Dezin-

Chiar şi vama de Oraşe,
DI

care era dată în arendă,
.

Domnitorulii

mazili “I-ai, propusii, pentru schepsisii de
trebuinci6sa zaherea a politiei Bucurescilorii, «care'giisind-o şi Domnia mea
cu cale o amii întăritii spre a se pune
în faptă. Ci der, cu tote căi amii „văd
ută Domnia mea buna prothimie ce ai
arătată P. S. tacu a împlini de la part
ea bisericâscă, Mitropolia, Episcopiile
mănăstirile, acele taleri 51.500, după
şi
care și suntemii încredinţaţi, că se
voriă
și număra făr'de zăbavă, în vreme ce
trebuința acâsta întârdiere și prelungi
nu primesce, dar deosibit scriomii
re
prea Sf. tale, ca să nu lipsimii şi cu
D-lorii
orânduiţii 3 boieri epistați şi a da
cărcatii cu treba acesta, sfătuirile și iarăşi aceloră 5 neguţitori, cari s'a înîndemnările cele trebuinci6se
- Domnioi mele, să ne arăţi cele
de trebuința ajutorului trebei acest şi însuși.
eia, pentru.
înlesnire. Iar cea mat ântâi
ii şi mai
trebuinciosă
este acum a nu se face
Zăbavă cu darea de ac6 numită sumă
de
bani, ce prin silinţă și sirguința Prea
Sf. tale să se numere cu unii
câsii mai înai
Cod.

XXIII,

fila 268 verso,

nte.—1794,

Augustii

13.

-

-___1. Vedi în tomulă VI,
culă din Augustă
pitaculii din 15 Ianuarie 1795 pita
(Cod. XXIX, fila 11). 1794
2, Vedi actulă în anexa tom. VI,

(Cod. XXIII,

fila 268 Verso),
”

şi:

Mpa

este evidentă Și din pitacu
către. ispravn
lii

Doe e

teresarea Domnitorului

icii
mărginaşi, de pe hotare, că Zahereua importa
tă să fie scutită de vamă ;
apoi se scie că venitulit vămei era Proprie
tatea Domnitorului. 2
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cu abusii de putere, în interesulii obştescii, o reduce la jumătate, de
cum avciu dreptulii vameşii s'o ice de la Zaherele. 1
|
|
Nici Domnitorulă nu precupeţea Zahercua, nici pe alţii nu lăsa
să o precupeţescă. Aşia vedemit, că sosindă de vândare la oborit Zaherea,se repezâii unii alţii s'o cumpere, ca apoi s'o precupeţăscă. De

aceea,

cu pitaculii din 7 Octombre 1794,

la tergu

«pe nimeni

să nu ingădusscă

dispune, ca zapciii renduiţi

a cumpăra

grâii,

până nu vorii

cumpăra ânteii brutarii, suma ce le trebuesce». (Cod. XXIII, fila 282).
Decă Al. Moruzi arii [i monopolizatii indestularea publică, interesuli lui era, din contra, ca brutarii să nu cumpere decât de la

magazinele
la oborii.

comisiunci,
Apoi

iarii nu să le asigure cumpărarea

chiară brutarilorii, Domnitorulii

deratii, ceea ce narii fi făcutii

lesnicidsă

le impunea

nart mo-

dâcă elii sarii fi folositii din fâmete.

Şi ce câştigi ieşia pentru Domnitorii, din aceca ce dădea de la magazii,
mai adesea fâră parale, pe datorii, grâulii necesari pentru indestu-

larea publică? Ba incă în 5 Octombre 179%, dă 11.500 taleri bani la
unii numării de brutari din Bucuresci, ca să cumpere ei înşii Zaherele
de unde

vori

găsi,

şsii le împrumută

grâi

din magazii,

ca sălii restituie în natură. ?
Dâcă

Domnitorul

p'âru

cu condiție

a
fi fost prevălătoră,

să

concentreze

prin

importaţiune zacherele, ce se putea întempla în ţeră sub boldulit
fmetei? Cu toti împărţirea de zacherele prin judeţe şi cu tote măsurile, împiedecândii precupeţia şi matrapazlăculii, încă lipsa este aşia
de mare, încât ţăranii din Mehedinţi, înarmaţi, plecă nu pentru a face
hoţii de bani

şi scule,

ci pentru

a devasta,

făcendii

chiar

omoruri,

pivnițele şi hambarele de mălaiii şi făină. Asemenea fapte se întemplă
4. Anaforaoa rânduițilorii epistaţi pentru Zahercua Bucurescilorii, din 28
Augustii 1794, prin care cerii ca Zahercua cumpărată să fie scutită de vama
e
Se
J
_
orașului.
Domnitorulii gice, că cfiind-că vameşii îndestulii folosii aii avatii estimpii

din Zahorelele co s'aii vândut

și so vândii de obște la .târgit după preţulii.ce

ait avutii Zahorua, şi fiind-că acești neguţitori nu aduc Zaherea pentru neguice docât
ţitoria lofii, ci pentru o trebuinţă do obște. . . . 2, vameșii să nu
nu ice
să
ţări
alto
din
cea
pentru
iar
ţeră,
din
Zaherâua
17, vamă pentru
i
nimicii.
-

Coa, XXVII,

scara 14, fila 38,

|

ordone
9, Domnitorulii ordonă epistatului Agiei biv vel Post. Gherache, să
Bucuneguţitorilori cari. aii în epistăsia lorii Zaherdua strinsă pentru hrana
do
facorea
pentru
,
Bucurescă
din
brutarii
la
rescilorii, să dâe 200 kile grâii
co
dată
pe
grâii
acesti
locii
la
pune
vorii
că
brutarii,
u-se
pâine, făgăduind
41.
Ianuarie
vorii primi pe alii lorii din eră. — 1795,
Coa XXIX, fila 8.

|
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în Aprilii 179, şi Domnitorulii nu pote decât să trimiţă o carte deschisă către locuitorii din Mehedinţi, indemnându-i de a se părăsi de
ast-felti de urmări si spunându-le, că este daloriă lieş-enre a se hrăni
cu munca pământului : «Rugaţi-vă voi cu povestele şi copii voşiri, ca să
adăpe pămentulit cu ploi.» ! Ca să ostoiască lipsa, nu numai îndemna

pe. 6meni să se roge pentru ploie, dar incă împărțea, fâr” de plată,
din magaziile cu zacherea, grâii. scii porumbi pe la săraci.2
Cine specula asupra f6metei, erai moşieri! şi arendașii. Domni-

torulii înțelegândi acesta, pe deoparte volnicesce pe Mitropolitulii, in
5 Augustii 1795, să ic de la fie-care cleric câte 1 baniţă grâii şi '/,
baniţă

orzu

peniru

a se

impărţi

la locuitori 2 şi pe de alta, deja la'10

Octombre 1794, scrisese Mitropolitului, ca pe viitori să nu mai arendeze t6te moşiile mănăstiresci, ci să le caute în regie, făcendiă
1. Vedi tom. VI, (Cod. XXIX
recurgca la plastografii,

fila 42), Alte dăți, ca să capete de la magazii

precum

e casulii următori ;

hrana

1. Unii Şorbanit 'Purcia şi Marini, nepotu-săii, ati făcutii
plastografie, iscălindit pe Serdar Nicoli, într?o teșcherea, cu care aii mersii
la
Calafatiă și aii
luatit de la Clucorulii Potrache, co era orândiitii acolo,
10 chilo meiii din celiă
co aii luatii era împrumutii de la Calafatii, și mâncân
dii dintrânsulii, prisosulii
Vaii vândut, ocaoa po parale -10 Ja alții. Ei nu
tăgăduiese plastografia, dar
diseră că aii făcut-o de nevoie ca să nu piară
do fâme și că din acele (Jece
chile_meiii s'aii împărtăşitii și 40 suflete co ati
avutii și pentru familiile lori,
Vel Vistierii nu admite asemenea esplicaţiuni,
prin anaforaoa de la 10 Iulie
1795, dicândii, că meiulii luatii cu teșcherelo
falșe, tot pentru ț6ră cra şi din
elii avea să fie fiicută parte şi satului plastografilor
ă, dândii și lori, și deci n'av6
„lipsă să/lii ide cu teșcherea falşă, dar Vaii luati
pentru interest și Paii vândută...
Deci Vel Vist. cere să fie podepsiţi spre pilda
și a
|
Domnitorulii ordonă, să dee plastografii chezăşi altora.
o, că vorii răspunde îndoitiă
moiii decât aii mâncatii ci, iar pentru cel
care Vaii vendutii la alții pe bani,
sălii plătâscă cu însuşi acelii preții cu cure
bată la tălpi cu 150 toiage la trei răspântii Pai vOndutiă, «și în urmă să se
în orașii, acolo, în vederea norodului, dânduli-se câte 50 toiage la
fieșce-care răspântie, care să le fie
spre
învăţătură și spre pildă și altora, căci
din lăcomie Sati îndemnatii la acâst
ă
rea urmare. Cu esecutarea acestei senti
nțe Vodă rânduesce unii copilii din casa
do Visterie, la 11 Iulie 1795.
Cod.

.

2. Pitacii din 15 Maiii 1795, către biv
'vel

spune, că aii aflatii cumcă în

Bucuresci

sunt unele

XXVIII,

..La

Slugorulii

?

fila 73 scara
6.
Ca

Panaitii.

Vodă îi

văduve, sărace şi scăpătato
lipsite de hrana dilnică, şi ordonă
avândii încredere în Panaitii,
Ispravnicii Iifovului 20 chile
să ie do la
porumbii din porumbalii adusi
i de la Focșani
pentru :judeţii și să împarţă însu
și la văduvele sărace fără nică
o plată, făcândii
tie de împărţelă,
Pe
Cod. XXIX, Fila 1,

3. Vegi

anexa în tom. VI.

Ii

dilnică,
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de bucate, din cari la nevoi, ca cele din anulii acestia, să se

ajute omenirea. Cu deosebire Domnitorulii cere, să nu se arendeze
moșiile «la Gmeni străină, că acei streini nu caută nimic altii decăt
numai folosulii şi interesulii câștigului lori şi cu nici unii ajutori
nu se ajută obştea și locuitorii, ce sunt lipsiţi de hrana vieţei, uitân-

du-se cu ochii la străinii arendași, cari din munca nuinelorii lori,
se îndestuleză

și nică o muingieve

de ajulori, mai de la ei în vreme

de nevoie.» Domnitorulii dispune, ca şi Mitropolia şi Episcopiile și
tâte mănăstirile să nu 6 în arendă unele moşii, şi să adune rodurile
acelorii moşii, să le păstreze, neputendii a le vinde, ținându-se de

către Mitropolitulii, cu scirea Divanului și u Visterici, de l6tă suma
bucatelorii adunate, «ca la vre-o întâmplare de lipsă. (ferescă D-qeit),
sa se afle zachereua trebuinci6să, spre ajutorulii celorii lipsiţi, precum
se cade,a nu pălimi într'o ţeră creştinâscă ca acâsta.» !
Pe moşiile boieresci, pe lângă alte abusuri în paguba ţăranilorii

eraii şi acele relative la mori. Cu deosebire morarii, ori intreprindătorii
morilorii boieresci, nu dădeii rendii de măcinatii porumbii şi meii, de
Gât după ce ţăranul plăle câte 4 şi 5 oca de vinii şi uiumul ce vre

morarulii. Acestase făc& în interesulii alişverişului cârciumci boierului.
Tăranulii, lipsitii de făină acasă, ca să nu zăbovescă la moră, sc su-

punea la asemene biruri. Domnitorulii, grijilivii de situaţiunea ţărănului în dilele acele grele, dă nizamulii din 25 Octombre 1794, pentru

Tot odată, fiind-că morarii
stârpirea acestui abusii și fixarea uiumului.

speculatii în mod.necuviinciosii fâina adunată din uiumii, Alexandru
Moruzi ordonă, ca ei.să fie datori a vinde ace făină lot la locuitori, pe
parale 3 ocaua. «Şi pentru ca să nu facă arendarii şi morarii viclenii,

să ascundă adică bucatele și să le vândă la malrapaz», Domnitorulii
dice că, «satele vecine cu mora, să renducscă câte unii omit din partea
Jori la mâră, care să stâe napristan la moră, să vedă cât uiumii se

adună şi tot acelui uiumit să fie datori. alii vinde pe la locuitorii din
şi
acele sate, cu preţulii arătatii mai susi, lăsându-se arendarului

morarului numai cât se va socoti de ajunsi: pentru trebuinţa casei lori».

Cât privesce cumpărarea obligatorie de vină, acâsta fiind în intenu pote stârpi
result boierimei proprietară a cârciumei, Domnitorul

cu totulii acesti abusii, ci se mulţumesce a dice, că să fie slobodi
să nu (ie
ț&ranulii a cumpăra vinii de la cârciuma morii «iar siliti
|
o
a
se
nici cum». 2
lui Moruzi în
"Ca să terminămii studiulit nostru asupra aclelorii
Aprili 1795, hotărindii
timpulii fâmetei, să amintimii pitaculti săi, din 2

VI,
1. Cod. XXIII, fila 286. Vedi anexa tom.
, fila 290.
2. Vedi

Tom.

VI după

Cod

XXVII
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ca. toti câştigulii magaziei de Zaherea,

se restitue

boierilorii,

neguţitorilori. ! Cum

împreună

mănăstiriloră,
se împacă

“

URECHIĂ

cu

Mitropolitului,

acesti

pitaci

capitalurile,

să

Episcopului

cu aserţiunea

D-lui

şi
A.

Xenopol, că «Moruzi a mai impusă unii împrumut silit mâănăstirilorii»
?

Imprumuti siliti nau impusi', ci tot prin pitaculi de
sus,
Domnitorulii, consacrândi dobănda banilorit săi, şi câstigulti
magaziei
din Zahertua. importată, adaoge a dice, că «câţi se vorii proerisi
din

S. loră

arhiereii,

din

egumenii m&năstiriloră,

neguţitori a da şi a ajuta la facerea
de obşte sufletescii şi trebuinciosii,

vorii indura,
pricina

făr'de a

acesta banii

fi siliți

cu

boieri Și

acestorii zidiri, ca la unii lucru
vorii da de sineşi aceea ce se

din poruncă

ce ati a lua

din D-loră

şi făr'de

dobenda

lori

a li se

opri

cu

dimpreună.

2 Sai

la grabnica nevoie a spitalului dela Pantelimoni,
pestiferilorii, ordonă. ca magazia să împrumute

pentru
acelei

r&spunsii banii la mai multe mânăstiri; dela unele mânăsti
ri însă,
„cari la 23 Iunie 1795, nu'şi luaseră dela magazie capitalulii
şi dobenda,

"AL. Moruzi,
intreţinerea

mănăstiri vr'o 2.000 de lei capitală şi dobenda a câtor-va
mici mnăsliră, cu acesta, ca Pantelimonulii să restituie suma
în soroci determinati, la fie-care mănăstire. 2.000 lei! Iată împrumutulă,
silită, şi
aceli

1. Vedi Tom.

VI,

2. Vedi Tom, VI,

împrumuti ! 3

.
:

3, Iată pitaculă întregii ali acestui împrumută

Pitacii

la biv vel

|

Pag

cu ce scopi

)Medelmicenii, Chiriacii

ai magaziei,

silită:

Avbutii

din 93 Iunie

şi la cei-l'alţi

1795.

epistaţi

<âmii văgută Domnia mea însemnarea co
ne faceţi de banii ajutorului
unora din mănăstiri, cari până acuma nu și "i-ati
luatii dela magazie cu dobânda
lori, socotită până la di I-iii a luney lui Mai,
din care bani, fiind-că s'a socotiti
sao face acum o înlesn

ire epitropului mănăs
cheltuieli ce are pe tâtă diua la lazareturile tire Sf, Pantelimonii la, grelelv
i
iată vă poruncimii, ca să aveți a da din banii spitalurilo de năpraznică bâlă,
la magazie, în mânile epitropului aceste condoie,ce aii mănăstirile gata acum
care vi le însemnămii mai
Jos, adică: .
taleri

750

200
150

Da

ai monăstiroi

Delului, cu

talori

>»

>

>»

Vioroși

>

Râncăciogului

»

>
»

40

dobânda

480b.»
3

lorii,

>

-

>
>
facii 1;147 şi SO bani. Pentru care bani
să
trămi
ţi
dela
Epitr
opulii zapiso
mOnăstirosci de împrumutare cu sorocii, spro
a

care

fi mănăstirea Pantelimonii
măniistirilorii “mai sus numite în soroci
i cuviinciosii de a %. plăti, şi
zapiso să'i daţi D-vostră în locii de bani mănăs
tirilor, spre a vă lua
relele și mănăstirile vorii av6 XŞi
cere banii de la SE,
antelimonii la

datăro

acosto
teșchesorocii
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care mai sus nc-amii ocupatii, Domni-

torulii şi divanulii ţărei, în Augustii 1794, Sau văduti dureros ameninţaţi cu adăogirea nevoiei, căci Porta trimise un firmani, cerendu

țărei să trimiţă la Constantinopolii zaherele.
“Alex. Moruzi convâcă imediat Divanulii,

o
sâii mai

bine

marea

adunare a ţărci, în care intraii Prelaţii, boierii divaniţi halea şi paia
şi chiar reprezentanţi din Divanului Craiovei. Acestă adunare presintă

Domnitorului

următorea anafora:

«Cu tâtă căduta plecăciune și cu tâtă cuviincidsa băgare de sâmă şi cu
multă smerenie amii ascultatii strălucita și straşnica împărătâscă poruncă, ce ni
s'aii cetitii astă-qi în luminatulii Divanulii Mărieă tale, întru caro se coprinde, ca veri-cine va avea Zaherea, atâtii nouă cât şi veche, şi de la moșii m-rescă
şi de la moșii boieresci, si se descopere ca să se trimiţă la șchela Brăilei.
Milostive Dâmne, credinţa și sadacat Inălţimoi tale cel către pr6 puternica -

Impărăţie, cumeă n'a lăsatii po Inălţimea ta ca să nu faci tâte mijlscele celo

trebuincidse, spre a seste veri câtă zaherea s'aii pututii afla în ţcră şi să se
trimiţă la Brăila, este lucru la obște vădutii și la tâte sarhaturile după marginea
|
,
Dunărei sciutii.

Deosebit de

acâsta,

la locuitorii

raieleă do arii fi rimasii

zaherea

de

arii fi
sămânță îndestulă, după preţulii ce curge acum în Bucuresci, și aceea
remasii pe
vândut-o; se cundsce însă din lipsa ce esto în orașii, că n'aii mai
niscareva
aflândi
fi
va
so
cumva
care
de
la ticăloşii ţărani. Rămâne acum,
și robi
credincio
nisce
ca
noi,
,
Zaherea pe la moșii mănăstirescă, s6ii boieroscă
cii,
împărătes
este
nostru
ai pr6 puternicei Impărăţii, co și Patria și totii avutulii
Inălţimei
înșine
arătat'o
fieşte-care din noi, ori câtă zaherea amii avea, amii

la bolnavilorii şi
Așişderea să daţi la Epitropulit Pantelimonului pentru cheltuc numite monăsjos
mai
i
acestori
a molipsiţilorii și dobânda numai de la banii
tiri, care sunt iarăşi la magazie, adică :
talere

850
3
10

6

-

trelo
cart cu tahminii ne-aţi arătatii, că ait Mitropolia cu câte
ajudin
acumii
iâe
mai
să
aii
ce
14,319
taleri
la
“Episcopiile
torulii co aii datii;
bani 40 dela 100 a Butoiului;
>

>

80

80

»

>»

200

950

11

>

81

»

500»

5

>

—

>

1502

>» Clococăovului;

> mănăstirei Valea;

>

>

Nucetului;

. Banului;

v

Bradului;
>
>» 20 » 1002
4
”
e
și pentru
,
G1. Ci dar. așia să urmaţi dând epitropulii
„Adică 893 și
dă.
dobân
altă
fără
ai,
nu
de
acestă dobândă zapise cu sorocii,
Mie
>
-Cog. XXIX, fila 78,
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tale cu catastihii; dar pentru ca să se fucă desăvârşită încredințare de se află
la vre-o moșie măniăstirâscă, s6ii boierâscă zaherea și câtă so află, ne rugămii
cu toţii Inălţimei tale, ca să so orânduiâscă prin tâte judeţele câte unii boierii
Ispravnicii și câte unii credinciosii din edielii Inălţimei tale, să mârgă pe la .
tote moșiile minăstiresci și boieresci. să deschidă gropi şi hambare şi locuri
tiimuită,şi veră câtă zaherea vorii găsi, ficândii catastihii curată, să'lii aducă
la Inălţimea ta, ca să se cunâscă adovărulii.
| Asupra acestei anatorale, Domnitorulii în aceeași qi, dice că de și nu se
îndoiesce de arătările boferilorii, totuși vel Vorniculii să facă cărți către tote
judeţele pentru cercotarea' propusă prin anatora, rânduindii Domnitorulii Naziri
„la 12 judeţe pe biv. vel 'Vistierii Nicolae Brâncovânu, și la 5 judeţe pe
bir.
vel Logofătii I6nii. Glogovânu, dimpreună -cu Caimacamulii, «şi poruncimii
Ispravnicilorii să vă corospondarisiţi cu D-lorii numiții boieri Naziră, când
vorii
ămbla şi înșii D-lorii prin judeţe».
ta
-

dela

Refuzul ţărei semnatii de Dositheiii . alii Ungro-Vlahiei,
Râmniciă,

Neculai

Costandie

Brâncovânu,

de la Buzăă,

Enache

Dumitrache

Văcărescu vel

Banii

Spătarii,

Nectarie
(Racoviţă),

vel

Vistieri

Cost. Ştirbeiii, biv. vel Logofetii Radu

Vornic

Fălcoianu,

Vistieră

Const.

Golescu,

Filipescu,

Ionii Glogovenu,
Isaci Raleti

vel

Vistieră,

Istrate Creţulescu și Alexandru Văcărescu vel Cluceri
ă, ai fosti uni
puncti r&i in comptulii lui Al, Moruzi, la Pârta
Otomană.
N'a fostii

motivată mazilirea lui în 1796,

pe acestă refuzi de zaherele, dar

nu
mai puţină credemii că ai contribuită la mazilirea
lui.
Dilele negre ale fâmetei se incheie cu pitaculii
de la 1 Iulie 1795,
prin care Alexandru Moruzi dice :
«<Fiind-că

Dunmegeii

grânele s'aii coptă cum

sunt și îndestulate,

și 6rzole . asemene, care

din mila lui

unde nu rămâne locuitorilorii vre-unii cuvântii

de pricinuire, că nu ati de unde duce la
târgii cu îndestulare, sii că nu potii,
iată vă poruncimii Domnia mea, strașnicii ca
să aveţi grija cea d'ântâiii acâsta
spre a îndo

mna acum po locuitori a încărca

cu îndestulare pentru

i să le sesteţi însă din

grâii

precum și orzii şi a aduce

vândare, „spre folosulii lorii la oborau
lii Tergului-de-afară
socotâlă

vicleniile

și cugetele

de
face nourmători, ci și de .sineși
să aibă îndemnarea cu
de a aduco cu îndostulare bucate
la târgii, pentru că no
apoi orânduillă şi vorii fi siliți
atunci cu Zapcii, făr'do

lăcomie, -spre

a nu so

sîrguință şi protimio
va da pricini, a face
voia. lori şi so vorii

căi,i atâtii Ş că, cât și înșiși
n
D-vos
vos tră ispravnicilorii, că veţi fi în căreați: cu
sarcina
bucatelori la tergii, care vi sc va
core a 0 râspunde negreșit
, și

orânduelei

n...—r —

Moruzi, vel Vornicii Brâncovenu, vel Logofătii Filipescu,
vel Vorniciă
Cost. Ghica, vel Vornicii Slătinenu, vel Vornici. Grădiş
tenu, vel Log.
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veţi av6. mai. multă greutate». Mai departe, Moruzi
ncurmare, cu scâterea din slujbă.
Coa. XXIX, fila 86,

ameninţă pe ispravnici, la

„In 4 Iulie 1795, Moruzi trămite iarăşi 17 publicaţii la judeţe şi
la caimacam, să vestescă locuitorilorii, că, de Gre-ce Dumnedeii le-ai
dati

o

bună.

scumpescă
şi atăta
este de
scumpe

recoltă .de grâu,

rze,

bucatele, «că îndostul

meiuri

şi porumbii,

să nu

mai

le-ai fostii până aci atâta lăcomie .

scumpătate la preţulit bucatelorii ; ajungă-le până aici, că nu
suferitii înivacestii timpi îndestulatii a fi iarăşi bucatele
şi pânea atâtii de mică, încât nu numai acestă defăimare a

(ărei și mosafirilori trecători o mirare, ci şi însuşi Domnia o are
“acesta de mare iuşine şi nu pote suferi mai mult. Ci dar, după ce
. . . . să se dee

locuitorii de obşte

să le înţelegă

le veţi da acestea,

şi brutariloră nizamulă cela ce este cu cale.» Al. Moruzi dă sorocti
de 20 de dile pentru regularea trebei aceştia şi fixarea nartului pânei,
obligândi pe brutari ali păzi sub ameninţare de ocnă. «Dar şi D-v.
ispravnicilori să sciți, că avemii a trimite teftegiii noştri în tote părţile

a afla atât preţulii celii adevăratii ali grânelorii cât şi vendarea pânei
la târguri

şi la drumuri»...

..

Domnitorulii

ameninţă

ispravnici că acesta va fi motivii de isgonire din slujbă
şi a nu vă invrednici

şi urgie

altă dată

la treba

din noit pe

<cu necinste

Domniei

mele».!

XVIII
Societatea
“Uni

între 1793— 1796

tinără enciclopedistii, căruia nui lipsesce talentulii, şi care

scie

pentru ca să reuşescă, n'arii avea decăt să nu scrie ceea ce nu

dii
“deplin, îşi incepea de ună-di unit articolii de bibliografie ?, afirmân
re
deosebi
cu
Şi
aprope,
ire
desăverş
că «isvorele pâămentene tacii cu
asupra

in Moldova,

ultimeloră

vremi

de

injosire

fanariotă.»

tot.

Este

aşia, ca. şi când afiându-te în mijlocului Bărăganului, ai afirma, că în
ţera românescă nu sunt păduri. Sunt păduri, dar trebuescii câutaie
acolo unde sunt. Sunt isvore pămentene pentru secolulii Fanarioţiloră,
dar nu e vina lorii,că istoricii noştrii le-ait ignorati şi s'au mulţămitii
întregit

pentru

secolulii XVIIIIa, în locii de Istorie,

să ne vorbesci,

de cinjosituliăi, mizerabilulii, infamulii, întunecosulii,»
Fanarioţilorii. Ştse volume mari

ali
PN

N

N

N

numai

etc....,

secolii

pentru€? de ani, de la finea

o

.
"12, Cod. XXIX, fila 86.
5.
și
4
No.
III:
anulă
literare
și
ice
2. Arhiva socictăței şciinţif

* BIBLIOTECA
UNII

RSTARĂ

BUCUREȘTI

458

V. A. UREGHIĂ

secolului XVIII'=, le-amiă âmplutii mai numai cu isvâre

pămentenc,

Nu va mai fi dar nevoie, pentru ca să facemii istoria societ
ăței române
de sub Al. Moruzi, să recurgemiu la fântâni streine; mui
tot-dâuna
vrei informate şi, intenţionat, r&ă informate. Lăsândă
la o parle şi
pe Cara, şi pe Delchiaro, şi pe Sultzez, şi pe Engel,
şi pe Reicevich,
și pe Peyssonnel, şi pe Bauer, şi pe Zilotii... şi chiar
colecţiunea lui
“Hurmuzachi, noi, după ce ami adusă în urmă
o culegere pe cât de
"bogată, pe atât de inedită de documente, ne
încumetămi a face mult
veridic tabelulii societăței române de la Bucure
sci şi în genere din
țera Românâscă.

|

|

1. Domnul şi Dâmna. Alexandru Moruzi,
fiulii lui Constantinti
Vodă Moruzi, ! fu iînsuratii cu fiica lui Răduc
anu Roset din Moldova,
anume
Zoia.

Acesta

fusese

crescută

de o rudă depărtată,

mama Vorn.
Nicolae Dimache. "Moruzi, prin Dâmna,
avea legături cu multe familii
din Moldova, cum Moruzi avea membrii
de familie ir. ţâra Românescă.
Dâmna Zoiţa, orfană Şi cresculă în streini
, horopsită de familia sa
Rosetâscă, învățase la ŞcOla nevoiei, să fie
bună, îndatoritore şi blândă

cu

celit săracii,

cu

celt

oropsitii de sârtă.

De

alimin

trelea, ea mai în
urmă, din casa Dimăchidiei fu luată, încă
ca copilă, în haremulii Dâmnei
lui Const. Moruzi în Domnia, acestuiă
la' Moldova. La ŞcOla acestuia,
Şcolă la care învăță şi Alexandru
Moruzi, Zoiţa Dâmna nu avu decât
bune exemple. Educaţiunea ei, comple
ctată la Constantinopole, unde
0 luă
cu

sine

avea săli

Const.

ocupe,

Moruzi,

cu soțulă

Nomânâscă,.

o

|

o pregăti

minunat

pentru

tronulă

ce

s&i, mai ânteiii în Moldova Şi apoi în
ra
_

|
Rudele ce Domnulii avâ în Bucuresci,
rude
atât.
de
import
ante
in cât le-ami vădută curtenite de
Domnii anteriori, au dată Domnici
lui Alexandru Moruzi, de la 1793,
ună sprijină însemnată,
„De altmintrelea, sprijinulă celt
mai însemnatii îl av6 dela sineşi.
Alex, Moruzi, după mărturia tuturor
ii contimporanilorii săi, trecâ
do
omit învăţatii, şi acestă informaţiune
nu e desminţită prin studiulă
documentelorii Domniei lui,
|
”
Părinte bunii, el dete copiilorii
săi o educaţiune care, pentru
,
1. Dămi

Pinacoteca

dou&

portrete

ale

acelui Domni,

fotografiate

după cele în ulei, de la
inscripţiunea în Brecesce a
numelui şi data 1800.
din causa culorilori mult
şterse. Figura este jună, simp
C. Stamati scrie, în 1795,
atică fruntea mare, ochi
că Al, Moruzi:
i
„a obtenu
de Vala
din Bucuresci.

Unuli

portă

chic, en recompense
linvestiture du Vai asaept
CCnSc avoir rendu ă la Porte,de la fidâlit& de son pre ct des services importan
ts quiil est
a
Vocc
asion de la paix de Sistowa,
drogman, il a dirig€ les
dont en qualit€ de Ier
negociations.

C'est un jeune homme âg€
dans Ja litterature frangais
denviron 32 ans, vers
e et attach par principt
favoriser NOS vucs; mais
menagcant les deux cour ă notre revolution (!). I1 ne fait
ug
s imperiales Qui garantir
sorte la sțabilițe de sa place
ențt en uccug
, il sacrifie ses sentimen
ts ă ses intârgts, „a
aq
Pi
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timpil aceia, pute îi considerată excelentă. Împrejurările nu vorii mai
permite decât unuia din fiii lui Alexandru Moruzi să ajungă pe tronulii
părintesci
; 'aşia în cât nu este datit istoriculuisă constate, din fapte,

'educaţiunea primită de tâte cele 3 beizadele.
Mijlocului culturală ali curţei lui Moruzi,il

constituie o serie de

bărbaţi, asupra cărora atenţiunea istoricului română a trebuitu să se
aţinteze. Omenii de sciinţă, ca arhi-iatrosti sei proto-mediculii Caracaşii, scriitori ca, Filaretii Mitropolitului, Enache Văcărescu, Clucerulii

Dumitrache,

Alexandru Văcărescu,

Fălcoianu,

mulţi din aceştia,

în

relaţiune cu mişcarea culturală de sub Iacob Putnenulii, Mitropolitii
din Iaşi şi cu mişcarea culturală din Blajii, unde strelucia între alţii
Klein, nu poti să nu fi provocati la curtea lui Moruzi Ore-cari

curente culturali.

a

|

Negreşit, marile calamităţi, cari între 1793 şi 1796 ai isbitii țera,
românescă, nu puţin voră fi contribuiti la slăbirea şi la incetinirea
acelorit curente.
Acelâşi celamităţi ai obligati pe Alexandru Moruzi, pe lângă
_

deprinderile

din copilărie ale lui şi ale Dâmnei,

la o modestie relativă

o curte, căci
a curtei sale. De altmintrelea nici nu ave propriaminte
ruine şi Al.
numai
erai
Spirei
Dâluli
din
Curtea
şi
şi Curtea veche

Moruzi

fu Gar siliti să se mulţumescă

organizată

de

Caragea

Vodă,

cu modesta

reşedinţă de veră,

Inşişi boierii recunoscil

la Cotroceni.

cât de strâmtorată Curte avu Al. Moruzi, când

la 29 Decembre. 179,

|

îi prezintă următorea anafora:

|

_ «Fiind-că nu numai la noi, plecatele slugile Măriei tale, co şi la toţi de

obşte, supuşii Inălţimei tale este de faţă văgută

stenahoria co ai trasi Măria,

ta până acum întracești 3 ani trecuțide când Domnul Dumnedeii și Pr6
puterniculii Devlet te-aii încoronatii cu stema oblăduirei acestei țări, câștigânneadu-tepe Măria ta nouă pr6 milostivii Stăpânii, cu a cerea mare discolie,
că amândouă
vândii adicii Domnia cuviinci6să odihnă de hălăduire, din pricină
totii stricate
de
și
derăpănate
află
se
nouă
cea
și
Curțile Domnesci şi cea vechii
pr6 plocata
cu
ţărei,
și
nouă
şi
necinste
şi acesta fiind-că o cun6scemii maro
Curţilo
amândouă
din
ori-care
a nâstră anafora, rugămii pe Inălţimea ta, ca
hălăduiroa
și
odihna
gospodărescă vei bine-voi Inălţimea ta a se drege, pentru
și chefşu pentru tâto
Domnici, să avemii luminată porunca. Mărioi tale, a faco
vid6 că este trobuinţă do
cele trebuinci6se . materialuri, că la cele. ce vomii
lipsă și va faco trebuinţă a sc
morometii, să se moremetisâscă, iar care va fi
este şi vremea tăiatului
faco: din noii, să se facă, fiind-că acum pe iarnă
ghile. Și avendii
trebuincă6se
cherestelei. și a facerei orânduiolilorii pentru.
ta a
luminată. porunca

Măriei' tale, care

din amândouă

Curțile

vojesci

Măria

460
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prin deosebită

socotitii i cnviinciosulii

anafora vomii arăta Mării
mijlocii pentru

tale, atâtii chefșu co amij

trebuincă6sa. cheltullă,

pentru facerea

şi săvârșirea acelci Curți, cum şi pe D-lorii boierii co vomii găsi eu cale a “i

încărca cu epistăsia acestei trebi.—1795,
Cod.

XXXI

seara

1, fila 14.

Decombre 29».

”

Au nu e de laudă Dâmna

'

:

Zoiţa şi cu soţuli ei, cari se gândescă

a face mai ântâii spitale şi nu cerit boierimei supuse, până la înce-

putuliă anului 1796, măcar. repararea uneia din cele? curţi Domnesci?
Că. Alexandru Moruzi av6 intenţiunea să se facă asemenea reparare,
am arătato în unele din cap. precedente; dar numai acum,
după

ostoirea nevoilori obztesci, elii, provocatii de anaforaoa poierilor
i,
cere prealabile devisuri pentru restauraliunea ambelorii
curţi. Acâsta

acum

era .pre târdiui,

tocmai

Vodă,

când

căci încă

se pregălea

să

inainte

se mute

de finele anului

în restaurata

Curte

următorii,
dela

Mihai

Al. Moruzi va [i mazilitii în modii neaşteptat din Domnie.
In strimtulă locali ali veşedinţei dela Cotroceni, cu t6tă
probata

repulsiune a părechei

domnitâre

măsurile lui somptuarii),

pentru

luxii

Sai petrecuti!

(cum

acolo

câte-va evenimente, la

sai

v&duti

din

care s'a desfăşura
tii, din partea curței, ca şi din partea boierimei,
>
unit

aparati extraordinară.

|

_

„Acolo, la Cotroceni, s'aii. săverşitii, la Iulie 1793, mărit
agiul Domniței Ecaterina, sora lui Vodă. La acestă ocasiune, prin
pităculă dela
30 Iunie 179, Domnitorulă ai ronduitiă epistați ai
nunţei uni numără
însemnatii

de boieri şi anume:

|

D-lorii Pah.

Nicolake (2); Stoln. Făleoianu; Serdarii Dinuli
i Cantacuzino ;
„Serdarii Știrbeiii ; SordariiC. Nicolescu ; Medeln
Scarlatii Hiotă ; Pitarii Băjescu;
Clucerii
Ioniţă Brezoianu ; Clucorii de arie Potrake
ot Radu-Vodă;

ali 2-16 Logotătii

Alecu

sin

Clucerii Dumitrache ; ali 3-6

Olucerii Mora.

Logofătii N. Iăl-

coianu; alii 3-16 Logotătii Voiculii; alii
3-16 Logotătii Gligorașco Agescu ; alii
3-16 Vistierii Demetru sin Medeln Stefan
i; Vatavii de aprodi velii Clucerii
Dumitrache;

Vasile Isvoranu

neguţitori
Cod.

cu
XXIII,

neguţitorii.
fila 96.

viitafi za Pabarn.;. 19 postelnicot ; starostea
do
a

Pe lângă aceşti boio

ri Naziri,
altii pitacii cin 3 Iulie 1799, Spă cari epislăsesci la nuntă, cu uni
taruli şi Asa puni la dispositi
unea
Epistaților i şi câte uni Zapciă
de cei mari, cu câte 20 de ment
nici, după cum şi marele
vred
Post

elnicii a pusă la disposiţi
unea loră -19
postelnicei (Cod. XATII, fila
93 verso). Cinci dile cel puţi
nii
linu nunta.
A descrie festivitățil

e acostorii dile e mai puţin
tr6bă de istorici decât
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de romanțierii. Noroci că pe atunci nu s» inventase aşia zisele cronici
pentu lumea Iligh-iite, căci nu sară mai sfirşi lista rochiilori de
alagea, de ghermesit, de atlas, de şamalagea, tiviiichiile de pelă-cosă
cu blană de cacomii, scurteicile de ghermesilii albastru, blănite cu
nafea, sculele preţi6se, sălbile de galbeni slambuli, misiri, nosfiele,
jiele cu şahacii de firii; ori din partea bărbătescă: antercele, giubelele

plănite cu hârşii, cu vulpe, cu samurii, giubelele de postavi roşu,
basmalele de trâba nuntei, dulamele, ilicele de postavii, şalvarii, anteriile scurte

de bogasiii,

benişurile

de 'postavii

ferenghiii

guşi şi înăuntru cu nafea, giubelele enghiur-şalii,

blănite

cu

şalurile de Anadol,

incingendă pe boieri, gugiumanele, care de care de astrahanii mai
creţii.... Dar apoi arnăuţii boerilorii cu peptare de argintii, cu poturi
de postavi, cu copee de arginti, cu puşcă turcescă ghintuită, poleită

cu aurii,

cu pistâlele în 'şalii la brâă! dar apoi caii musafirilorii veniţi «

călare, cu scăi mari turcesci de argintii, cu oblâurcii totde argintii,
cu hărțălli caplapoşii şi maraş, cu clulame muiate în firii, cu fustanele

! (Cod. NA VIII, -scara
erețe, cu fesuri şi eu turbanuri cât dimerlia
purlândii atumători
slugi
de
droia
pote
V, fila 40). Să descrie cine

în căţui de argintii, stropitori de miresme, tave cu dulceţuri şi cafele:
să pomenâscă cine nu'i cunosce, diversele cete spătăresci şi agieşci,
inşirate pe la porta curţii până la camerile unde se trage danţulii di

'şi nâpte.

Dar boii întregi puși la frigare, berbecii

întorși,

venaturile

cele mai alese, adunate de avgi-başa cu vânătorii si? Dar buţile
desfundate, care în bătătura mănăstirei şi pe la r&spântii de poduri

se” desertă de poporit? Dar putinele de păcură aprinse n6ptea şi masalalele cu

miile,

itluminândi

curtea

şi siradele

de căpetenie?

“Serbare afară în tot oraşulit ; tunurile ce ai

mai

r&masti de la

bietulii Mavrogheni acopării sgomotulit pascelorii şi pistolelorii. Boerii
veghiază în le
epistaţi ai nunţei, cu năfrămi de firii la bastone,

|
părţile.....
La 5 Iulie, după
unii

mare

Ospății.

Cu

cununie

şi nuntire,

|
a
Domnitorulii dă boerimci

pitacul

Domnescil

următorii,

sunt

poftiți la

Carte boierii mai jos ârâlaţi:
Io

Alezandru

Costantinii

Moruzi

Vrod.

ele,

i
Cinstiţilorii și credincioși boferilorii Domniei mele, ce sunteţi orânduiţ
ii
Epistaţi, după acâstă foie, să daţi de scire Dumnelorii . mai susii numiţilor
D-lorii,
pe
indii
proscalis
mele,
Domnici
ui
cinstiţi şi credincioși boierilorii Divanul
5.
ca să se afle Duminică la Domnsca nâstră masi. — 1.793, lulic

|

- Cod, XXIII,

fila 99 verso.

aa

Vel Logof.

- a

Ă
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Boierii ce sunt
Domnița Ecaterina:

prosealisiți

la

masa

nuntiroi

Vel Bani: D-lui Dumitrache Ghica, Ianache
covenu, Dumitrașcu Racoviţă.

„Vel

Vornici de ţera de jos: D-lui

prea

iubitei nostre soră,

Chrisoscoleu, Nicolae Brân-.
|

Manolache

Brâncov6nu,

Manolache

Creţulescu, Nicolae Filipescu.
Vel Logofăt de ţâra de sus: D-lui Costache
Ghica.
"Vel Logofeţi de ţera de jos; D-lui Radu Slătin
6nu, Manolache Grădiştnu,
Radu Golescu, Scarlatiă Ghica, I6nii Glogov
ânu.
|
Vel Ilatmani : D-lui Nicolae Hangorliu.
Fel Pistievi: D-lui Ionii Damaris, Matei
Fălcoianu, Constantinii Ştirbei,
su
Stefanii Viici
ps
rescu

biv Hatmanii,

Barbu Viciirescu biv vel Vist.

za Moldova.
Vel Spătari za Moldova : D-lai Dumitrac
he Bibica, Dumitrache IIangerliu,
” Costache Slugearoglu.
Ma
|
Vel Ciuceri: D-lui Dumitrache Fotac
he, Costache Rusetiă, Ioniţii Florescu,
Constantinii Baravtoglu, Isaac Ralet,
Dumitrache.
Vel Căminari: D-lui Dumitrache Schina,
Aloxandru

Căminarii.
A
Vel Pahavnici:

Zăhărescu,

Antonii

|
D-lui Dumitrache Varlamii, Dumitraş
cu Racoviţă, Ienache
'Teodoracho Iuliano.,
i

Mavrodinii,
|
|
Vel Stolnici: D-lui Alexandru Grecenu,
Scarlatii Rusetii, Iordache Bucșinoscu.
Vel Comisii: D-lui

Grigoraşcu

Ghica.

|
Vel Sărdari: D-lui Ioniţă Caramanlăii,
Dumitracho Brezoianu,

Vel
Vel
Ve
Vel

Medelniceri: D-lui Ioniţă Creţulescu,
Drăghicenti
Slugerii: Iordache Cantacuzino.
Pitari: D-lui Phoma Călinescu,
Dumitrache.
Şătrari : D-lui Antoni Fotino,
Panaitii Matraca.

Grecenu.

Vel Chuceri za arie: D-lui Ioniţă
Brătăşanu, Ioniţă 'Triisnea.
O altă nuntă s&verşită la cur
tea lui Moruzi, a fost ac
eaa fiului
„ Vornicului Slătinânu cu fiic
a Vistiernicului Filipescu,
la 28 Tanuară
1795. Mirele a fost adusi la
Gurtea Doinnâscă cu următo
ruli alai:
40
G
6
6
10

Săimeni,
Căpitani agiosci,
Căpitani spătiăresci,
Postelnicei,
cai Domnesci, însă

8 pentru. feciorii do boieri,
1 pentru mirele,

ce
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1 pentru boierulii ce sati orânduitii cu mirele când aii cşitii do
la Curte,
6 Giohodazi,
4 la mire şi 9 la boierulii celii orânduitii,
Prâmbiţe şi lăutari.
In Spătăria Domnâscă a fost introdusii mirele do către ali 3-lea Post...
și ântâiii s'aii îmbrăcatii cu caftanii de boieric şi aii eșitii, apoi ati intratii iarăşi
înăuntru, de i S'aii pusii ișliculii de samurii cu pană, înaintea Mărie sale, de
către Dumnâlui vel Cămărașii, când sati orândaitii de către Măria sa D-lui:
Vel Logof. N. Filipescu, ca să mârgă împreună cu mirele spre aducerea miresei
la cununie; şi cu acestii alaiit aii eșitii de la. Curto, unde aii venitii ali doilea
cu mirâsa, zăreia i s'aii trimisii do la Curte acestii alaiii:
20 Nemţi din Portă,
4 Ciohodari,
1 carotă Domnâscă cu șâse telogari.
Şi ginerele cu alaiul săii ati intratii drept, în biserică sus, iar miresa
ântâiti la haremii, la Măria sa Dâmna, de unde cșindii, după închinăciunea co
ati făcutii Măriei sale Dâmnei, ati mersii iarăși în biserică. lar Măria sa Dâmna
pe urmă, osebit viindii la Spătărie, după puţină şedere, până sati făcutii gătiroa
în bisorică, ridicându-se și Măria sa Vodă, împreună aii mersii la biserică cu
toţi D-lorii boierii i cucânele do aii săvârșitii cununiile. După biserică, viindii
Măria sa Vodă și Măria sa Dânina iar la Spătărie, aii venitii ginerile și mirâsa
do aii sărutatii mânile Miăriei sale lui Vodăși Miiriei sale Domnei, dimpreună
cu -lorii socriii rudeniile; când ati datii mirâsa obicinuita spălare Măriilorii
sale nunilorii, și D-lui vel Vistiorii ait aruncatii pe lighianii obicinuitulii darii
n galbeni și dup” acestea aii eșitii din curte iarăși cu alaiulii ce aii venitii»
iar po urmă aii morsii Măriile lorii Beizadelele la masă.
Cod. XXIX.

O altă paradă

petrecută

la curtea lui

Moruzi,

fu

recepţiunea

Liciului, adică a ambasadorului rusescii, care prin Ducuresci irecu
la Constantinopolii. Inaintea acestui ambasadorii Domnitorului a trămisă, ca maimandarii (călăuză) şi pentru întâmpinare şi pe Spătarii
Enache Văcărescu, la Focşani, adresându-i următorulii piiacii:
Zemble Vlascoe. Cinstitii şi credinciosii boferulii Domniei mele D-ta vol
Spătare Ianake Văcărescule, sănătate! Fiind-că astă-Qi amii luatii însciinţaro
cumcă 'luminatulii solii alii Rosiei are să trâcă în - hotarele pr6 puternicei
_ Impărăţii, face trebuinţa ca şi D-ta, după porunca ce "ţi-amii dată, să purcegi
la Focşani spre întâmpinarea luminăţioi sale, după obiceiii și după cuviinţă, şi
find-că cu D-ta sati orânduitii din tote Vreslele spătăresci slujitorii cei trebuincioşi, ca să morgă la Focșani, și fiind-că şi tote trebile spătăresci face trebuinţa
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ba
i

do a se căuta și a sc săvârși aici de către vehilulă D-tale, tin”"do
a nu se face
cusurii la nimicii întraeestă vreme, până va trece din hotarele țerei
solulii,
pentru ca să nu fie lipsă aftâtii de trămiteri cu cărți domnesci și cu
volnicii

în coce și în colo, cum și din poteri pe la locurile cele trebuinciâse,
când se.

va întâmpla, poruncimii Domnia: mea D-tale, ca din Zapeiii cei
cari în loculi
acelovii ce tori să morgă cu D-ta, să orânduosci vechili
aici; şi în loculii
celorii ce vorii să rămâie aici, să orândutesei vechili,
ca să mârgă cu D-ta, și
să dai strașnice porunci, ca toţi slujitorii din tagmele
spătărescă, adică lefegiii,
“scămonii, cataneleşi poteraşii și vânătorii şi scutelnic
ii de la tâte stâgurile să
se afle toţi, fără de a av6 rândii în slujbă, întracestă
curgere 'de. vreme, pân'te
vei întârce Domnia ta dintracâstă călătorie și slujbă,
la care te-at: orânduitii.

Și acâstă poruncă a Domniei mele: să o arăţi la tâte
cetele, ce mai sus s'aii
arătatii, cum şi la stările arnăuţasci, ca să nu pricinuâscă,
că n'ait avutii de
scire, căci când so va întâmpla lipsă și vomii lua
însciințare dela purtătorii
de griji

ai D-talo, că n'aii vonitii vre-unulii
fi osânditii cu gr6 pedepsă de către Domnia
|
Cod. XXIII, fila 73.

la slujbă, după acâstă poruncă, va
mea.—1793, Iunie 3.
Procit. Vel Logofătii.
|
|

Recepliunea fiiculă acestui solii rusescti
a lostii descrisă de unit
tenării.rusii, ataşatii la ambasadă, şi publi
cată în «Voyage 'en Crimto,
suivi de la relation de Pambassade envo
yce de Petershourg â Constantinople en 1793» 80 Paris, 1809, trad
ucere de. ,. II. Delamarre.
Anonimuli autorii alti velațiunei călăt
oriei ambasadei. rusesei 'spre
Bucuresci, ne spune că alaiul cu care
a fostii primiti ambasadorulii
la Focşani, era forte mare şi mai măre
ţă decât acela ală Domnului
Moldovei. La intrarea în Bucuresci,
A. Moruzi, în fruntea unui alai
de mare pompă, priim

chelit

ambasadorului

i pe Ilciu şi int”ună cortii
se servi unii banŞi suitei sale, după care cu mare
pompă intrară

in oraşii unde se pelvecură o serie
de serbări.
“tocmai la 10 Augustii ambasadoruli
plecă din Bucuresci, jarăşi
cu mare pompă şi luă drumulă spre
Giurgiu po la Daia. 1
Spesele din cari se. [ăcsu asem
enea recepțiuni eruă de
sigur
mai multi prin rechisițiune

de-alungulii călătoriei, şi
în Nucuresci
„din caseta Domnitorului. Domn
a trebuia, să aibă şi dânsa
spese extraordinare cu asemenea părăd
i. De aceea, Domnitorulii,.
soțul, îi si
creă venituri Nouă.

Aşia, elă acordă Domnei iratu
lii de la 3 judeţe:
(Dolj, Mehedinţi, Romanați),
câte taleri 4 de: bivoli, 3 de
bou, 2 de.
vacă, peste vama cea or&nduit
ă dela vitele mari, de hrană
ce voră ieşi

5 ae, 202 Gros mumă mu Gat A
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peste Dunăre. Se scie că: aceste vite mai plătâii şi câte '70 de. parale
de capii, avaetulii căimăcămiei de Craiova şi câte 10 parale luncţionarului

insărcinatii

cu

percepliunea

acestei

dări.

Totii asemenea Dâmna prime câte 10 taleri dela, fie--care din cei
243 de lucrători ai fabricei de postavil.
|
"Decă in Moldova: Botoşanii era apanagiul Domnei, din.care cauză
acelii oraşii purta: ca marcă, în sigiliul săii, păunulii, pe lângă marca
țărei, Dâmna muntână încă ave venituri speciale ale ei. Și cu tâte
aceste venituri, ea nu pute să lupte in luxă (sâii nu voia) cu boieri imea.
Acesta, prestândii Dâmnei Zoiţa simţirile propriei de invidie, :scorni
cânteculii:

«lenăchiti Văcărescu
aŞ6de 'n portă la Dudescu,
«Cu antereu de atlasii: :
«More Domna de necazii !

Nu cred: mii că Dâmna
care

cu

banii

săi,

murea

în locii de

de necazul luxului boierimei, ea,

a 'şi cumpăra

tremurătore

de brilante

pentru pod6ba capului, construia spitali pentru femei la Colțea, cum
vădurămii. în-urmă. Numai - cronogratulii
lui. Dionisie Eclosiarhulă, 1
care

a născocitii

nedocumeniata

acuzare

(reluată în dilele nostre

de

D. Xenopolo), adusă lui Alex. Moruzi, că a precupeţitii zuherelele in
timpulii fâmetei ; numâi acestii scriitori, care aii scorniti și acuza=
țiunea, că Alex. Moruzi a luatii bani dela mOnăstiri, a fostii în. stare
sa lină isonulă la cântarea boierescă de mai susti.
|
Judecata istoriciloră despre Domnia lui Moruzi a variatii multi.
Dionisie Fotino scrie, că «către boierii se purtă cu dragoste şi cu increder e, onorându-i cu ranguri după merite şi ajutându pe fie-care după
caracterulă său; iar către poporii se arătă cu blândele şi cu dreptate
ca

nimeni

altulti». 2 |

Din
nitorulii

contra,
a

-

Dionisie Felesiarhulii,

consacralii

veniturile

a trei

supărată,
mănăstiri

Câmpu-lungii, spitalului pentru ciumaţi,
iubitorii de bani. Numai cum se împacă

pare- ni-se, că Dom(Tismana,

Cozia

şi

face din Moruzi unit lacomii
aserţiunea lui, că Al. Moruzi

«Sai dusii cu adunare multă de avulie, fiind târte măestru a stringe
bani, iugreuindi şi dăjdiile raialelorii», cu propria aserţiune a aceluiaşi
cronografii, că Domnitoruli zidindii biserica spitalului s'au vădutu siliti

să i6e şi odâre sfinte, candele şi cruci de pe la cele 3 mănăstiri, «că
nu av6 Vodă pe ce să le facă %
aa

1. Tesaură de monumente, tomii 11, p. 184.:

Lu

2. Istoria Daciei, tomă II, p. 182,
Istoria Româniloră de V. A. Urechiă.

-

a
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Aronit Florian, în mannalulă de Istoria Principatului României,
amii vă&dutii, că [u mai dreptii cu Moruzi, despre care:
a disii, că «era
un prinții buni, blând şi invăţaliw.
”

„Boierii. — Nu ne propunemit aci să reinoimti aprecierile nostre
asupră rolului boierimei în evoluțiunea politică şi culturală a (ărei
Românesci.. Vomi aminti numai, că aprope întregii Divanulii ce au
compusii (vedi pag. 13 a acestui volumil), cu puţine modificări, ai
fostii menţinută penă la finea Domniei. Dor că Enache Văcărescu
dispăru unii momentii din slujba spătărici, pentru a deveni vel Visternicii

şi mai la urmă mare Danii.
Dintre toţi boierii, Nicolae -Brâncovânu

multe privilegii. şi favoruri. !

dibă
alți
lâtii
cărţi

De
primi

de

la Domniloră

a

1. Carte din 20 Iulie 1793 boierului N. Brâncovânu vel Vistierii, ca să
a ţin6 în Bucurosci 2 scaune de carne scutite, cum le-aii avutii și dela
Domni, de la Mihaiii- Vodă Suţulii dintru amândouă domniile, unulii
cu
1783, Noembre 3, şi altulii cu IGtii 1792, Ghenarii 20.-—Av6 prin acesto
5 scaune, dar Brâncovânulii a cerutii ca 3 din cle să se mute lângă

alte 4 scaune, (iarăși prin cărți Domnesci acordate) la moşia D-sale Găgeni
(Saac).
In aceeaşi di (20 Iulie 1793), Al. Moruzi acordă lut Vist, Brâncovânu,
„Yoie

de sborii la Buna-Vestire, la moșia sa Obilosciiși acostii sborii
să ţinii o
soptemână, luândii D-lui vama cea ohicinuită, şi tote cele-l-alto
obicoiuri
ce
vorii fi la trgulii acesta. Vinii și rachiii în dilelo do târgii să
nu vânqă de
cât omulii Dumisale, pentru că acestii privilegii Vaii avutii
D-lui dela v&posatulii Domnii N. Caragea Vv. din 1783, Maiii 3, şi dela
Mihaiii-Vodă Suţulii,
dintr'ambe domniile (însă cu Istii 1783, Noembre 3,
şi altulii cu lâtii 1799,
Ianuarii 20). In aceeași qi Vodă a datii deerotii și
pentru celo 4 scauno din
Obilesci (Îlfovii), privilegiii de la Caragea (1783, Noombre
3), şi dela M. Şuţu
(1799, Ianuari 21. (Cod. XXIII, fila 111, verso).
|
„Asemenea, în. acoeași di (20 Iulie 1793), Moruzi
acordă
voie
de
sboiii
la
Dumineca Tomei, o soptemână
Cu

pitacii

, cu oborii de
de la 20 Iulio 1793, AL Moruzi

Vist. „Brâncovânu,

de Ipsilanti (1777 Decembre)

do Mihaiii- Vodă Suţulii

se face

vite, cu drepturile de mai susiţ.—
recundsco privilegiul acordatii lui

din

1783,

Noembre

30,

şi de Caragea
din 1792,

târgii lunea la moșia sa Obilosci. Vameșii

Vv.

din 1783 şi

Ghenarii

20,

dea

acestii târgi «fiindii noii», netrecutii în catalogulii să aibă a, faco nimicii cu
lori, iar oră-ce veniti sarii
aduna . dela
acestii tergii și oborii, să aibă ali
pânulii moşioi.

lua D-lui, numitulii

boierii, stă-

In aceeași (i (20 Iulio 1793), Al. Moruzi recunâs
ce
de a arâ la moșia sa Găgenii (Saac), 7 scaune lui Vist, Brâncovânu
de carne scutite, din
cari 4 sunt de la domnia anteridră (Mihaiii-Vodă
Suţulii, 1792, Ghonarii. 20)
iarit 3 Scaune din 5
dreptul
Cod,

XATII,

fila

ce aii avutii în Bucuresci,

112, verso.

unde %-aiă rămasti numai două.
DIE
-

_
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- se artă buni şi către. fiii boierilori, în
precum se pâte ved6 din următorulă act:

favârea

Soris6re către Stolniculti Brăiloiu, din 27 Aprilit . 1794 » prin care Vodă
îi vestesco, că a făcutii pe fialii aceluia, Corniţă, Paharnicii «pentru parigoria,
„bătrânețelorii» Stoln. Ioniţă Brăiloiu şi la rugăciunea bătrânului și în vedere
cu slujbele lui <bine-voimii Domnia mea a se everghetisi». . Vodă nu are îndoială, că ambii vorii corespunde la «Domnesculii nostru libov, ce avemii către
supușii cel credincioși... şi căi va da şi pă intescă învățiitari do aşi îndoi
şi îmmaulţi osîrdia și credinţa la Domnescile slujbe.»>
Cod. XXIII.

Fila 237 verso.

Dar erati si boieri
]
in oposiţiune cu Domnulii. Cum era să'i mulțămescă

pe toţi? In Divanii

locurile

eraii

limitate

şi cu tâte

acestea

de multe ori la sfatii chiema şi din biv,ca, să le ar&te consideraţiune.
Decă Căimăcămia Craiovei, Moruzi o incredinţă mai: mult: la Greci,
postulii onorificii de Bani il reservă la boierii români. In contra
deprinderilorii Domailori Greci, ami vădutii la Moruzi Vistierniei boteri
pământeni, alternându-se cu nume grecesci. Spătăria, ce'i dreptulii,
nu fu mult timpii ţinută de Ianache Văcărescu: işi a fost ocupată de

preferinţă de Dimitrie Manu.
Tată composiţiunea Divanului de la 1 Iulie 11196, adică cu aprope
2 luni înainte de mazilie: 'lenache Văcărescu vel Bani,. Manolache
Filipescu vel Vornici de ţera de sus, Radu Golescu “vel Vornicii de
ţera de jos, Dimitrie Manu vel Spăt., Const. Caragea, vel Ilatmanit,
Scarlatii Ghica vel Vist., Const. Filipescu vel Logof. de ţera d6 sus,
Isac Ralet vel Logof. de ţera de jos, Lucache& vel Post., apoi Vornicii
Const. Stirbeiă, I6ni Damaris şi I6nii Florescu, Vornicii ali politiei.
"Din boerii mai. mici să citămii pe Andonie (Fotino) vel Comisii, şi pe

Const.

Câmpin6nu,

vel Paharnici.

Clucerulă

Dumitrache,

autorulii

istoriei r&sboiului ruso-turcii de la 1709—1775, la data acesta este mort
pr ecum din anterire acte amii vădutu.
Tată sigiliul Domnitorului, aşia cum era aplicati şi sub Divanulii
acesta:

Sigiliu octogon roş.
Iaseripţiunea.

AL.

08.

MR.. VYV.
1793

(După

documentuliă

No.

96 din

Pachet, AX

de la Academie).
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Intre boierii din oposițiune, se cuvine să amintimiă pe Dimitrie
Fălcoianu,

care şi sub Domnii anteriori a fost unii adevăratii «frondeur».

Acesta este unii. omii

învăţătură»

de

carte,

tipărită la Bucuresci

Div vel Clucerulii
de principii, ci avendă

e traducătorulii operei «Pravoslavnica

la 1794.

Dumitrache Fălcoianu, nu.cra tocmai oposantit
cunoscinţă de meritele sale, ţinea să ajungă la

demnități de Divan şi de aci r&svrătiri de tot felului, până cela 1
„Augustii 1795, Al. Moruzi îl surghiunesce la mănăstirea Tismana şi'i
ridică i6te privileghiile de scutelnici, etc.!
|
E probabilii că Fălcoianu făcea oposiţiune ajutată şi de partisanii
ce'i rămăseseră în ţeră de la Domnia anterioră lui Alexandru Ipsilante.
Ori-cât demisionase de bună-voie din Domnie, ţinca însă să so mai
intâlnescă

cu ea, şi e probabilii că agita po unii boieri din

ne explică exilarea lui.
Ipsilante poseda moşii,
Acestă vendare de
căci prin ea i se părea

Muntenescă:

(eră. Acesta

din Constantinopole la insula Rodos.
In (cră
care numai în Februară 1794 le vinde. 3
moşii nu putea să fi displăcuti lui Moruzi,
că Îpsilante se - depărtâză mai mult de ţera

:

Mai trăia încă în ţera Românescă
4, Pitacă călre vel

şi Dâmna

r&posâtului

Visticrii din 1 Augustii

Domnit

1795

Fiind-că milele Domnesci sunt pentru acei cari aii slujitii şi slujescii şi
emă sunt cu credință și supunere către Domnii, iar nu şi pontru acoia cari
împotriva datoriei, supuncrei și: a credinţei lorii, s'arii purta în notrobnicie şi în socoteli zadarnice, precum s'aii aflatii acestii netrebnicii Dumitrache
fiălcoianu de la Urziceni, carele după ce s'aii pedepsitii și do către cei mai
înaintea nostri fraţi Domni, tot nedobândindii minte și neviindii în cunoscință,

s'aii obrăznicitii şi acum pentru căci n'aii dobânditii pofta lui, la care nu este

Yrednicii a se aridica, adică în cinulii veliţilorii boieri, carele după vina lui
S'aii făcutii surghium la mănăstirea Tismana; deci îţi poruncinii Domnia mea
ca și scutelnicii şi alto veri-ce milă Domnâscă va fi avendii numitulii Dumi- .
trache Fălcoianu, la Visteria Domniei mele, să o ridică şi să scoţi din catastihulii Visteriei ori-ce împărtășire'de milă co ai avutii până acum, do
caro
să fie lipsiti.
a
Cod. XXIX, fila 102,
,
maison

2. Le Prince Alexandr
1
dre e Ipsil:
Ipsilanţi. ci-devan
i
t]
de campagne

ă Thcrapia,

s
hospoda
r de Valachie,

vient d'âtre €xilc ă ile

stantinopole din... Frimaire an 2. Hurmuzachi, pag. 96.

de Rhodes,

-

demeurant
cur

Scrisore

ă: sa

dea Con-

ln 3. Sloruzi însăreincză. po starostele de neguțitori,
ca să vândă prin mezatii,
d up6 cererea «fratelui Alexandru Ipsilante>, moşiile lu: Goga,
131/, munţi din
ao,
satalii Comarnicii, afară de 1 parte care este a mOnăst
irei Colțea,
anasia

din

Jalomiţa și 3 vii de la Sărata. — 1794, Februarii 18.

Cod. XXIII, fila 206 verso

e

-

|
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Ghica; ! dar familia acestui Domnii, care

domnise

cu 40

de ani în urmă,nu mai era periculosă pentru Moruzi. De la 1768 nici
unii Ghica nu mai străbătuse la tronii, şi odraslele Ghiculesci se mulțămâă acum să fie simpli boieri de Divană, precum era la 1796 Scarlatii
i
a
Ghica, mave Vist. ali. lui Moruzi.
“Nu putemii urmări tâte luptele oposițiunei boieresci. contra lui

Moruzi.

De ele vomii mai

vorbi mai la vale.

Dealtmintrelea

nici nu

ele îlii r&stârnă din Domnie, precum mai departe vomii vedea. ?
Dar să ne ocupămii acum ceva mai de aprope de boierime. Sa
susținuti de unii, că mijloculii de impilare alti ţărilorit Române sub
Fanarioţi, a fost arendarea iraturilorii, adică a veniturilorii publice
şi Domnesci, la posderia de Greci ce aduceti Domnii cu denşii din

Constantinopole.

Admitemii acesta pentru multe Domnii,

dar sub Al.

Moruzi găsimii multe întreprinderi de iraturi luate în arendă de boierii
pimenteni. Aşia vădurămii întreprinderea poştelorii, în numele unei

osociaţiuni numărose

de boieri Români;

tot aşia Isac

Ralet şi Radu.

Golescu aii luatii întreprinderi de vinăriciii ete. ? Am&nunte se potii
afla cu prisos la Cap. Finantelorii din lom. VI.
“Despre moralitatea şi deşteptăciunea clasei boieresci, lectoruli

nostru a pututii lua directe informaţiuni din cele ce precedă.

Din timpulii ultimeloră ocupaţiuni Austro-Rusesci, Doierimea
contractase deprinderi puţină proprii a "i releva deşteptăciunea și
onestitatea. Petrecerile de nopți întregi cu joculii de cărți se inmulţi-

seră peste ssmă. Caiafoturile, sindrofiile, cărţile, jocurile la noroci, +
Iunie 1793,
1, Din ună pitacă către vel Vorniculă Manolache Brâncovenu, de la 23
i
reclamând
dânsa
Ghica;
Vodă
Mateiă
i
r&posatulu
Domna
trăia
acesta
data
Ja
se vede, că
aceşti
Cosma,
lui
Mitropolitu
a
biserică
acestă
clironâmă
ca
5500 taleri de la Mitropolie,
89).

fila
bani fiindă a! r&posatului beizadea Nicolae, fiulii numitei Domnc. (Cod. XXIII
XXIII,
(Cod.
Matraca.
lui
fiulă
pe
Cernica
la
i
2. La 8 Februarii 1794, a surghiuniti
|
|
Da
fila 204).
Niculescu. (Cod. XXIII,
Ta 10 Februariă 1794, a surghiuniti la Snagovi pe Christodor |
|
verso).
204
fila

3. Cod. XXVIII, scara 7, fila 15 verso.
întinde într'atâtii
4. Jocurile de norocăă mai alesii naprastâcele „les dâs“, ajungă a sc
a lori, căci
impedicarc
ordona
a
rânduri,
dout
în
obligatii,
însuși Vodă se simte
din pungă:

încât
bani
acumii şi țăranii năvălci să'și .cerce noroculii, şi'şi perdci şi ultimulă
la Spătară
Publicaţii la tăte judetele (Isprawnici) i la Caimacami și

“şi Aga, din 5 Iunie 1793.

«Fiind-că a venitii la auqulii Domniei mele, cumcă, pe alocurea, atâtii pe
fi isvoditii nisco
la oraşe, cât şi prin târgurile şi bâlciurile ce se. facii, s'arii
(?) înşelândii
curele,
înşelători jucăuși, cari se jăcă în bană cu năpraslore şi cu
o sărăcio
întinde
se
acesta
cu
şi
jocuri,
pe cei mai mulţi prin miăglisitârele lorii

ii banii
și stingere până și la cecă proști ţărani, cibşi vendii „vitele şi prăpădesc

4170
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erait preocupaţiunile boierimei ; ale jupâneseloră: preâmblările
la
livedea Domnescă, la Sf. lilefterie, la fântâna Beizadelelorii,: la cişm6ua lui Mavrogheni,: la laculă dela Ferăstrăă .!... . Intâlnir
ile cu
«muţunachi» de t6tă apa; amorurile, scandalurile. Lucrări
seri6se de

la aşia strată sociali ? Vomii observa că pe cândii Alexandru
Văcărescu

era scriitorulă erotici ! şi cânta iubitelori sale:
«De nu mă cregi po mine,
«Intr6bă pe ori-cine

«Și vegi cât pătimesce
«Uni. sufletii ce iubesce>...

boieri de mâna a II-a ca Clucerulii Dumitracheşi Dumit
ru Fălcoi

anu,
ei singuri se 'ocupaii cu lucrări mai seri6se, cu scrier
e de istorie, cu
traduc
eri de cărţi bisericesci,

etc. O notă glumeţă. in studiulă despre

boieri, ne oferă Judecătorulii de Departamentii,
Acesta

este primulă 'nume

în Istoria

misticismului

Pitaruli

Perticari.

şi a spiritismului

la noi. În înţelegere cu: duhurile, Pitarulii' Perticari
«se trudela tălcelor viitore». Se vede însă, că predicerile
pentru Domnie ait
displăcut lui Moruzi, de 6re-ce dete următorulii
glumeţi pitacă:

măcirea

<Fiind-că Pitarul Perticari se trudesce la, tălmă
cirea de cele viitâre şi fiind-că”
aici în Bucuresci nu'și pote av6 odihna
de a put6 urma lucrarea acestei trebi
la jocurile acelea; deci d6r, una ca acâsta
, după datoria ce aveţi a îngriji
pentru obștâsca bună petrecere, ce o rivnim
ii, Domnia mea, cu deosebire, mai
prosusii decât tsto'a sp afla pururea între
toţi, 'se căd6 mai întâi D-vâstră
să o fi aflati, ca să o zăticniţi, ca.unii
lucru -de stricăciune, ce aduce stingere
la mulţă; pentru care iată vă -poruncimi
i strașnicii, să aveţi a face cercetare
într'adinsii la acâsta, și pe sub.
cumpătii și de față, şi de se va fi
aflândii undevaşi acostii felii de înşelători, negreșitii
să
isgoniţi, cu tâtă strășnicia, a nu
se mai afla de acumii: înainte și să
avemii răspunsii de primirea porunecă
do urmarea ce ați făcutii.»
și
“Sail

repetitii

107, verso). :-:.

acest

ordin

şi în'21

Aaa

Cod. XXIII, fila 73 verso.

Augustii

Ie

1795.

(Cod.

XXIX,

=

fila

„Pitacii la vel Spătarii și la: Caimacamii
, din 29 Martie 1796, ca să oprâs
unit jocii «ce unii po afară ai scosii
că
,
co'lii
numescii 'caizoin, (2) cu cure înșâlă
ȘI Sărăcoscu pe mulți, lăsândii tr6ba
și chivernis6la lori şi petrecându-și
întwracâstă netrebnicie, de se sărăce
vremea
scii». Domnitorulii ordonă să lips6s
că cu totulii
„acestă nctrebnicie, că altmintrelea
«fârte ne Yoniii turbura asupră-ţi»..
do margino şi zapciii din țâră
Căpitanii
să
menca şi săi trămiţi în pază la bage în logături pe cei ce vorii atla cu ascDomnie,

ca să fie pedepsiţi.
Cod. XXIX, fila 163.
De
i
1. Vegi manuscriptulă din Bibliote
ca centrală, No. 67, din 1796,

.

”

ISTORIA

ROMÂNILORU

4T1

mai cu silință, cu isihia cei trebue şi fără precurmare, mai vertosii avendii și
treba judecătoriei ; de accea dar se trămite la mănăstirea Dâlului ot. judeţulii

„ Dâmboviţa, unde, odihniniu-se,

să 'și potă lucra trâba acesta
mai bine.

Deci,

volnicimii po ..... „să ridice pe Perticari, sălii ducă la numita mănăstire,
undesă "li facă teslim la Egumennlii Delânulii, ca să "li pună în lăuntrulii
mănăstirei, de la carele să aducă, adeverinţă cumcă Paii priimitii; şi când nici
acolo nu'şi ra av6 odihna de a'și put lucra trtba acesta, îlii vomii trimite la
vre-unulii din ostrâvele mărci, unde acolo fiindii înconjuratii do apolo mărei,
fără do altă supârare va put6 lucra trâba acâsta cu totă isihia.——1794, Febr. 5».!
-

Mă
fila 203,

Cod. XXIII,

Familia boerescă era fârte slăbită in urma
şi nemţesci.

Procese

destule

de

|

|

,

Vel - Logof.
9 [

invasiunilorii rusesci

divortii, scandaluri pe tstă diua. Ori- -

care aventurării steinii trecea prin eră, bună-dre unii Comte d'An-

traiques, ? se afişa cu inlesnire de amanti alt celorii mai insemnate
dame Române. Aşia, prinţesa Alexandrina Ghica era în. fruntea listei
acestui Don Juan. % D'Ântraigues o află la Constantinopole, aceiii Paris
alti boierimei n6stre, din secolul. alii XVIII: şi devine, după cum

insuşi spune:

«sigisbt en tilre» ali ei. Descripţiunca ce acesti vaga-

era «frumdsă

şi onestă, selon la formule de Brantome».

a
bond isteţi şi spionii politicii. face despre acestă representantă
boierdicei : mari Române, se potrivesce.la cele mai multe din ele.
să
Vorbindii franţuzesce de minune, mai bine ca grecesce, plăcendu-i
—
audă cetindiă cărți in limba lui Rousseau—amiculii lui d'Antraigues

dice de onestitatea văduvei

între 30—35 de ani, „care

Ce se- pote

spre a merge

țărei
către Polonia, căl&toresce impreună cu amantulii ei, dealungulă
dealungulii
şi
românesci, unde o rudă a sa este in Divanului lui Moruzi,
alui patriotisMoldovei, unde familia Ghica avea unit sfinti martiri
română, ci din
mului? 1 Adevăratii, că acestă femee:-nu era de origină
(Fila 231 verso),
Aprilă 1794 a fostă liberatii dela mănăstirea Dâlu.
de „Polisson“ şi
târdiă
mai
tratată
ia
te
Bonapar
?
aigues
d'Antr
era acâstă
e de absoluta
bucuras
se
ce
după
XVIII,
ali
ii
Ludovic
iar în juruli lui
de „coquin
califica
îlă
Thugut
culu
Austria
drâles“.
chiămatii „la fleur des
îlă scie :
wski
Razumo
iar
“
dhonte
t
intrigan
„un
ficfise ; în Rusia Golovkin a vădută în clu pglobe“. Vedi opera „Un agent secret sous la
„i
„le plus mauvais 'sujet qui existe sur le
i
— 1 vol. 80, Paris 1893).

1. In 7
2, Cine
'de „insolentă,
încredere, fu

2svolution et PEmpire...* par Leonce Pingaud.
fostului Domni Alexandru - Ghica, între
ie
3. Alexandrina stii Roxanda Ghica| era soția
.
,
|
.
1766—1768.
într'o
că
sce,
poveste
intregi, d'Antraigues
“4; Călătorind cu amantulă ci, în faţa lumei
bois et de retrouver dans ces vastes
di „nous mourions
solitudes, le palais

a'envic de nous €carter dans le
d'Armide.ou le bosquet de Julie,

mais vainement

nous le desirâmes,

de
de, voleurs.* Dar „onesta principesă, desprin
il fallut y renoncer, le bois ctant rempli ă şi o atirnăpo unu arbore dicându: „iată ofranda
de la capi, ori dela genunchi, o panglic
uni omagii mai demni de ele „mais au moins
la nimfele locului. Aşi fi voitii să le oferii
(opulu citati! pag. 24), Şi acestă grecă, care
quclque chose de moi restera dans ce desert“
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nemiă greci (era o Rizo-Rangabe), dar. ca şi dânsa erati
mulțime de
«jupânese» din Bucuresci şi Iaşi, căci boierimea
îşi asigura «parvenirea». prin căsătorie:
cu fete de fanarioți. Aceste dădeii tonulă în
Bucuresci, cum ne-a spus-o şi Principele de Ligne,
în scrisorile lui
adresate din Iaşi şi cari le-ami reprodusă în unii
volumii anteriori.
* “Dar ce să insistămit mult asupra moravurilor
relaxate ale boie-

rimei

de la finea

secolului

al

XVIITIea,

când

vai!

aceeaşi relaxa

re o
găsimi şi în societatea mai de jos din oraşele
ambelorii țări Române?
De ce nâmii eraii «celetnicele» de prin cârciu
mi, pe cari Al. Moruzi
le scote în vr'o două rânduri din oraşe, în interes
ulii sănălăţei publice A

Cum se esplică
fetel2) neguţitorului,

pitaculă, lui, ca nici chiar familia
să nu locuescă lângă cârciuma lui?

(femeea şi
Ce ințelesii

are următorulă pitacă ali Domnitorului,
oprindă abuzulă de spoeli
cu sulimani, abuz comuni la tote femeil
e. din societatea română?

Pitacii la Mitropolituli, din 26 Maiii 1796.
«Fiind-că ori-ce lucru vătămătorii,' care
aduce stricăciune la trupii şi la
sufletii și care pricinuesce „dofăimare,
nu este cu cale a se trece cu veder
ea,
între caro este şi sulimanulă, care
se pune pe chipuri, nu numai la trupi
i dă
stricăciune, ci şi Ja sufletii dă vătă
mare, neprimitiă fiindi bisericei, poru
ncimii
dar, ca după primirea Domnesculuj
nostru pitacii, să chiamt preoţii duho
vnici
din tâtă politia,. spre ay îndatori,
să d6o duhovnicesci învăţătură și
înde
mnăr
i
fieş-căroia de 'a face părăsire de acesti
i lucru vătămătorii, că esto o părer
e de
pod6bă deșârtă, care nu este do
nici unii folosii fă” de numai:
vătămare şi
trupu

lui şi sufletului.>.2

|

Dar .înlesnirea cu care fetele
de neguţitori şi adesc din popo
rii,
pudărei şi sunt gata «ca
sora de la mănăstire» din
balada lui Alexândri, să urmeze
in oraşii, ca şi în codru, pe inşe
lător?...
PN
calcă simțului

dădea pildă rca

jupâneselorii din Bucuresci
Și Iaşi, călătorind
lângă amantulă ci și pe duhovnie
u'i ci, mai de haz decât Caro avea în aceași carctă pote,
care ducea cu sine la oste
l ali VII-lea 'alti Franciei,
„maîtressc cn

tâte et confesseur en qucuc.“
frances, Emille Gaudin, scrie
Insuși agentuli
către I)âcorches: „Je ne laiss din Bucuresci, despre societatea acesta, în 31 Mart
i 1796,
crai
pas
ma femme dans cette ville,
oi la vertu est pour ainsi dire
ou regne un luxe cffrene
inconnuc, oii la deba

cours,

uche domine dans presquc
oi Poccupation la p'uş habituci
le des hommes ct des femm
â Smyrne chez ses oncle
es est le ju,

la deposer

„4.

s,

Pitacii la Spătarii

ou du moins

auprâs

celotnicole de la tâto cârciuşimelEpistatulii Agici,
si lo sestă din Bucuresci și e din Bucuresci,
să nu fie libere a
va lăsa vre-o celetnică la
vre-o cârciumă, va fi
i 2,
Cod,

XXIX,

fila

191,

”

d'eux.&

din 10-Iunic

tous les
cet jiirai

e

1796

ca pe

după nizamulii din anul trectâto
ut
se mai întrece. Zapeiulii caro
pedopsitii cu, bătaiăla tălpi.
Cod. XXIX. fila 197 verso,

|
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“Procesele
de

a

pentru

pune mâna

necinstire sunt
pe unii bărbatit.

numai
cu

473

cu: indoitulii

scopii:

sâi

cucunie, :sâii de a smulge

de

la elu bani şi lucruri cu cari să'şi constitue fata, care s'a lăsati a fi
necinstită, o zestre bună, cu care apoi să'şi cumpere uni bărbati
după

gustului

ei. A

se impăca

prin

bani'cu

inşelătorulu

este,

pe la

1790—1800, lucru care nu isbesce mai întru nimicit simțulii morală.
Aşia Nicolae Stanciu Margelarulii i€ fata Voicăi Chiţescu şi fuge cu
ea....

Vodă ordonă

tatii... dar mama

urmărirea necinstitorului ; elă este prinsi şi ares-

fetei vine şi aduce lui Al. Moruzi următorea jalbă:

Prea - Inălțate

Domne,

|
Luminate Dâmno, pentru pricina ce amii avutii cu Nicolae Stanciu, că
mi-ai luatii fata şi fugindii cu dânsa, aii cădutii în faptelo curvici, voi sci
Măria ta, că mamii împăcatii cu. dânsulă, însă cu acestii așegământii, prin
zapisii: să fie clii do acum înainte fetei mele în locii de părinte, să o .mărite,
să o înzostreze după 6meni de cinste, de potriva nostră; iar când nu se va.

ţinea după legătara zapisului, atuncă sălii supue

judecata a fi următorii.

rogii XLăriei talc, să fio luminată poruncă a se sloboţi să'şi
nis6la sa; şi co va fi mila Măriei tale. — 1793, 0et. 6.

Mă

caute de chiver-

RGba Măriei tale, Voica Chiţesea de aică,

o

Ce putea să facă Vodă? iată cum resolvă afacerea:
Io

Alecsandru

Costandinti

Moruzi

Vud.

De vreme co Nicolae Stanciu alt davagiu nare, poruncimii dar ca pentru
ortaroa vinovăţiei lui, să dâe taleri 500 la cutia milostenici do obşte, și aşia
:
N
:
sii, sc slobâqă. — 1793, Octombre-7.!
Une-ori chiar judecata reduce afacerea unci necinstiri de. fală,
Metropolitulit Gregorie, altă-dată, sub Domnia lui Mihaiii
plată.
la

Vodă Suţu, 2 condamnase
dee

fetei necinstite

pe Cocorea,

de elii, 40 taleri

Ispravniculii de Dârmănesci,să

şi două clăi de fâni!....

Norocil.

că fata, care n'a voilii să primâscă acestii tergit, găsi apoi po N. Mavrogheni,

carei cunună cu sila, elit însuşi fiindă

pe Cocorea cu
nunti,

Să
i
ia
o.
1. Cod. XXIII, îla 158 verso.
stricare
pentru
procese
curiose
ceti
poti
Se
verso.
5
fila
14,
2, Cod. XXVII, scara

(același
de fezioric si în Cod. XXXI scara 1, fila 29 verso, din 1795 şi scara 8fila 45,cere179,
de bărbati

Cod.); asemene Cod. XXX fila 77. Aci fata Maria a Postelnicelului Toma, So ic ună omiă
vrea
pe Zamfirii Braşovenu, care a necinstit-o, ori să'i facă zestre, că nu
de zestre în fruntea
cinstiti de n'o avea zestre mai mare; şi în adevări își şi presintă foic
cu munca ci! (Vedi actele
căreia declară, că lucrurile şi banii sunt de la părințişi câştigaţi
la fila 147
în tom. VI). Vedi de asemenea Cod, XXX fila 136, din 10 Maiu 1796; asemenca E

(Vedi tom. VI).

,

PE

i
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Ce folos!

reacţiunea

politică

care

urmă

Domniei lui

Mavrogheni, găsi mijlocu de a se întinde şi la procese ca celii ali lui
Cocorea! Acesta dovedi, că a -lăsatii de mult pe Maria, cu uni copilii
pentru că cu deasila fusese căsătoritii de Mavrogsheni şi noua judecată
a Mitropolitului desfăcu acestă căsătorie, condamnându însă pe Don

Juan să plătescă Muriei taleri 200, ca ea să păstreze copilulii. Norocit
că Domnitorulii indignatit
mai adause resoluţiune, pe anaforaoa Mitropolitulul din 9 Augustii 1794, «că Cocorea să fie datorii a plăti şi
cheltuiala

dile.L

hrănei

Unii casă
mult

mai

de când-a

de

morală,

despărtenie,

e nebuni

și până

acum»,

|

adecă

de 8 ani de

în care Mitropolitulii dete o

este acelii alii cererei

cută Prăscovenca,
că

lăsat-o

de despărţire

sentință

ali Zoilei, năs-

de soţulii ei Gh. Jianu, biv. vel Medelniceriă, arătând

şi se teme

să

n'o

omâre.

Mitropolitulii,

probândii:

că

nebunia nu o avea inainte de cununie, nu acordă despărţirea, ci numai
separaţiunea de locuinţă. ?

|

Clerulii. În definitivi, ce se putea cere de la o societate, din res-

pectulii moralităţei, care avea ca conducători spirituali preoţi ignoranţi,
intraţi în biserică prin simonie şi în contra cărora Alex. Moruzi a

fost siliti să ice măsuti represive?

Cumcă

Domnitoruli

înţelegea că

educaţiunea poporului este a se aştepta in primul locit de la Religiune, pâte proba: următorulii actă din 29 Octombre 1794. Al. Moruzi
aretă, că a înființatii Episcopia cea nouă de la Argeşti, numai cu scopulii
de a moralisa poporulă din judeţele date pe sâma acelei “Episcopii.
Iată insuşi actulii, prin care Domnitorulă impută noului Episcopi
că
n'a înţelesti scopulă fundațiunei şi-i ordonă ca să renduiască vre-un

preotii, dascălii cu procopsâlă de învăţătură în limbă românâscă, să
predice moralitateaşi să nu mai numâscă protopopi pe cei ce dati
mai

multe

parale.

.:

<Iubitorule do Dumnedoii, Sfinţia ta, părinte Episeope al Sfintoi
Episcopii
Argeşulii, chir Iosifii, sănătate! Iţi facemii Domnia mea în sciro,,că din multe
și adose pricini de vinovăţii și fapte netrebnice, co se întâmplă
între locuitorii
do acia din partea locului a acelorii două judeţe, mai vârtosti .alii Argeșului : .
hoţii, ucidoră și morţi ; vedemii că locuitorii acia Și-aă sălbătic
ităi firea lorii,
saii nărăvitii spre cele rele și petrecii pururea în fapte nocuvi6
se, unde şi
preoţii și protopopii lorii 'se vede că, fiind proști și făr'do învățiitură, nu ai
1. Vedi documentele

în tom. VI,

2. Vedi documentului în tom. VI,
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nică vrodnicia, nici purtarea

accea

„4175

de griji a le faco mai ântâiii pildă cu vie-

țuirea lorii şi a le da apoi învăţăturile preoţesci,

ca dela dânșii să se înveţe

şi sii so îndemne spre cele bune, a petrece. viață curată și a av6 în gândulii
lorii temere de Dumnedeii, ca să se ferâscă de fapte rele. Şi așia so întâmplă
atâtea şi atâtea hoţii, ucidori, “gazde de hoţi şi primitoră de lucruri rele; pentru
ca acestea

unele

dar,

amti

Domnia mea,

socotiti,

că este de trebuinţă şi cu

cale

a se face o Episcopie aciea la Argeşii, şi de aceca ami şi orânduitii pe Sfinţia
ta, păstori Lisericescii locuitorilorii acelora, în mijloculii lorii şi aprope de dânşii,
ca să se adape adesea de învățături Viseicesci şi să 'şi îndrepteze viața lorii,
undo miăcar că nu suntemii la îndoială cumcă Sfinţia ta vei fi grijindii de
acâstă datorinţă, şi to vei fi silindi ânțiii cu paradigma Sfinţică tale. şi apoi
cu învățăturile arhieresci și cu poruncă către preoți și protopopi, sprea se

face şi că pildă mai ântâiii cu vieţuirea lorii și a da bunele învățături duhov-

de
nicesci norodului, ca să petrecă viaţă curată, feriţi de fapto netrebnice şi
agode
folosâscă
răutăţi, hrănindu-se cu drâptă muncă, fărde a rîvni ca să se
cu tote
niseli nedropto și fărde a se abate la alte căi rele şi netrebnicii ; dar

acostea, poruncimii

Domnia: mea

să nu lipsesci Sfinţia ta, atâtii aciea la Sfinta

norodului, de a so înEpiscopie a face pururea învățături și bune îndemnări
să orânduiesci
judeţele,
drepta la calea cea bună, .cât şi afară în amândouă
românescă, ca
limba
vre-unii preotii, dascăli, cu .procopselă de învăţătură îm
către toţi cuvânsă înveţe şi să vostescă po la, sfintele biserici şi pătutindenea,
cele bune, iar mai
talii lui Dumnegoii, povățuindu-i şi îndemnându-i spre
Sfinţia ta
socotind
că
mea,
Domnia
vertosii pentru protopopi, nădăjdui ndii

interesul, celuia
mai mulli folosulii sufletului şi ali datoriei. păstoresci, de câl
cu minte,
menă
aleși,
multii, voi rendui- la protopopie 6menă
ce arii da mai

lori să dee pildă norodului
cu sciință de învăţătură şi cinstiţi, cari cu viaţa
cele do trebuință duhovnişi să fic destoinici a da locuitorilorii învăţăturile
a trage inimile lorii la ascultare
cosci, cu cuvinte dulci spre a îndupleca şi
mea, ca, si 'o urmeze Sfinția,
care acesta o şi ceremii și o poruncimii Domnia
silinţa şi bună osârdia Sfinţiei
ta negreşit, la alegerea de protopopi, ca prin
cât şi pe locuitorii cocă r6i obicătale, atâtii partea bisericoscă a o face torbio,
îndrepta firea lori și-a so părăsi do
nuiţi şi nărăviţi să "i desveţi, spre a 'și
în fapte necuvi6so; de care să avomili
„netrebnicii şi de porniri în urmări şi
Şi fii Sfnţia ta sănătosii. — 1794
şi răspunsulii Sfinţici tale pentru ac6sta.
o
|
a
Octombre 29.
o

Deconsiderarea..

Disericei

resulta

din

simonie,

energicit combă-

Bisericei. Sai găsiti şi inditută prin -actele ce amii adusii la cap.
daruli, sai făcutiu diaconi
vidi cari, negăsindi cu ce să'și plătescă,
duhovnici. Aşia a fosti Grămăşi preotii, cu dela sine putere, ba şi
pusii epatrafiri
din Bucuresci, care nu numaă că a
ticuli Vasile Nuţuli
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de diaconi şi apoi de popă, dar încă aşi inspeciati biserici din judete,
găsindu mijlocii de a face parale cum făcei protopopii. Domnitorulit
pedepsi pe acestii popă nepopă cu 100 toiage la tălpi și apoi, la 94
Martie 1795, îl: trimise şi surghiumila mânăstirea Căldărușani.
„Spiritul de ireligiositate nu se mărginesce întru a se face popă

fără hirotonie, ci şi în spargeri de biserici, cum
multe cazuri. 1

S'ati intemplati mai

Cu t6lă acestă ireligiositate, apelurile la biserică pentru a implora
„ajutorulă divină, în dilele de calamităţi, pentru a cere încetare de
secetă, de epidemii în Gmeni, ba şi în vite,? sunt fârte frequente,

şi din partea lui Moruzi denotâză înțelegerea ce avă de însemnătatea
religiunei ca factorii educativă, naţionali şi de guvernămentii.

Acâstă apreciarea rolului religiunei lasă liberă cale lui Moruzi, '
în protecţiunea
de acordatii nu numai cultelorii străine, precum
v&durămiu, ci şi mă&suriloră de luati pentru administrarea bisericei
pămentene. Aşia avemii de a aminti măsurile luate pentru a opri ex-

ploatarea mânăstirilorii românesci de către greci. In hrisovulii mănăstirei Sărindari (care e probabilă că la apariţiunea acestui volumii nu
va mai exista), Divanului ţărei şi Domnitorulii dicii, că «unii Domni şi
Mitropoliţi ce aii stătutii după vremi, cari. mai fost pănienteni
și
doritori de țeră,

ai

închinat

mănăstirile prin

țări slr&ine».

Moruzi

și.cu sfatulii ţărei hotărescii, că „acea închinăciune a lorii, sti
nu se
„fină în scmă, ci să fie iarăși mănăstivele precum le-ai
aședatii
clitorii, slobode „pe ssma tărei“, 3 (Şi Moruzi era fanariotii-grecii
1). Tot
asemenea

cu energie ia măsuri

pentru

stârpirea

simoniei

la hirotonii,

„. Din alt punctii de vedere adresâză către Spătarulu Ienache
Văcărescu
următorulii pitacă:
<Ne-amii însciinţatii Domnia mea, că unii din călugări
făr'do adeverinţa
Mitropolitului și fărdo răvașulii Spătăriei Yosti din
Bucuresci de âmblă, încunjurându-se în e6co şi în colea prin ț6ră, şi intră în
Bucuresci nosciuţi, făr'de
1. Vedi

Cod. XXX,

fila 76 verso.

2. Pitacă la Mitropolilii, din 8 Augustii 1793.
Vădendii b6la vitelorii şi seceta do caro pătimosce pământ
ulii ţărei, Alox.
Moruzi ordonă Mitropolitului, să dâe poruncă către
protopopi do obşte şi preoţii
de afară să facă litanii și osfeștanii în bisorici și
po afară, la locuri cuviincidse. Vodă arătă, că a ordonati şi Ispravnicilorii să
asiste la aceste rugăciuni
<fiind-că acesta e mijloculii caro cu adovăratii și
făr'de îndodlă îmblândesce pe
Dumnedeii, spre norudulii săi a se întâree cu
milostivire, spre a adăpa pământulă cu ple şi

a feri pe Gmeni-și vitele lori de bâlii,

3. Vedi actulă în țom. VI,
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nică o dovadă la mână». Domnitorulii ordonă, ea ori-co călugării să fie opritii
de a întra or de a Yeşi pe la
şi fărde răvaşulii Spătărici,
călugărulii va fi obținutii voia
va păzi nizamulii acesta, forte

striijilo orașului, fiăr'do
iar acestii râvașii să
Mitropolitului». Ori-ce
sc va pedepsi.—-1794,

adoverința Mitropolitului
nu se deo decât după co
căpitanii sâii străjarii nu
Tanuarii, 16. (Cod. XXIII,

fila 194, verso).
Călugării

Vel Logof.

greci,

chiar

sunt

şi avhiercii,

egalmente

opriţi de a

ui, precum rezultă
intra în ț6ră, fără voia Domnitorului şi a Mitropolitul
din următorulii pitacit:
a veni aici în pământulii
Carte a Viădichii Corvins, de slobogenia co ate,
e
țiroi, când va ave trebuinţii.
iune

tele Cervind făcu rugăc
pomb. Ylahscoe. Piind-că Sfinţia sa Părin
trebuinţi, când va vro să vie dincsce
Domnici mele, de a avâ voie, la o mare
care rugăciune fiindii priimită Domnici
în pământulii ţări, si aibă slobogenie;
carte, prin caro să aibă tâtă acâstă
mele, îi detemii acestă Domnâsca nâstră
locii,
la Daia, stii în dreptul acestui
slobodenie. Insă când va voni până
Păr.
Sale
S.
P.
ântâiii scire Domnici mele şi
undo so va întîmpla, să facă mai
u ;
Liuntr
în
cu cerere de a pofti a veni mai
Mitropolitulii, după orendudliă,
înfiţi
să
mea, vouă căpitanilorii de margini,
pentru care poruneimii Domnia
1793, Oct. 9.
Domnia moa acâstă slobodenie.—
ciitre
de
dati
s'aii
i
că
aţi,
seiinţ
Coa ÎXIII, fila 158.

De altă parte Moruzi
copului

catolicilorii,

Acestă

rocomandă

vizitândii,

recomandaţiune

şi,

bună

pisericile

primire în judeţe a Epis-

cultului

in genere,

săi. ! .

-.

folosinlele ce a acordatit

ismii din partea
să dică că aproba proselit
vre
nu
ine,
stră
ii
elor
cult
Dişerica ortodoxă,
do-abia îl aprobă pentru
lovit. Acestii proselilismil
zată din legea,
bote
Maria,

si încă nu fără rezerve.
PO

Aşia, dacă femeici

i (Iranciscanit),
la mâna Episcopului catolici
1. Cavte din 1 Iulie 1793,
cii:
către toți Ispravni
Francişcaii şi provincialulii (provinţărulii)
sunt la
cari
«Piind-că Episcopulii CQatolicilor
rile selo,
ani, ali a merge pe la măniisti
nilorii cu doi pateri Francişc şi la Rămnicii, pentru trebile lorii,: vă poruncimi
fi sloboqi şi nesu'"ârgovisce, la Câmpu-lungii
şi cunoscuţi, atât pentru a
ți
sciu
fie
vă
să
ca
mea,
Domnia
& fi diafendifsiţi şi Ocrorcerea lorii, cât şi pentru
păraţi la mergere şi la înto avândi ajutorulii D-vostră dregătorilorii la vre-o
tiți de niscaiva &meni răi, ru paza.Și siguranţia lorii,a călători fărde grije.»
întâmplare de trebuințiă, pent
Cod.

XXIII,

fila 95. verso.
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evreiască, îi acordă unele privilegii, 1 tot elă, la 4 Iulie 1795, pedep=
sosce pe unii Petru Croitorulii cu 100 toiage la tălpi şi expulzare
poste hotarii, pentru că ai voitii să creştineze pe unii bănatii de ovreiu,
u

1

P7Q=

fără voia lui deplină. 2

Vorbindi de proselitismă, să nu uitămii de a aminti ună fapti,
care ne ar€tă cum, şi cu 100 de ani in urmă, fetele nostre de boieră,
sub inluența educaţiunei strâine, se catoliecii cu inlesnire. Uneia
din
Bălăceni, precum v&dnrămii, abandonândă pe Mavrogheni, emigraseră in Transilvania. Acolo, Ilinca Bălăcenu, în locii de a sta
in contactii cu Nomânii de valâre, cari pe atunci se găs6u în număr
ă destul
de buni, se află în contactii cu Unguri şi Sași catolici,
care:o con:
vinseră de superioritatea doctrinei lori, şi ea trecu
la catolicismil.
După rezmeriţă, reintârsă în teră Ilinca Bălăcenu,
regăsindu-se in
mijloculii ortodoxismului
românescii şi îndemnată de Mitropolitul
Dositheiă, reveni la vechia credinţă. Moruzi aprobă
acesta Şi'i acordă

dela cutie o pensiune de 95 taleri pe lună, la
8 Augustă 1790. 3
Unit Pitaci, care artă deplia punctul de
vedere alii lui Moruzi
asupra religiunei, este aceli din 6 Februarie
1795, prin care comunică
tuturorii isprăvpiciiloră din țeră pastorala
Prelaţilori Bisericci, incuviinţândit supresiunea postului mare
în interesulii sănătăței publice.
În G Februarie 1795, Moruzi dă circulară la isprav
nici; dicându-le : «pentru
lipsa ce aii pricinuită nerodirea timpului pe
alocurea, la hrana locuitorilorii ţăreă
cum și pentru greutatea erncă, dămi porun
ea Domnioi mele, făcându-se chibzuire de către Pr6 Sfinţitul Părintele
Mitropolitii, dimpreună şi cu Episcopii
PN
N III II
|

1. Fiind-că

Maria,

caro

din

lege

ovrei

ască aii trasii la pravoslavnica
crodinţă, aro privileghiu, atâtii dela coi-lalţi
trecuţ
i fraţi Domni, cât şi dela Domnia
sa, fratele Mihaiii-Vodă Șuţuliă, prin
cartea ce o văjumii cu I6t 1792, Febr.
„a scuti o prăvălie și o cârciumă,
ce este sub a sa prăvălie, de fumărită, 23,
căminăritii, de vamă,de vini domnescii,
de
de ortulti vătășescii și. do alte angari
co suntii pe prăvălii şi pe cârciume
i
; însă prăvăliă şi cârciumă drâptă
cum și Nica, soţul ci, a îi aperatii de
a seca;
rândulii
Vodă reinoesce scutirile.—1793, Iunie dăjdiilorii, fiind străinii şi scăpătatii.
23.
,
Cod. XXIII, fila
97 verso,

2. «Poruncimii,

Domnia

i

mea,
vr6 din însuşi cugotulii săi şi va copilulii să fie slobodii, în voia lui, și de va
cere sii so botezo, va merge de sine
Sf. Sa Păr, Mitropolitulii și, P.
și la P, ce se va căd6; iar nici preoţii, Sf. Sa, corcându-li bisoricosce, va face ceca
nici altii cinevași, să nu
botoza făr'de răvașulii P. Sf.
Sale. lar pentru Petre Croitoruli“îndrăsnâscă a/liă
Saii aflati pricinuindiă înşelă
i,
ca unulii ce
ciuneca acâsta, poruncimii D-ta
să i so facă certare cu 100
le vel Spătarii
toiage la tălpi şi în urmă
sălii
hotarii în ţGra Moldovei». (Cod
. XXVIII, scara 6, fila 65, surghiunoscă pesto
verso).

3. Vedi Cod. XXXI, scara 9, fila 19,

-
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.
şi cu alţi Aehierot, co s'aii întâmplat aici, de a se da slobodenie pe la cei ce
de 0 de hrana vieţei, ce esto orânduită în postii, ca să facă
suntii lipsiți
rii
deslegare, po cât li se va pute păzi. viaţa, iar nu. pentru călearea poruncilo
acelui
ă
protopopi
către
tului
bisericesci; iată, so trimise acâstă carte a Mitropoli

grijindii şi D-vâstră

care primindu-o, să li-o daţi „în mână,

judeţii,

ca să fie

întoemai următori poveţuirei co li se dă».
mânca
Mitropolitulii di deslegare și slobâde locuitorii cei lipsiţi, a
în postii.

Justiţia.
unii

numai

carne

mai
In conceptulii omului de Statii Beligiunea este adese

fre

pentru

poporit.

Dar

numai

acestii

fre

nu ajunge, ca -

supunere; dreptatea, egal
să menţină poporulii pe cale de linişte și de
unea, "pentru a molcomi
împărțită, pote tot aşia demult ca şi religi
sc cere ca
clasele subalterne.

Pentru

Domnitorulii

nu numai

narii ce sunt

a face acestă

egală

să fie justiţiarii drepti,

în contăctii

desi

şi divectă cu

indreptăţie,

ci mai alesii funcţio-

poporulii.

Apoi

necon-

Al. Moruzi funcționari abusivi.
testabil, nai lipsitii nici Domniei lui
şi in modiL aspru chiar, de către
Aceştia ai fost mai toţi pedepsiți,
şi pe veliții boieri? :
Al. Moruzi. Numai putea elii pedepsi
ţărani, mai cu semăde cei de
Nedreptăţile repelite, sufeiite. de
a
adevărate vendete populare. Aşia
peste Oltu, ait provocatit une-ori
casei
devastarea, la 98 Iunie 1793, a
fost casulti cu incendiarea şi:
i
Moruz
Al.
insuşi
aleni, faptă care
logofeţelului Stoica, de către Carac
a
o intituleză «anarhie». 1
celorit de la
ariile
la
şi
case
la
Tot asemenea (&ranil dădei focii
cari ieşcit. fără

dreptate, fie aceia

chiar

ţărani

ca şi denşii.

Acestă

cărţipeste Oltii, provocă următorele
vendetă, obicinuită mai cu 'sâmă
oltene:
locuitorii din cele 5 judeţe
circulare
5

către

cărţă

slobode la locuitorii

Tapravnăcăă județelorii şi la

din

Caimacanii,

5 juneţe

de

peste

Olli

şi alle

5 călre

din 13 Iulie 1795.

sindiilorii
diaconilorii, i voud părcălabilorii,
_
«Molitvelorii vâstre, preoţilorii,
o

>
eţul...
şi tutulorii locuitorilorit din jud
din loenitorii mărginași
unik
că
,
spune că s'a însciințatiă
odă le
Domnici mele,
forte nesuferită la andulit
obicinuitii ela o netrebnicie
ori de ră certaţi
e dânșii, sătenii cu sătenii,
într
cată
jude
o
vreaii
do
unulii puterea altuia,
de artă la cislele satului
s6ii
voi,
e
într
ină
pric
vo
ită îi punii focii
când găsescii vreme împârlej
pismă asupra aceluia, şi

Dn
1. Veai actulii la tom. VI.

sal
că ori
pentru
prinde
n6ptea
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de-i arde ori casa, ori pivniţa cu ce are întw'ensa, ori fânii, s6ii ori-co namestie
mai bună arii avea, și apoi sunt gata a primi și jurământii, făr'do nică o sfialii
şi temere de Dumnedeii. Care pentru acâstă neciviinciosă faptă s'aii fost datii
poruncii Domnâscă do obște, încă din vremea Domnici scle răposatului N. Vodă
Caragea, ca la ori-ce satii se va întâmpla fapta acesta, să so supue tot satulii
a plăti totă paguba păgubașului... Dar fiind-că ni s'aii făcutii arătare, cumcă unii
din locuitori încă nu s'aii părăsitii de acestă nccuviinci6să faptă, ci şi acum o
urmaţi, iată vă poruncimii strașnic, să se pirăsescă fie-care de a hrăni în. gândulii
săii o faptă ca acâsta, că întwadovăr vă scriem...» Vodă ameninţă cu acecași
pedcpsă pe tot satulii, unde se va da focii, esţii să so dee față pe celii ce aii
îndrăznitiia face mai sus numita netrebnicie și se vor pedepsi straşnic de către
Domnia mea. Dropt accea dicemii, ca celii ce are vre-unii necazii s6ii supărare
de către vecinulii săi, si'și arste jalba la dregătorii; iar să nu âmble cu faptă ca

acesta...»

“Când autorităţile judeţene trimitâii zapcii să se amestece în afacerile 'Omenilorii, adese erai bătuţi şi isgoniţi acești zapcii. Ca și
portăreii lui Moliere, aceşti zapeii âmblai cn luminarea după asemene
bătăi,

cari în urmă

erai

râsplătite

în casulii următorii:

cu

bani, de către

bătăuşi, precum

Unii Matecșii Berendei Postelnicelulii dă zapisii, la 9 Octombre 1797, la
mâna lui Negu, Zapeiii la plasa Oltului-de-jos (Oltii) şi la mâna lui I6nii slujitorulii, «precum să se scio, că întâmplându-so de aii fost pricină cu frate-meti
Nicolac, amii îndrăsnitii do amii bătutii atât po Neagu Zapeiu, cât şi po
slujitorii,
lucru fără orândaială, pentru care a mea vină viindii mumbaşirii, omii Domnoscii
,
“ca să mă ridico, săi mă ducă la Bucurosci, spro pedâpsă, amii ciidutii
la pace
şi m'amii împăcatii, atât cu Logof. Neagu, cât şi cu slujitorulii. Deci
să nu mai
facii altă dată acestii felii do urmări, de caro mă legii printacos
tă zapisti cu

iscălitura mea>.—1794, Oct. 9.

Sa

Acestii zapisii Sati păstratii la canţelaria Divanului.
Cod. XXVII, scara 27, fila și,

„De-ară fi avutii Moruzi celit mai: mare simţit
de justiție, ce putea
să facă olii pentru a face să triumfe dreptatea,
într”o societate unde
hatiruli: prinsese vechi rădăcini şi cu
o: organisaţiune viţisă, care
făcea ca celii mai micii procesii, fie pentr
u o simplă injurătură, pentru
schiopătarea, prin lovire, a unui calii,
pentru nimica, să aibă părțile
recursii pănăla Domnă? De aci neter
minabilitatea proceseloriă de aci
ruinarea atătorit sate de moşneni, urmăr
indă vre-ună drepti reali
scii fictivă,
Tot-de aci şi neincrederea străinilori in.justiţia tărei.
Unii: simplu:
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secretarii de consulat austriacii, Gaudi, nu se crede-asiguratii, in
contractulii cu care a inchiriati case, decât după ce Vodă Moruzi.
intăresce,

la 12 Aug.

1795,

contractului

deja

intăritii de ambii

-

Logofeţi

ai Divanului, Scarlată Ghica şi Ştefanii Văcărescu, cari aii dispusii aşi
Aa
|
lui în condica Divanului. !

trecerea contractu
2 |
Pe uni slreinii totuşi, care «categorisi» justiția, Vodă îlii expulsă.
de la
Nesiguranţa justiţiei, alăturea cu disposiţiunile tratatului

Siştovu,'dă o importanţă
sulului;

in procesele

tot“mai mare sudiţilorii. Intervenţiunea con-

sudiţilorii cu pămenle nii, adese chiar când sudiţii

pe totă diua
Wavâi dreptate, îimmulţea numărului suditilorii. şi scâdea
Acestă neincredere
increderea chiar a Românilorii în justiţia ţărei lorii.
dete locit'la

o manoperă,

care

supără

mult

pe Moruzi.

Pămentânulii

la nume,
locii duschisit:
care da bani.cu dobândă, punea polița cu
sciindi.
suditii,
unui
, pue pe numele
pentru ca' la casii do neplatăso
interesele
urmăritii. 3 Dacă
că ast-felii dutorniculii va fi mai energicii
1, Cod. XXVII

a

scara 7, fila. 17 „verso. .

9. Dimi Domnia

mea volnicie slugei Domnici mele,

LL

N

Zapciii Spătărescii,

Razgrad, cu tâte ale lui, carelo Sail
si ridice de aici pe Sima, iconomulii dela
şiretii,. categorisindi judecăţile făr'de nîri
doveditii. în Divanulii Domniei mele
Dunărea dincolo, scoţându'lii
unit curenti îndreptatii, săli ducă săli trâcă
trecăpitanilorii 'marginei,
mea'
a
Domni
din hotarele ţărei, de care poruncimii
.
93..
Iulie
a so întâree. — 1794,
cându-lii Dunirea, să nu fio slobodii
Cod. XXIII. fila 267 verso.

'

1. Pitacă din 21- Ianuavii

IE

i

a

Ia

1795, la stavostea de neguţitori. :
nului,
credincioşi boierii veliţă al Diva

cinstiţii şi
datorii. co ait:
cu anafora, cumcă în pricinele de umutătoră În.
ară
iinț
însc
ne
Domnici mole
împr
din
unii
racle, se giisescii .
-la:
unit din raele, iarăși de.la
Riind-căi 'Dumnâlorii

în urmă
indii zapise deschise: şi puindii zapiselo;
dii
netrebnice urmări. de viclenic, prim
avân
i
străinelorii Curți; i alţii iarăș
datoriile lori,
zapisele lori nume de sudiți ai
în urmă do daii acele zapise de
i
ȘI vicleșuguri făcute pe numele lorii, so puni
omic
îcon
cu
ii,
sudit
, în mână de
cari alti să ito iarăşi de la răele i și că cu acesti felii de havalele vorii să
ilori
Smeni ai -streifăcându-se pe sine datori sudiţ
aducii în pricini de judecăţi
i
chipi
taşi
aces
întm
şi
escă
se plăt
mea, la acesta nizamulii
D-lorii, ca să dămii „Domnia
nelorii Curți ; şi aii cerutii
cale, ami datii porunca.
ora a D-lorii, fiindii. cu
curiinciosii ; caro acestă anaf
aici | la Agie şi la Spăi,
rilo judecăţoriilori
entu
rtam
depa
tote
la.
mele
Domnici
care împrumutătorit
Craiovei, că dovedindu-so . ori- podepsescă cu tergul,
tărie, cum şi la Divanulii
se
ni-lii ardte cu anafora, ca să
ncimu strașnic, ca,
întru o faptă -ca acâsta, să
e. Dar iată şi ţie îţi poru
obşt
de.
a
pild
şi
ra
raele de obşte,
ţătu
spre învâ
din vreme la -toţi neguţitorii
sciută
acâsta so faci cunoscută şi le va împrumuta pe alţii, iarăși raele, să aibă a
âscă
ca de acum înainte ori-care
ului, iar. să nu prim
le lui, alii împrumutător
nume
de
e
chiar
num
ii
e
zapis
pun
a
în
pune
în urmă
la nume, nică să cuteze,
mâni
în
i
suli
zapi
da
a
de
zapisii. cu locii deschisii
ce amil gisii mai. sus,
suditii, sâii a face -iconomia
V. —31

a lua

Urechiă.
“- Zătoria Românilorii de V. A.

To.
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sudiţilorii erai
energic urmărite
prin intervenţiunea consulilori,
interesele Românilorii. contra sudiţilorit şi mai alesii cu neguţitorii
din Transilvania, erai de sigur sacrlicate. Ca să evite supuşilorii
săi, mai

ales ţărani,

neajunsurile aceste, măcar cu neguţitorii de peste

Dunăre, Al. Moruzi se vede silitii a opri rigurosi ori-ce relaţiuni băncsci

cu cei de decindea Dunărei:
_

|

Pitacii din 25 [ulie 1793, la Ispravnici, ta să nu se împrumute locuitorii

ţărani cu bani de la cei de decindea Dunărei. <Neguţitorii cari aii alișverișii
cu neguţitorie>, potii face: ac6sta, dar ţăranii nu! căci va, fi pedepsiţi, «să
îndatorați pe părcălabulii, care esto apururea în satii, ca să grijscă acâstă pururea și îndată ce va simţi că vre-unulii din săteni a luatii bani do la vreunii do decindea, numai docât să d6 de scire D-vâstră..... și D-vostră aveţi a
ne însciinţa, ferindu-se însă și însuși părcălabulii de fapta acâsta, şi do so afli
acum datorii vre-unii locuitorii, sălii aduceți la D-tră, să'lii puneţi să facă banii,
şi să no însciințați, ca prin capichehaelele nâstre, să se trămiţii la acelii datornici
(eredilorii] să ile zapisulii și să'lii desfaci ; şi săi avemii rispunsti.»
Cod. XXIII, fila 113.

Intervenţiunea. cadiilorii din sarhaturile Dunărei, în favorulii pretenţiuniloră supuşiloră turci se adresaii direct lui Vodă.
agenţii austriaci şi muscali treci alăturea cu marele

cu marii Logofeţi şi'şi adresaii
A nu

ţine s6mă

Domnitorului

de ele, era a se

espune

adese

'Tot asemenea
Postelniciă şi

note

obraznice.

la

acusaţiuni

Domnitorulă

din partea ambasadorului respectivă din Constantinopolii: Relaţiunile
Domnitorului cu str&inătatea nu se regula ast-fel pe calea dreptăței,
ci pe nevoia de conservare a Domniei.
acusa pe Moruzi? Este vinaîn general

Putemiă însă pentru acâsta
a Fanarioţilori, s6ii a situa-

țiunei generale a ţărei?
:
.
„Si cu tote aceste nu putemi nega; că în sinulii acestei societăţi,
ori-cât de decădută, se manifestat adese simţiri forte frumâse. Aşia,
Domnitorulii condamnă lu bătae pe o fică rea «gâlcevitore Şi ponosluitâre asupra

maică-sa».!

de suditii, ci celii co aro a lua de la veră-cine, ori de la mare, s6ii de la micii,

să dâe jalbă Domnie mele, şi'și va afla toti îndestularea dreptăţei lui. Şi de
aii făcutii ocum vre-unulii urmarea, acâsta, însuși să'și îndrepteze: fapta, pentru
că negreşit va cădea în pedâpsă, oră-care va fi.—1796,— Tanuarii 21.
!
!
NB.

Asemenea

pitacii

Agic şi la Caimacamulii
„+ Cod, XXEX, fila 145,

s'aii

Craiovei.
!

făcutii şi la departamenturi,
"

”

!

la Spătărie,

la

.

Li osia ARaforaca lui vel Spătar, din 12 Octombre 1794,
că a corectati jalba
aoiţei
la
mahala, dar
mahalaua aii arătatii pe Zoiţa de femee rea și gâlcovitâre,

ÎSTORIA ROMÂNILORE
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odată, întruni casii de adulterii, bărbatulă (câţi sunt de

aceştia ?) se împacă pe bani cu amantul prinsi. Vodă, fiind-că acelii
amantii, se intemplase să fie stegarii in 6ste, il osândesce cu surghium
la Snagovi.!
a
Ia

Aşia, mai-alămiă o manifestare de iubire maternă şi dorulii libertăței în faptulii următori:
cea mai

perfectă,

se mărită

pare fără să fi cunoscutii

O româncă, de buni nemi, de moralitatea
cu

unit ţiganii

robu

ali familiei Brăiloiu,

că este ţiganii. De la soţulii ei are băeţi şi

fete; soţulit more, dar iată

că

familia

Brăiloiu

reclamă

pe femee

şi

pe câpii de robi, căci dupe legea ţărei celii sâi cea ce s'a insurat cu
unit

țigani

scu

ţigancă,

rului,

şi la Divanit.

ba

diua pentru
copiii

devinii
Afacerea

judecată, - femeea

născuţi din

robi impreună

cu

copiii loră.

este tirilă inaintea marelui Armaşii

Biată româncă

flori,

rămân

la

ajunge

aflândii că,
slobodi,

Domnului.

cunoscinta

tot. după
chiar

decă

şi alti SpătaLa

legea in vigore,
ai tată ori mamă .

țigancă. Se hotăresce deci, cu: tolă repugnanţa ce avea de a trece
de femee tea, şi cu tote amenințările de blăstemii ale părinţilori ei,
sii declare, pentru aşi salva, libertatea copiilorii săi, că densa n'a fost:
decât concubina tuganului lui Brăiloiu. Reclamantulii promite-a aduce:
pe chiar

popa,

care

i-a cununatii,

spre

aproba

contrarulă..

i:

Moruzi a înţelesii devotamentulii admirabilii ali mamei.şi, amăminţă:
nândiu sentinţa pentru altă dată, şoptesce Mitropolitului: «Să
o singură dată popă, care i-a cununatii, iar P. S. la săli blagoslovesci.»
Popa,

la -diua infățişărei

a doua,

a tăgăduitii

cununia,

iar. Dom-

o
nitorulă pronunţă sentința de eliberare a copiilorit. S&ărmana femee:
scăpase:
“căi
bucurie
podidise lacrimile şi de bucurie şi de jale ;: de:
şi că din causa. că duce
ponosluitâre, şi asupra măsei şi asupra. cumnate-sei
ai necinstitiipe mă-sa,
că
pentru
e
propun
lii
viță rea mumă-s6 Hagiica. Spătaru
se părisescă de pursă
ca
,
locului
faţa
la
toiage
do
să fie bituti Zoiţa cu 20
IN

|

tarea rea.

„

i

să se arcte -Zoiţei
Domnitorulii, la 22 Octombre 1794, ordonă numai
de purtarea rea.
părăsi
'va
sc
nu
dâcă,
toiage,
20
cu
hotărîrea că va:fi bătută
E
a
ERE
N
cu mumă-sc.
Cod.

XXVII,

fila 39, scara î7.

lui Babu fustașulii de
4. Petru Ionii, proin stegarii, aii necinstitii casa
i Potre. La judecata Mitro-

cu disuli
“ haremii. Pustașulii a prinsitpe novastăsa
s'o ierte. Aii Iertat-o, dândii ca
ii
tu-so
bărba
pe
i
rugati
a
ea
politului, muior
SER
RE
face.
zapisii în condica Mitropoliei, că no mai
area
împăc
e
despr
ă
dice,c
ui „Acesta
Mitropolitulii raportâză acestea Domnitorul
„
lii
zapciu
ducă
li
să
rel
muie
ulii
iar amant
cu bărbatulii a muterei. vinovate, fie,
1794.
Oct.
6
ulii pentru osindă.—
Spătărescii surghiumla mănăstirea nagov
Cod. XXVII,

scara 46, fila 79.
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ei plângendiu

copiii, şi de jale; căci vedea pe părinţii
la mirarea

Moruzi,

lumei

şi. emoţiunea

a

de

de ruşine. Alex.
copili

chiamă : unii

faţă,

de casă şi-i poruncesce : «du pe jupâncsa acesta la haremulii Dâmnei.
Spune M. Sale, că n'amii văduti eit până astădi, la judecata Divanului,
mai cinstită

femee

de a sluji pe M. sa».

vrednică

şi mai

înţelesese şi aprobase deplin devotamentulii. mamei,
lectorulu

înţelegă

Domnitorulii

iar fapta

lui s'o

nostru!

XIX
diotare.

Relafiun?

cu ferile vecine

- Aiuritii de documente cu cari lectorulit superficiali nu se împacă,
acesta asverle pote volumulii din mână, oltândi după unii manualii
de Istoria Patriei, care să! inşire fantastice apreciări subjeclive, insoțite de legendarele velrene, cu veterinţă la fanarioți. Ce'i pasă lectorului,
nedeprinsii a citi de cât romane si diatribe politice, dacă tu istoricii

ții-să probezi cu documente

interne inedite,

că nu erai numai infami

fanarioţiiîn ţările române, că mai se 'găsc în acestă ţâră şi altcineva
tate are partea sa. de meriti şi de culpă la mersulii trebilorii ţărei ?

"De geha te trudesci 30 de ani, să scocioresci acte din care' să se potă
constata, că ţările acestea aii avutii

propriulă

lori traiti

în secolulii

XVIII şi propria lorii evoluţiune culturală şi că istoria, acestei evoluțiuni nu se reduce

Domni,

la povestea

după

cărţi strâine

a schimbărilorii de

poveste împletită cu patriotice înjurături la adresa Domniloră,

ale cărorii fapte interne n'aii fostii de loci studiate. De geba spui
omului de stată,.că elii nu pote fără a rătăci, să croiască legi şi aşe(ăminte. pentru era acesta, fără de cunoscința
prealabilă a stărei

țărei, în: t6te direcţiunile, la finea secolului XVIII.
Fie!

arunce cartea nâstră lectorulii şi omulii de statii de asemenea.

valore. Noi nu muncimii 'ca să dobendimii sufragiile ignoranței şi nici

chiar ale acelei categorii de inv&ţaţi, cari ne înjură, căci n'ami începutii lucrarea nâstră dela prima descălecare, dar cari, când sapucă
să facă înşişi istoria Românilorii,
consacră trecutului câte-va foi,
pentru

a da.loci

mare

istoriei. contimporane,

ai. căreia

factori

sunt

mai generoși dispensatori din bugetulii iărei,. fie ei domni români, fie.
ei domni greci..
|
„Noi amii adusi până aci i documente carii, singure . sunt proprii
de a ne da icâna ţărei românesci
Acum
vine rendulii să ne

între „1 792.—1796,
ocupămi
de cestiuni
in

cari

mai

.
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directii «ste amestecată politica, adică relâţiunile Domnitorului şi ale
țărei cu puterile vecine, în vechia lorii luptă de extensiune în Orientii.
Prima cestiune de asemenea categorie este aceca aluptei ţărei

ca să se polă menţine în hotarele, coli puţinii ce i S'aii recunoscutii
în pacea dela Şiştovit.

Cunosce

lectorulii metoda ordinară de încălcare

a hotarelorit dela Nordii de către Austria. Ungurii incâlcai pămentulii
ţărei, strămutânai
în altă Zare

pajurile din Zarea delului

nouă

de delă.

Sistema' e veche,

în vale, şi apoi din vale
care

nu sciii până întru

cât este astădi părăsită, astădi când o convenliune a hotareloră a fosti
semnată între regatului Românii si imperiul Austro-Ungarii, convenţiune alcătuită nu tocmai în paguba Austro-Ungariei. Asemenea încălcări dc hotare se descoperiait guvernului muntenii mai adesea de către

proprietarii

de munţi

la 26

Aşia,

de Unguri.

încălcaţi

17%,

Iunie

Domnitorulii, întw'o carte a mănăstirei Căldăruşani, constată că nisce
săteni din Săcele aii împresuratii muntele Rădolavi şi Valea Negră
(Vedi
Domnitorulii ordonă zespingerea împresurărei.
din Prahova.

-

ae

i

actulii în tom. VI).

La 1$ Iulie 1793, vătafulii de plaiulit Prahovei însciinţeză pe vel
Vorniculii de ţeâra de. josii că Râşnovenii din ţinutulii Braşovului
ai incălcatii cu oile munţii Boiulii şi valea Cerbului. Domnitorulii
recunosce

Domni

că numai venilulii

Sf.

Bisericei

credendii

munţi

boieresci.

sai

ai ocupati

şi alţi

munţilorii,

ultima

Baiulii ait fostii datit de către

din Braşovit pentru

iînşelati,

Râşnovenii
presurarea

Nicolae

al muntelui

regulare

ei,
întreţinerea

şi

totuli,

ba

că muntele e dati. cu

Domnitorulii invâcă, pentru desa hotăreloră

din partea

acesta

Domnia
în Domnia II-a a lui Mihaiii-Vodă Şuţuli. «Deci vă poruncimii
din
unulii
însuşi
ca
mea, scrie Vodă către Ispravnicii de „Prahova,
Râşnovitele
D-vâstră să mergeţi la faţa locului şi să aveți a isgoni
cu pricina
venilori din cei-lalţi munţi, din prejurulii Baiului, cari
e muntele Baiulii,
Baiului îi vorii fi încălcatiw». Domnitorulii, căt privesc

în favorea Sf, Nicolae
revâcă şi mila făculă cu venitulii acestui munte,
reinoirea milei. (Vedi dodin 'Braşovit, penă ce Biserica nu va, cere

|
cumentul în tom. VI).
ormă
i
transf
se
uli
“Afacerea muntelui Bai

veni şi proprietarii muntelui.

.
|
|
hâşnoîn procesii între

(Vedi cod. NXIII,

4..10. Alecsandru

Costandin

Moruzi”

fila 176 verso şi 180).!
Vvd.

tră cinstiţilorii şi eredincioPrea Sfinţia ta Părinte Mitropolito și D-vos
iei mele, dimpreună cu Dlui vel
şilorii” boiorilorii Veliţi al Divanului Domn
Domnici mele sunteţi oxcn ni a
al
i
Spătarii, fiind-că prin deosobitulii pitaci
ii boierii cumcă încalcă Bașii
cerceta pricina munţilorii, cară pi Sai jeluit
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In:4 Augustă 1793, Alex. Moruzi adreseză, pitaci către biv. vel
Medel. Ioniţă Cârlova, Ispravnică de Buztii. După insciințarea ce a
trimisă lui Al. Moruzi, la 1 Augustii, pentru încălcarea muntelui
Bălescu, Domnitorulii: a reclamatii la Agenţie să se îndrepte hotarulit.
„Agentului, seniorii. Markelius, a scrisă în lăuntru şi i-ai venitii răspunsii

dela

generali

comandi

de

peste

munţi,

«că

saii orenduitii

polcovniculii de catane, care. s'aii aflatii -şi la întocmirea hotarului
ce s'aii făcuti în vremea lui Mibaiii-Vodă Şuţulă, ca dândt de scire
şi D-tale, să mârgă la faţa locului şi să facă indreptarea şi întocmirea

hotarului, întocmai după cum s'ai aşedată atunci, trăgendă adică straja

la loculii.
ei, cum
străini;

după

şi pe cei cu stâna să se ridice a nu călca

care

aiâlare

socolimii

că se va fi făculii

pămenti

penă

acum

acsstă indreptare». Vodă ordonă lui Cârlova să mârgă la faţa locului,
să stărue a se face îndreptarea încălcărei şi să însciinţeze Domnia. !

La 14 Augustii, Vodă ingrijiti că.riu se va fi făcutii îndreptarea
hotarului, repetă ordinea către Ispravniculi de Buzăi Cârlova:
Credinciosii boerulii Domniei mele, Ioniţă Cârlova vel Medelnicerii, Ispravnice ot. sud. Buzăii, sănătate! Pentru călcarea muntelui. Bălescii ţi s'aii fostii:
poruncitii de către” Domnia mea, de la 4 ale lunei aceştia, ca să mergi
însuţi
la faţa locului, să vegi de s'aii făcutii: îndreptare, sâii.
de nu, sii însciinţezi
Domniei mele. Ci fiind-că până acum nu avemii nici unii
felii de ' însciinţare
de urmarea acestei trebi, care o ceremii negreșit, îţi
poruncimii Domnia mea să
mergi însuţi acolo să stai napristan, spre a se faco
îndreptare şi făr' de
zăbavă să însciinţezi 'Domnici mele, ori în ce chipii aii
rămasă ; și fii sănstosii
1793, Augustii 14.
„Cod, XXIII, fila 120,
|
Acestii ordinii se cruci pe drumiă cu rapor
tuli ispravnicului, la
care raportii A. Moruzi respunde, în 18 Augus
tii, cu următorulii pitacă:
Carte legată la Medelm. Gâvlova, pentru călearea munte
lui Băleseu la hotari,
Io Alexandru Constantinii Moruzi Pocvodii

Credincios

boerulii Domnici mele loniţă Cârlova, biv. vel

Medeln

icerii,
Ispravnice ot. jud. Buzău, sănătate! Amii
ve&dutii Domnia. mea însciințarea ce
Râşnoveni cu pricina acestuj munte Baiuli
i,
să faceţi cercotare pricinei muntelui Baiuli poruncimii ca la acestă adunare
i, după acestă anafora, ce no dă
D-nâlui Cluceriu Dumitrache Epitropuli
i, unde să fio și D-lui do față a se
faco Domnici melo anafora, chibzuindii
urmarea coa cuviinci6să asupra acestui
munte, pentru care poruncimii, zapeiulo
co eşci orânduitii Vatafii de Aprogi
„ca la aceeași adunare să înfiţoșezi şi
acâstă poruncă a Domniet mele. şi si
ne aducă anafora deosebiti. — 1793, Noemb
re. 22,
i
Coa, XXIII, fila 180.
,

1, Cod. XXIII, fila 116.

.

.

-

„Vel
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ălearea muntelui ş Bălesculii ; așişi pentru călcarea
e efacă trait
do laVE) 13 A a p luneiX acoştia,
no
ti-aii
ce
i
ră
i
i
m
Domni a mea, cu muităi mirare, şi r&spunsulii ce ți-aii trămisii
ami vegutii
rea
i obors-li
acelii obers-licutenant.. Pentru care, fiind-că mai înainte deo acâsta arătase
NIN ii
SE
atâtă dela comandir
vanitii atâtii
au venitii,
ii gheneral
ră
co "i-ati
lii2 ca
agenţia răspunsu
ele agenția
ui oimele
Domni

Sibiului, cât şi dela gheneralii comandorii, cumcă s'aii dati poruncă către

ali

acelii obors-lientenant, ca să se ridice nogreșit şi strOja şi stâna, făr'de a fi
piieini nimicii de tablă, precum nici noi aeţsta mam ceruto; Vaii arttatii
i acum acostii respunst al lui obers-licutenant; dimpreună cu scris6rea
ale la agenţie, și s'aii scrisii dela agenţia do isndvăla gheneralii comandorii
la mijpentru ncurmarea acelui obers-licutenant, la porunca ce i s'aii datiişi
acelii
şi
mea
loculii veciniătiiţoi cu care se pârtă; și iată îți trimitemii' Domnia
do
ca,
i,
rispunsii alii numitului obers-lioutenant' înapoi, spre ali av6 asupră-ț
a' sa. Cu
care cum-va va tăgădui. do cole ce aii scrisii, să arăţi însuşi 'scris6re
într'aesci
nădăjdu
to
nu
să
i
ca-iarăș
tâte acestea, îţi poruncimii Domnia mea,
cu
făcutii,
aii
ce
area
îndropt
cesta, până nu vei ved6 însuți la fața locului
..

=

v

-

.

“=

.

ridicarea strojii şi a stânci după pământulii țărei,
Augustii 18.
Cod. XXIII, fila 122,

9

LE

și să ne însciinţezi.—1'793

|

la ochi, căci nu era
Incălcarea de astă-dată era prea pătătâre
ani Ardeleni, apropiindu-şi
vorba numai de niscai săteni, ori ciob
cordonit.
acolo, - guvernulii Ardelenii aşedase
muntele
Energica

Bălesculii ci
reclamaţiune

a lui Al.

Moruzi

face

ca

agentulii . Austriacii

la finea lui: Septembre, că
Marchelius, să anunțe Domnitorului,
! pe pământulii austriacii., Al.
cordonulii s'a ridicati şi sa strămutați
de Buzăti să cerceteze dacă lucrulii
Moruzi totuşi scrie ispravnicilorii

e

este aşia cum îl artă agentulii:
Pitacă la Ispracniciă

Buzăului,

din 2 Octombie

1794, contras. de vel Logof.

helius, agentulii Curţcă Austriacosci
Li vestesce că «D-lui seniorii Marc
pentru
ă pricina co era la muntele Bălescu,
a făcutii arătare Domnici mele, cumc
nmutâ
ti,
epta
indr
de șederea paznicilorii, Saii
o stână şi pentru unii cordonii
cii
avni
Ispr
tă,
». A. Moruzi ordonă să trimi
du-le acestea chiar pe hotarulii lorii
să vadă chiar
şi credimeiosii acolo la hotari, ca
întradinsii unii omii harnici
bună plirofonie;
că saii făcutii, și aducându-vă
re
epta
îndr
ă
acest
lui
locu
faţa
la

si avoemii răspunsii dela D-vâstră.
Cod. XXIII, fila 231.

“Intărdierea,

ce pune

Ispravniculii Cârlova,

i
de a verifica la faţa loculu

Moruzi, ca la & Noembre,

pote din causa iernei,

aserţiunea lui Marchelius,

obligă

pe

AL.

, obligându-lit
acelaşi anii, săi scrie din noii

4838

V.

A.

URECIILĂ

„ca în personă şi grabnicu să constate de s'ai strămutatii straja Arde16nă după pământului ţărei. 1
i
Ș
|
“n
anulii următoriă, afacerea acesta se prezintă
din noi. Ispravnicii de Buză&ii şi vătafuli de plaiuliă Pârscovului, aretă, că la muntele
Bălesculu iarăși s'au aşedati strajă ungurâscă pe pămentulă ț&rei. A,
Moruzi invită pe Marchelius
şi'i citesce denunţarea primită:
«Sati adusii

și Medelnicerulii

Cârlova,

Clucerulii

Petrache

şi Alexandru

Stroe: Logofătii, de ati datii tacril în co chipii se faco călearea piimântului ţărei,
unde _citindu-se sinetulti hotarhicilorii împărătesci, ca din partea Nemţiei, aii
fostii anțerţi orânduiți dimpreună cu cinstiţii mahadiţi de-aii întocmitii hotare
între amândouă ţările, cum și deosebit în scrisii răspunsii ne-aii veniti dela

comandirulii Sibiului, Mitrovski, şi o notă a Dumnâlui

agentului,

întru caro

scri, că sai fostii datii poruncă, ca peste hotarii să nu se întingă nici cu
cordonii, nici cu stână do oi, S'aii datii acesti ..... ca Dumnâlui agentulii

primind dela Divanii atât

copie după isprăvnieâsca însciinţare, cât

și după

Sinetulii împărătescilorii hotarnici, să scrie la Sibiii de a se rândui acum
la
faţa locului pe cino se va socoti din partea vecinătăţei, dimpreună
'şi cu unii
boerii din partea Domniei, unde ca o pricină cercetată şi cunoscută
și poruncită spre cercetare și spre ridicare numai a cordonului și a
stânci după pă-

mântulii țărci, nu aii, altă: urmare de corcetare a face hotarului,
în vreme
hotarulii cu semnulii împărătesei. este fără de pricină ştiută şi mărturisitii co
do
amândouă

părţile, că este în loculii săii, ce numai pentru cordonii şi
pentru
stână a so ridica, după pământuliă țărei şi a le trage ori
în lăuntrul hotarului

din colo, sâii pe hotarii acilea împrejurii, cu mijlocii de a
nu se călca “pământulii ţărei, ridicându-so însăși :lemnelo de stână ce voii
fi făcute, sii altă

vre-o bina; s'aii pusii sorocii ca din diua:'ce va
ajunge aici r&spunsti la Măria
sa dela Sibiii, peste 10 dile să se afle la faţa Jocului
boorulii celiă orânduitii

dela Domnie, cu orânduitulii din lăuntru 2,
|
Cu guvernulii Ardelului a urmati multă corespondenţă
cu referință la interesele ciobaniloră Ardeleni. Vomii
cita aci pitaculiă către
„Spătaru,
din 27 Maiu

1194,

provocatii

de nota

Agenţiei

Austriace,

că
Mihalache Vătafulă, de plaiuli Câmpinei, arii
fi oprindiă. Bârsanii a
nu'şi trece lina în Ard6li. Domnitorulii (lico
:
a

< Amii căutatii Domnia mea, în condica Divan
ului, la ponturile aşedământului Sudiţilorii Ardeloni și vedemii copri
nqându-sc, la cap. alii 10-lea: «Sudiţii
ciobani, tundândii-și vitele lorii,vu lâna ce
vorii lua-o de la clo, să o trecă în
liuntru, ca unii lucru alii lorii, făr'de a
nu le cere nimica, nici cu numiro do
„1.

Vedi documentul

la tom.

VI,

1. Cod. XXIII, fila 251, Vegi Și fila 264
verso, 205 “și 281,
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avaotii, nici cu numire de vamă, însă ciobanii să nu'și tundă oile la baltă,
ci să le tungă, după obiceiulii vechiii, lângă hotarit. —Şi iarii la cap. alii 19-lea:
«pentru lâna dela vitele lorii, când își vorii tunde oile la hotarii, după obiceiii
; iar când vorii tunde
trecândii în lăuntru, atunci să nu fie supăraţi de vamă
cumpără şi altă
dimpreună,
lorii
lâna
cu
că,
cile la valo şi vorii da bănuială
apuce ciobanii
se
să
agenţiei,
lânii străină pentru negoţii, atunci prin marifetulă,
cu oile să le
vera
ca sii plătâscă vamă, însă pentru acoi ce rămânii la câmpii
de oieritit şi,
tunqă la vale; pentru lâna acestora, vamoşii să le c6ră răvașii
ţie în sâmă de
văgândii suma oilorii ce-ait plătitii, să cântărâscă lâna şi să
peste acâstă
iar
dou;
bârsană
ia
de
lina ţigae oca una lână de fiteşce 6ie şi
dreptate.»
după
socotâlă, câtă vorii av6 mai multă, să plătâscă vamă,

Vodă roinoesco ordinulii în acestii'sonsi.:

î

Goa, XXHNT, fila. 20.

Spătarului,
Doja în Martie 30, 1794, Al. Moruzi, asupra anaforalei
plaiuri, vameşi, zapcii,
regulase diversele neînţelegeri dintre vătaşii de
aci. La 6 Aprilie 119%, A.
proprietari de munţi şi ciobani sudiţi Austri
aliă ciobaniloră Ardeleni.!
Moruzi dete o repeţire a întregului nizami
pentru ciobanii ArdeIn timpulii secetei din 1795, Vodă dete şi
dândii avaltii noi proprietaleni invoire să'şi pască oile prin păduri,
E
|
vilorii de păduri, de o 6ie la 20.2
venea
inter
aci, în cari
Pe totă diua eraii conflicte cu sudiţii Austri
terimeni insolenţi, cunoscutulii
divect către Domnitorii şi adesea în
eraiiîn joci interese de ale
agentă Marchelius. Numai acolo unde
la pretenţiunile sudiţilorii, -sprihoerilorii din Divanii, se mai rezista
Vodă
jinite de Marchelius.

In

afacerile

supuşilorii români

cu

sudiţii,

cu scrisori directe la Felzeig-Maistru
interveni în mai multe rânduri
apelulă la relaţiuni de bună vecinătate
Graz Mitrovski. Decăt, cu totii
în
lui, puţină isbândă avâii românii
cu guvernulil principatului Ardâlu
în
oraii trecuţi peste hotarii. Dămu
_procese cu sudiţii, cari o-dată
în
vede
se
a
spre
enţiuni de aceștea,
tomulii de anexe câte-va interv
|
ce formă se făceii.
ii,
obicei
mult prin
O

decăt

se rezolvă mai
cestiune importantă care
ii
estrădarea din ţcră a dezertorilor
prin un anume actii, a fostii
|

Austriaci. 2

caimacamulii din 12 Februarie
cărți legate şi una către
,
_
250.

1795, în tom, VL.

,
SR
ali
r
chia
fila
ci
I,
i,
XXII
rtor
Cod.
deze
ati
2. Vedi
nu mai mult a unui sold
după
3. Unu casă de estrădare,se făptuescă de Aloruzi, decă acela se găsia în ţeră,
să
gata
cra
unui omă politicii,
aruiui :
următorului pitacă adresati Spăt
1. Vedi

17

Pitacii la vel Spălarii
aro se se arâtă că unii
n u care
ă poruncă, într
«Piind-că no-ati venitii împărătose e ântâiii aii fostii elciu la -Neapole
carel

Baronii

Darmfeldi

Steţu (Suedii),
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" O'altă cestiune, asupra căreia .Moruzi cedă numai la o ocasiune,
două, iar nu-în principii, a fostit: pedepsirea în ţeră, după legile ţărei,

a criminaliloră sudiţi Austriaci. Cum era de abia veniti! la Domnia
țărei Românesci, Moruzi nu putu refuza cererea lui Marchelius dea
estrăda pe Petru ilagi Voicu, suditulii Austriacii, hrăpitorulii nevestei
femeei Şerbana din Ploesci, soţia unui slujitorii română, condamnati
de judecata

românescă.

«Fiindii

vinovati,

dice

Domnitoruli,

a'i se face pedepsa 'aceca
ce o orânduesce

sfintele

pravile,

Domniei

pentru

dela cinstita
asupra

pilda şi altora ; der

agenţie,

Dumis6le,

Domnului

sălii trimiţi ca pe

Sibiu, şi fiindii cel dânteii,
acesta,

„cu

amii

făcendi

Siniorii

primitii

Marchelius,

unii

suditii

.......,

Domnia

mea

mele

rugăciune

ca să "li dămi

vinovățitiiîn fapta

şi rugăciunea

Dumisele,

acea orenduială, adică, că altulii de se va mai întempla

"vină,

să nu scape ncpedepsitii de aici,

şi insuşi acesta,

de se va mai

ice aci pedepsa

cea

de unde

întempla

cuviinci6să».

a căde în

ati vinovăţitii ; precum

a căde în al 2-lea faplă, să'şi

Vodă

ordonă

deci,

pe

de

o parte,

înscrierea acestui pitacii, din 7 Martie 1793, în condica Divanului ŞI
pe de alta, să ice pe numitului Petru Ilagi Voicu, şi dimpreună cu

pitaculii Domnesci, sălii facă teslimit
să lu trimiţă la Sibiii: spre pedepsire.

la D-lui Seniorii Marchelius, ca
Ori cât Domnitorulii cedă în

casulii acesta, nu mai puţin este o dovadă în vorbele lui contra aserțiunei, că jurisdicţiunea consulară acordată Austriei de către Turcia,
a fost. în totuli aplicată şi la Nomâni, după 1792.
„__L.a9 Martie 1793, Al. Moruzi ordonă Spătarului Enache Văcărescu
Şi Hatmanului Nicolae Ilangerliu, să dee, după cererea lui Marehelius,
2 catane dela Spătărie pentru pază de drumii a lui Petru Ilagi
Voicu,

vârsta lui ca 35—40 ani, la faţă ocheșii, statulii lui naltii,
grosi şi pipeşii;
acesta fiindă “hainii ali Sfeției şi fagindii, s'aii. datii do
scire la tâte împără- :
„iile pentru prinderea lui; acuma der aii făcută rugăciu
Yi
ne celciulii Sfeţiei la
I rea Inalta Portă, arătândii că neavândii numitulii fugarii
locii de scăpare aiurea,
pot
să e
fugă în ţările turcesci, iar mai vârtos întwacosto 2 părți,
ţera Româ-

nescă

și Moldova. De care ni so porincosce dela Prea Inalta Portă, sălii
prinqă.»
Vodă orGnduesco _Cercotare și străjuiro şi a se pune
mâna pe clii, <puindu-lii
la oprâlă, să însciinţeze Domnici melo».-—1794,
Iulie 12.
Cod. XXIII, fila 263 verso.

|

Pitaci
o

"
din

13

Vodă oma
gtarea, agenții, pent a
i
ă
Spătar
a Să Serlo la
aducă la Spătărie. .
Cod.

XXIX,

4

.

fila 1541

|

verso,

-

.

Februarie

1796

dezertori, cari aii trecutii în România,
Ispravnici şi Vătăşei săi
prindă și săi
p.
.
“?î prindă Șt
=

.

v

:

A

.

ai se face pedâpsa la

ceai

mijlocirea

se cădea

şi Dumnedeescile

vu

u

a

E

a

.

:
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iar Hatmanu să dece o căruţă cu:3 cai de olacii, sălii ducă şi sălii
dee în primirea vameşului dela Timişii, împreună cu scrisorea agenţiei.
_„

Pentru

trecerea hotarului

care se va

da

de către

despre Ardâli

Caimacamii

tarului pentru cele-l-alte județe.

pentru

era nevoie de teşchorea,
cei

de. peste Oltu, de Spa-

a

O curiosă reclamaţiune a Agenţiei austriace, incă în anulii 1793,
a fost aceea, că pasporturile la supuşii Români,. date pentru: a trece
în Transilvania,

eraii de formatii prea micii, incât autorităţile austriace

mavâi unde să'şi pună visele şi sigiliile. -Domnitorulii satisfăcu cererea
agentului, dândi pitacului, ca răvașele ce vor da pe viitorit vătaşii «le
plai,

pe

temeiulii

mare . ?

teşcherelelorii Spătarului,

a

să fie în formatii

Sa

mai

a

|

“In timpul Epidemiei, Domnitorul trimiţândiă pe grămăticulii
si alii 2-lea, Grigore, la. Viena, i-a datii o carte la Mitrovski, comandantulii Ardâlului, ca' săi inlesnescă trecerea prin lazaretii. 3 Cam tot -

1. Poruncă prin carte legată către Dumnliui Hatmanulii Costache Caragea,
Caimacamulii Craiovei. ca după obiceiii să urmeze şi de acum înainte a da

teşeherele de drumii la cei ce vorii avea trebuinţă şi vorii cere, cu cară să
pâtă trece prin căpităniilo Spătăresci; însă cu siguranţă prin chezăși, şi pe
tâtă săptămâna să aibă a trămite catastihii la Măria sa Vodă, cu arstare anumo

„Cod. XXIII, fila 18.

numele, chezăşia și loculii unde. aii mersii.
9. Cătro vătașii de plaiii Prahova (Temiș)
>

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

>>

>

>... Vama Buzăii,
>» (Dâmboviţă) Dragoslavele,
Câineni,
>»
> Loviştoa (Argeșii), prin Câineni,
ai
» Cozia (Vâlcea), . >» Vâlcanii (Gorjii), prin Vâlcana,

Muntelui (Mehedinţi), prin Mehedia.

, e» . Pentru
Sluga Domniei mele, Vătaşe din plaiulii . . . a sud
trecătorilorii de
mâna
la
daţi
Spătarii
vel
D-lui
răvaşele, cari după teșcherelele

e cumcă, fiindii scriso pe
aici înăuntru, fiind-că ni so făcu arătare din Agonţi
co li aro a o perde, ci
celui
este
hârtie fârte. mică, încât nu numai că lesno
dregătorii şi paznicii
dosii
în
seric
a
aii
ce)
nici locii nu aii de a încăpea cele

dintr'aceste f6rte micii; vă
do dincolo, precum și Domnia mea vbdumii unulii.
aveți de acum îoainto
să
așe
mea. la acestii felii de_răv
poruncimii Domnia
a lo scrie pe hârtie mai mare,

iar nizamulii sălii păziţi după ponturi.—1793,

Iulie 1.

3. Cante din
Graf von

19

Iitrovselii,

Riind-că

Maiii

1795,

Comandivulii

către Ewcel.
Prinţipatului

acestii borerii alti nostru,

“

Cod, XXIII, fila 99.

i

Sa

Gheneralii.
Ardăluluă.

L'elţeig-meislev,
-

Grigore, Grămăticulii alii 2-lea, e trimis

eă este curatii și forte feritii
de noi ca să mârgă la Viena (Buena) carele fiind-

492
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în asemenea modii, în Iunie 1794, Moruzi dădea o

carte-pasportii la

mâna fiului baronului Ruftray 1 (PASd;pe), «Secretarulii nostru care merge

cu voie dela Domnia mea în lăuntru în Transilvania

('panmraSrzatuta)

la băi, pentru tămăduirea neputinței sale, de unde are a se întâree, i
Sai dati Domnâsca nâstră carte la mână, spre incredinţare a îi cunoscutii, cumcă este în slujba Domniei mele, spre a nu fi supăratii la
mergere,

sâii la întorcere.

|

|

Decă Domnitorului cerea pentru protegiaţii săi protecţiunea şi
ajutorali autorităţilorii Ardelene, elii acorda pe a:sa deplină 6menilorii agenţiei Austriace din Bucuresci, precum se pâte veds din următoruli pitacă:.
“
|
_ Pitacii la Ispravnicii

“Fiind-că D-lui

Andreiii

Gaudi,

ot. Ilfovii şi Prahova

|

secretarii Austriacescoei Curți, mergo la

Braşovii, vă5 poruncimii să daţi din judeţii câte G cai, cu plată
de chirie RI
așișderea poruncimii Domnia meași ţie Vatav .din plaiul Prahova sud. Prahova,
săi dai 2 plăeși de paza drumului până la hotari, atâtii la mergere cât și la

întrcere.—1794, Iunie 21.2

Ma

|

do vre-o molips6lă de bâlă, .rugămă pe Excel. ta să bine-voiesci a
da
Ja lazaretii, ca după ce se va spăla și afuma, lăsându'şi dincâce și
tote
îmbrăcămintei și îmbrăcândii alte haine aduse din Sibiă,
'să fie slobodii
făr'dea se zăbovi la lazaretii, fiinda'i trebuință mergerea grabnică
,
f6rto voimii mulţumi Excol. taleși vomii rămâne: îndatoraţi.

poruncă
hainele
a trece
de care

NB. Tot cu aceeași dată, Domnitorulii dă trimisului săi la Viena

-o poruncă deschisă la toi Ispravnicii de prin judeţe, zapeiii și slujbașiă
ca
să'i
dâo
„totii ajutorulii în mergere, cu cai, „6meni,. demâncare, cote. «Aşişier
ea pohtimii şi
po D-vostră, cinstiți dregiitori şi vecinilorii noștrii din ținuturil
e Austriei, să
bino-voiţ: și la părțile locului pe undo va fi şi trecerea numitulu
i boierului nostru,
să aibă de la D-vostră ajutoruli 'acela ce va avea, trebuuin
ţă ca săi fie înlesnită
morgerea cu gra
labă
trâba: sa, după cum și a D-tră asemenea își aii înlesnirea și ajutoruli
i,

aici, în ţâra Domniet

mele.»

Cod. XXIX, fila 60,

1. Vedi despre Ruftray Hurm, II. supl. I, pag. 93—95
si 101,
2. Igală protecțiune a acordată Moruzi la transporturi
de prizonieri,
Turcia, prin ţeră, spre Transilvania :
.

trecuți de la

Carte la Caimacamulii do Craiova, pentru unii Dumitru Rosmires
cu, omii
al D-lui Vist. Barbulii Ştirbeiii dela Craiova, și so află lângă
dânsulii în slujbă-i,

co ţine unii robii nâmţii, anume Pavelii 'Talpeșii; Caimaca
mulii să câră dela
Știrbeiii pe Resmirescu, carelo să deo sâmă de acelii
robii: cu ce cuvântiă îlii
ține ? şi oră sălii dee sălii trimiță Caimacamului,
sii pe însuşi Resmirescu
sălii trămiţă aici.—Aprilio 28, 17924.
„Cod, XXIII, fila 237,
Pitacii la Ispravnicii de Ialomiţa, de Prahova, vatașii de plaiu
Prahova,
sud. Prahova şi zapoiă i căpitani, să do care și mâncare,
po plată, la 20 robi
nemți, liberaţi dela Silistra, în trecerea lorii spre Brașovii.—1794,
Iulie 7,
Cod. XXŢII,
ila 262, verso,

,

”

_
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Relaţiunile cu Rusia eraii fârte anevoi6se. Agentul Rusesci din
Bucuresci ceruse lui Vodă să comunice la Constantinopole tot veşti.
rele despre Francezi, ca să nu se înduplece cei de acolo la o alianţă
cu Republica Franceză. In Bucuresci era mai ascultatii acestit agentit
pe faţă a Dormnitorului eraii. “de cât Moruzi.... Simpatiile şi antipatiile

comandate de Muscali.... Acesta nu”lă împedica, ca în ascuns să
arâte simpatii lui Ilortolan, lui Gaudin şi chiar lui Stamati, repre-,
sintându Pepublica franceză.
de vecinătate

Relaţiuni

şi cle destul

de penibile...

avemii de a amintio revendicaţiune lăudabilă din partea

Mai ânteiti
lui Moruzi

cu 'Turcia erai

a unui

pămont,

satului Grojdiboduliă,

care

insulă

altă dată,

în. faţa

in Dunăre,

sa încorporalii apoila pămentulii ţărei,

nămo-

acelii.
lindu-se canalulii ce "li despărţea odinioră. Vodă reclamă
cererei.
dreplatea
ii
recunoscut
s'ail
i
pămentii la Constantinopole şi
Romanați,
Moruzi vestesce acesta prin carte legată la Ispravnicii de
să între-.
Ca
şi declară pămentulii încorporatii de pămenti! domnescii.

,
lină bună prietenie cu Zabeţii turci de peste Dunăre,îi autoriză totuşi,
trebuinţa
in 92 Iunie 1793, să taie din acesti: pămentii nuele pentru
caselorii lori, !
prin ţera
Nizamaulii cunoscutii alii oprirei călătoriei turciloră
să scape
cercalit
aii
cari
Românescă se aplică chiar şi în contra colorii,

şi să capete adăpostii aci.*
Pot în. virtutea

arălurilorit
i

1,

de

către

nizamului,

supuşi

ia măsuri aspre de

Moruzi

Turci

i

a

|

în

pămentuli

ţărei ? şi

oprire a
âmblarea

i

Vedi actulă în tom. VI. -

2. Poruncă la Zubitulii
de dincolo dincâce,

ul
de Oleniţa pentru misce Turci ce aii (rec
e.
Duniv
peste
o
ca sii isgonescă dincol

d-că ne însciințiimil Domnia
Odii bașă dela Olteniţa, sănistate ! Fiin
tucăeni, scăipaţi din mânile
'Tur
de dincolo arii fi. trecutii câţi-va
ui Spangiovii prin balti
acolo, şi arii fi venitii în dreptul satul
Spanciovii pâine şi a tele.
n6ptea iesii de cerii dela Omenii din
să aibi a face tot mile,
aceia
toţi
ia mea, po
acolea:
Pentru care "ţi poruncimii Domn
Dunire, să nu so afle mai mult .
culii, ca să 1 isgonesci . înapoi peste aceştia. — 1793, Soptembre 10.
i
|

D-tale
mea, cumcă
zâbiților de
ascunși, şi

Coa XXIII, fila 140 verzo.

|

i,
zabiţii de la Oltii, Vlașca și Teleormani
uirea
9. Cărţi din 13 Martii 1796, către
străj
u
pentr
anii
telo gile de vel Hatm
uroesoi st.
ropeţindu-le porunca dată în trecu
trecă cu plaguri. din hasurile
nu.
sc
ca
nei,
pedepsiţi.
și
cea cuviinci6să & mărgi
e
vnici
trivă YOr fi lipsiţi din ispră
ave în pământulii ţărei, că la dinpo
Coa. XXIX, fila 158.
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Giurgiuvenilorii,
prin

sate, spre

Hasulii
Brăilei,

nu

despărțiți de teră prin ună anume hotară,
a stringe

untit şi alte provisii. 1

Giurgiului despărţitii -prin
ajuta

mult

la netrecerea

anume

hoţilori

din

cu căruțe

,

hotari,
Giurgiu

a

ca şi hasulit
şi Brăila in

i6ră şi vice-versa. Domnulă întreținea capu-chehadle la pămenturile din
toră ocupate de Turci şi print'aceşti agenţi urmărea indestulaica supuşilorii săi, de la hoţii de pe hotarul ţărei. ?
Na
Decă, conformându-se nizamului, Vodă nu îngăduea pe Turci să
călătorescă prin ţeră, fără de specială invoire a lui 5, elii insă, în 1795,

Septembrie, dă urimătorulii pitacii către D-lui biv vel post.; epistatuli
agiei, să vestâscă neguţitoriloră, prin Starostea lori, că ala ordia M.

Sale prea inălțatului Rumeli 'Valesi se face mare

alişverişii,

unde se

păzesce “dreptatea cu multă scumpătate şi totii 'cu bani peşinii, în
galbeni, din caro mult se folosescii neguţitorii vândători de ori ce
feli de marfă». Domnitorulii sfătuesce să fie indemnaţi neguţitorii a

merge la ordie, cu marfă blănărie, de ale imbrăcămintei, de alo mâncărei, etc. şi arâtă că acolo se .află și3 boerulii Pomniei, hatmanulii
Caragea «de la care vorii avea şi ajutorii, la ori ce trebuinţă».
|

XX

Ultimele qile ale Domniei ful A. Moruzi. — Resvrătiră
boievescl. — Înfrigi la Constantinogole.— Mazilirea.
In

capitolulti

nostru

despre

societatea

Domniei

lu
- Moruzi
i

am

amintiti, că n'aii pututi mulţimi pe toţi boierii și că s'au
găsită din
ci, cari să constitue

1. Vedi acte asemene

„92.

oposiţiunea

contra

de actstă natură

în tom,

lui.
VI.

Pudorii Zugravulii do la Albescă (Oltii)

Ă

stati jSluitii,

|

că

i Sai furatii
unii calii de către anumiţi hoţi, cari ati fostii prinşi
şi trimiși de Ispravnicii din
Vlașca la închisâre. Calulii, furati împreună cu
alți cai, hoţii i-ai vendatii în
Giurgiu. După prinderea hoţilorii, Stanii Moșteanulii
din Giurgiu, gazdă hoțilorii,
aii trimisii o parte din cai, dar nu şi a lui Pudori
i Zugravu. D-torul. poruncesce
lui Fotie, capu-chehaia al țărei la Giurgiu,să
mijlocâscă la Cadiulii do acolo și
Zabiţilorii,
«şi să stai cu silinţă de a se împlini caluli păguba
șului de la acelii
Stanii, în vreme ce însuși hoţulii aii datii tacririi
,
că
calulii
este la numitulii
Stanii.—1795, Maiii 3»,
Cod. XXVIII. Seara 6 fila ii,
3. Carte lui Abdulahii, care cu 3 ment
şi 5 cai sunt învoiţi a călători
spre “Turcia, pe cheltuoala lor.—2 Noermbrio
1793,
Asemene la Caimacamulii Craiovoi.
4. Cod. XXIX.

Fila 114

verso.

Cod. XXIII. Fila 176,
a
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Cum că acestă oposiţiune
nu era numai de interesii personali preste
tot, noi nu contestămii. Amii constatatit deja, în volumele anteridre,
existența în ambele principate a unui curentii naţionali, contrarii mai
ales Grecilorit ! şi cu bună sâmă unii asemene curentii există şi sub

Moruzi cu tote că, precumit vădurăznii, Domnia acestuia este departe
de a fi din cele rele şi asupritâre ţărei. Dionisie Eclesiarhulii este cam
din curentulii acesta antegrecii, tot aşia precum era, dar cu mai multă
vigore, in acesti curentii, Pitaruli Hristache, autorulii cronicei ver-

ăi

a

|

sificate.

Acestii curentii, pe car e, pote cu Gre-care exagerare, Pam numitii
naționali, va culmina din noit înainte de finea secol. XVIII-lea, în
faptă

mircţa

de

tindu'şi

a Mitropolitului

de bliăsteimit, ea la scaunele
dovei,

să

in aceiii Prelatu, care, amin-

Mitropolitulii Modovei,

lacobii Stamati,

nu lie. ingăduitii

episcopale
a mai

veni

dispunendiio carte

Iacob,

şi celit mitropolitani alit Mol-,
grecii,

călugări

şi eli

urmări

ca necanonicii pre Ambrosie, fostului Mitropolitii grecii, şi făcu şi diverse.
acte în sensulii naţionalisărci Bisericei, de care mai departe avemiia
ne ocupa în tom. Vi şi VII.
Nu puteti afirma în modiu documentatii, decă din acesti curentii
naţionalii aii fostii boierii din oposiţiunca lui Moruzi.
Incă din Decembrie, anulii 1793, allămi o mişcare de oposițiune

in contra lui Moruzi,

cu deosebire în Oltenia. Graiovenii şi Carcalenii

so mişcă, sec reSsvrătescii chiar. Capii mişcărei acesteia par a îi Grigore
|
Jianu şi Nicolai Gaeccanu clucerulii de arie.

Deja in Noembre :1793,

fuseseră urmăriţi de

r&svrătilorii . boeri

să [io
agenţii Domnitorului, dar după intervenţiunca Caimacamnului, ca
vederea.
ertaţi, Domnitorulit serie acestuia, în 30 Noemvric, că le trece cu

gveşala.

Si le dă

poruncă,

foriţi de urmări rele.?
Se vede insă, că acestă

aşteptat,

de acum

petrecă

inainte să

indulgență

Domnâscă

în linişte şi

n'a avatii

efectuli

:
căci, în 13 Dechembri ie 1195, Domnitorului dă următorea

Sud. Romnic, do undo
Volnicio Vătafului de curte, să mârgă la Caracalii
ii, Clucorii “do Arie,
să rădico în fi6ră.pe. Gregorie Jianulti, pe Nicolae Greceân
să se ducă să facă teslimii la
po Petrică Postelniculii și pe Liţulii Broscariulii,
ă pentru pedepsa lori; ca
Caimacamulii Craiovei unde, are a trimite porunc
PD

tă, încă la 1875, curentul antifanariotică,A
1, D'Hautenive în „voyage en Moldaviei iconsta
i, exclamă : „Boyars, ne cherchez pas ni.
curenti
acestu
alui
şi elă, deciarându-se de partisani.
menagcz
galants hommes ; abhorrez les Grees, ne
CO

O

Aa

ct
vous faire aimer ni ă devenir savants
47
TEffendi, ni les Archondas.....& (pag.

Drapeyron 1880 Janvier).
-2. Cod, XXIII.

voyage

cn

Moldavie

,

din

Revue

Gtogr aphigue, de

ua
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.

unii ce s'aii doveditii începători
urmatii in Caracal.
.

a

și însuși
|

v

[|

_
.

sp

pricinuitorii

.

„

3

us

netrebniciilorii ce s'aii
Cod. XXIII fila 187 verso.

„In legătură cu r&svrătirile din Craiova şi Caracaliă,
torele pitacuri

_..

a

slaii şi urmă-

domnesci :
Io

Cunstandin

Alecsandru

Moruzi

Voevod.

Poruncimii Domnia mea D-talo cinstiti și credinciosii Bocrule Domnioi
mele; Tanache Vicărescule, vol Spăt., pe unii Iamaudi Copcea Postelnicii, până
în 3 qile, căutându-lii D-ta, să-lii găsesci şi puindu-lii în mână să ne arăţi, care
și afară de so va, fi aflândii, să trimiţi D-ta omii întradins, să-lii găsescă și să-lii

ice,

fom.

să-lii

aducă

Vlahscoie:

aici.

- 1794

Tan.

Dămii Domnia

carele să rădico de aici pe .....

21.

Cod.

XXIII,

mea Volnicie acestuia Papeiu

Fila 197.

Spătărescii,

sin Matraca, şi cu bună pază să-lii ducă la

schitulii Cernica, să-lii facă teslimii La Năstavniculii schitului, i la părinţii
Cernicani, de undo să nu-i fie slobodit'a eşi afară din Domnâsea năstră poruncă.—1794

„*

lebruario

8.

:

Cod. XXVII, fila 204,

Zem Vlahseoie: Dămii Volnicie slugei Domnioi mele, carele 'să rădice de!

aici pre Iristodorii Neculesculii, să-lii: ducă surghiun la M.rea Zmagovii
, de care
poruncimii Domnia mea, Iconome al acostiă Mănăstiri, aducând
u-lii să-l pui
înlăuntrul Mănăstirii, de unde să nu fio slobodii:a cşi
fără al. doilea poruncă
a Domnici mele, şi de primire -să dai adoverinţă la mâna
mum.bașirului. —

1794 Fevruarie 10.

|

__În vedere cu încercările aceste de resvrătiri ale boerimei,.
caută

să punem

în câl-va şi. mâsura

relativă la prohibiţiunca

vindărei pra--

[aluide puşcă, şi Domnitorul scuză m6sura,
pe pretextul
întempla nenorociri Şi căci se servă: cu
cea şi hoţii.!

În

a

.

1]. Jo Alexandru

Constantinii “Moruzi

NR

că se pot

”

Vocvodii..

Dumnâta- vel. Spătarii, și Dunnâta Epistatule
al Agiei, primindii Domnesculii .nostru Pitacii, sii daţi poruncă strașnică
la toţi băcanii prăvăliaşi, câţi
ţinii iarbă de puşcă și fişicuri do vândare, ca
să șcio toți că nu sunt sloboţi
a vindo acostii felii de lucru vătămătorii și
pricinuitoriide primojdie, la fieşcine, scii veri cui măcar, până nu va avea
de la Dumnâvâstră zabiţilor. politiei, pentru la mânile lui adeverinţă în serisii. că în multe chipuri se facii primejdii, âmblândii fieş cine cu iarbă de pușcă,
cum s'aii intâmplatii în trecutele
dile şi morte, deosăbit de alţi, carii cugotândii
în gândulii lorii a se porni în
fapte relo, aii şi acâstă lesnire de cumpără
slobogi iarbă de puşcă și fişicuri;:
pentru acestă dară, atâtii iarbă: de puşcă i
fișicuri, cum și șoricidică, să nu fio
sloboi a vinde la nimeni fără do adeverinţa
D-vostră, tol copisah gvmd. —
1794. Martie 0.
n,
-
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văduti: pe Dumitrache Fălco-

că vroesce

să ajungă

la Divană,

în slujbe

pe cari nu le-ar fi moritată. Acssta'i vechia, şi pururea noua, acusare
ce guvernanţii facii celor cari nu sunt mulţumiţi de ei. Negreşit că vorii

[i fost în apariliune de cei cari âmblă după venătore

de slujbe

mai

mari; dar de sigur se găsi şi de-acoi cari cer6ă indreptarea abuzurilorii, şi abuzuri se făcâii, precum înşine amii constatatii.
Scărlat Milcovânulit, Nicolai Gigârtulii şi Mincu Valturescu erati

din categoria acelora, cari tocmai cereau încetarea abuzurilorii. -Vulturesculii cutâză a arâta Domnitorului, în Noemvre 1793, că abusurile

administrațiunci

in

Oltenia

sunt

atât

de

mari,

în cât provâcă

r&s-

yrătirea Oltenilor. Energicii apărători aj poporului ceclară în divanulii
de

Domnesci

la Bucuresci,

proba

faţa Domnitorului, -că ei vor

în

tote -acusările ce aduc, inaintea unei anchete seri6se.
tot-deuna

a displăcutu

declaraţiune

Asemene

guvernanţiloră. De

sigur că Divanulii a cerutii anchetă, dar iarăş de sigur că ancheta aii
făcut'o prin agenţi devotați slujbaşiloră abusivi s6ii protectoriloră. Şi
ast-feli

în loculi

indreptăre:

abuzuriloră,

care,

precumil vădurămi,

in Oltenia provocară -vendete şi incendieri de case, Divanulii obţine
de la Moruzi unii drecretii de surgunire a celor 3 oposanţi la mânăsDreptă

ori nedrâptă,

|

|

o

3

tirea: Arnota. !

oposiţiunea

boierimoi

nemulţămită

de Mo-

ruzi, nu ea l'a râsturnatii din tronii, ori cât şi glasulii acestei oposiţiuni
1. Iată Pitaculă acesta:

om.

Vlascoe: Fiind-că Scarlatii Milcovânulii şi Nicolae Gigârtulii şi Min-

culii Vulturesculii din sud. Oitii, fără de a socoti: dreptatea și puterea Divanului Domnii mele, ca întrunii chipii are a judeca şi.a osândi, și pe cel piritii,
când va rămânea mincinos, ca şi pe cel piritii, când va fi vinovatii, sait porniti
numai din zavistie, şi r&utato a îace pări și strigări neadevărate la Divanii ;
chiar și înaintea Domnii mele la Divanii, pringânduse, că de vorii fi neadev&rato, să so pedepsâscă; după, ale cărora pări, Sail. cercotatiişi în judeţii, și s'aii
dovoditii

Dim

tote deşarte,

volnicie. ......

turburândii

să mârgă

numai

într unii

la sud. Olt,

zadar Divanul

unde

Domnii

poruncimii „Domnia

mele

mea

D-vâstră Ispravnicilor ai J udeţului, să aduceţi pe aceşti maă sus numiţi înaintea Dumnevâstră, şi după ce veţi înplini ântâiii de la câte-şi trei tat. 300
tvâpădul orânduitului acelui mum-bașirii, să-i daţi în: mână mum-başirului,

ca prin ajutorulii D-vâstră, să-i ducă la Monăstirea Arnota șud. Vâlcea, unde
poruncimit Domnia mea, Egumene de la numita Mănăstire, să-i pui înlăuntru
făr doal doilea poruncă a Domniei,
Mănăstirii, de unde să nu. fie slobod a ieși

mele înscrisii, şi să dee adeverinţă la mâinile mum-bașirului, — 1793, Noemvrie

17.

-

Vel.

Cod. XXIII, | fila 179,
storia Românilorii de V. A. Urcchiă.

-

|

To.

09 ..f
Logof
— 92
V.

-
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se va fi auditu la Constantinopole, prin mijlocirea vre-unui exploatatorii

ali nemulțumirei din ţeră, cu scopi de a succede lui Moruzi. Adevă_vaţii răsturnători ai Domniei acestuia sunt a se căuta la Constantinopol.
i

Scriitorii

noştri

anteriori

vorbescit

de

mazilirea

ca din seninil

venită a lui Moruzi, când mai puţin se aştepia, in ajunul dilei in
care avea să târnosescă Biserica zidită de el, căreia, îi dedese numele
Sfântului Alexandru,! patronului săiă.2
Aronii Florianii explică mazilirea

lui Moruzzi

cu

mai

multă

cu-

noscinţă de cauză, dându'i de motivii căderea protectorului săă din
Constantinopole. 3
|
|
Laurianii, cu mai mult laconismă, nu spune nimici.
Cel mai din urmă venită istoricii al nâmului, D-l Xenopol, dice
că: «Dâirânulii Gr. Calimahii..... isbutesce, insă prin bani, a lua loculii lui Gheorghe Moruzi, dragomanulă, slăbindii şi posilia fratelui
s&ii Alexandru din Muntenia... In 1796, A. Moruzi, simţindu-şi posiţia
peste. putinţă de susţinutii mai departe, îșidă dimisia. +
„Să căutăm a ns da şi noi înşine sâmă despre împregiurările cară

ai adusii mazilirea lui Moruzi.

N

Pentru acâsta este de trebuinţă să trecemi

|

în revisiune starea

relaţiunilor Divanului 'turcescii cu representanţii diverseloră
state euvopene, căci nu ăntâiaş dată jocult acelor influințe ale statelorit
europene la Constantinopole aii ridicată, ori ai. dărimatii
domniile

din (eră,

Francia,

a

deşi

ocupată mai

mult acasă,

în urma

marilor cveni-

mente petrecute acolo dela condamnarea lui Ludâvicii XVI

şi în limpulă

regimului terârei, nu văduse cu ochi buni a doua împărţire
a Polonici
de către Prusia şi Rusia în 1793 şi căuta să fomenteze
revoluţiune în
Polonia, împingendiă şi pe Turci la rezistenţă faţă
cu muscalii. 5 |
|
î. Ami cercetati la fața locului, în 5 Octomb
“marele spitali şi din Biserica Sf. Alexandru zitită re 1893, de mai există vreo-urmă din
de Moruzi. Aceste erati aşedate cam la
2 kilometri de la satulă Dudescii, Bătrânulă

preot Anghelii Pană, care de aprope. 60 ani
„e preotă la Dudesci, scie că palatului spitalului
avea peste 40 de camere şi *mi-a argtată
loculii unde a existat Biserica Sf. Alexan
dru. Statulii Românii a găsit cu cale să
vândă
ruinatulă palatii ali spitalului și Biserica
şi proprietarulă actuală alt locului n'a mai
lăSatu pcatră pe peatră |
2, Vedi Dionisie Fotino, pag. 192,
”

3, Manual de Istoria Principatului României,
Bucuresci, 1839, pag, 169.

„8

4. Ist. Rom. Vol. V, p. 309 și 310,

”

Deseorches enum&zră în presentulii
aibă în” vedere în rolaţiunile sle cu Rusia memoriii cele ce Turcia trebue să
.—

D6elarer ă la Sublime Porte. o
„ „ Que du moment oi cotte
Seraicut ă- jamais los nâtres, comme les

6 Iuliu

1793.

alliance sorait forme, ses 6nneinis
nâtres deviendraient les siens: que,

.

o.
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a

î)

|

Lectorii noştri cunoscii evenimentele din Polonia,
din anul 4704,
cu Cociusko şi deci numai de influinţele ce ai putut
ă avea aceste

evenimente şi asupra principatelorii
Francia care agita pre Poloni,

se cuvine să ne ocupămii.
înţelese importanța principatelor

şi mai mult ca ori când memoriile diplomatice adresate republi
cei
Franceze ceri, ca guvernul francesii să 'şi facă favorabili pre Domnitorii Românilor.
Ai
_
|
Cnm

că revoluţiunea franceză avu r&sunetit în principate,

este documentatii.
agenți, deşi

Republica franceză întreținea acum

incă nerecunoscuţi.

lucrulii

în Bucuresci

Aşia era la 1793 Hortolan,

un negu-

ţitoră. Acesta scria în 15 Octombrie acelii anii, către Descorehes, ambosadorulti republicei franceze la Constantinopole, că Spătarulă Enache

Văcăresculii

«care

c şi rudă

Do;nnitorului

şi

toti

o dată

vizirul

acestei [&ri», > Pa
primitii «avec tous les 6gards
possibles» şi3 că - «ea-.
D,
.
racterulă stii republicanii fâcu să se lase la o parte tâte ceremoniile».

„_. Hortolanii urmărea

negreşit mai mult interesele comerciului

săi

și anume cerea Spătarului şi Domuitorului Moruzi, scutirea mărfei franceze de plata vămei, fiind-că acestă marfă importată fiind prin Turcia, ar
fi plătită acolo vamă. La acestă cerere Enache Văcărescu răspunde, că
după socotința lui nu se pâte scuti de vamă marfa care intră în ţâră,
de și arii fi plătită vamă la turci. Totuşi se pare că prino curtenire
deosebilă guvernămentulă lui Alex. Moruzi lăsa să intre marfa lui
Ilortolan

fără

a cere

imediat

socotelă de acesta reservând

şi plata

vămei,

mărginindu-se

soluțiunea ultimă pe mai târdiu.

să țină

|

|

Aceste bune relaţiuni cu Domnitorulii
Alex. Moruzi, era o consecință a bunelor relaţiunice Descorehes
cu fratele

Domnitorului

munteanii, care

Aceste relaţiuni căutau să apropie

înțreţinea

la Constantinopole

se afla Dragoman

pe Turcia de

al Portoi.

republica Francesă.

t:

des ce moment encore, les dangers imminents dont nous la verrons tonjours
menacâo avec: sollicitude, tant qwavec de Paudace et un bon veni, es ennemis
pourront en 2 fois 24 heures arriver jusqu'aux portes de cette capitale, danger
devenu beaucoup plus pressant depuis le dâchirement de la L olosno, on „105
lambeaux arrachs par les Russes, ont Gt6 soigneusement Choisis, do ani o
quwils puissent onvelopper, comme ils le font en co moment, touto a Lon ion
ottomane du cât6 du Nord, oii ils vont dominer par une nouYe e or oresso,
celle de Kaminiek, dont ils peuvent tirer -beaucoup d'avantage, e do nous
verrions sans doute de venir bientât un arsenal formidable, si on los aissait
tranquilles possosseurs do lour proio; que.00 danger, dis-je, serait le. premic
nous nous s enga-.
el
: alliance par laquelle
en considâration dans c
is
i
sur Jo pied des
fronticres
leurs
de
Ponton aa dtablissement ot ă la garantie
89)..
pag.
I,
supl.
II,
tom.
(Hurm.,
Kainardgik
de
conditions du trait6
1, Vegi

documentele

161, pag.

89

din Hurm.,

vol. 1], supl. |.
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Ameninţările din noi repelite ale Rusiei, în
i cursulii anului 1794, eraii
de natură să facă posibile aceste relaţiuni. Rusia pe la finea lui Maiii
11794 cerea 'Turciei, să renunţe la velaţiunile cu Franţa .şi pe lângă
acâsta arătându-i că oştirea rusescă este deja la marginea Nistrului,
iar flota în puntulii de a eşi din Sebastopole, le pretindea unii portii

pe Bosfor şi cesiunea Munteniei şi a Moldovei. !
Intre acestea se. întâmplă insurecţiunea polonă

Acestii evenimentit

mai potoli

pregiurări profită Turcia, după
cetăţile Ismail şi Bender. î

In cursul

pretenţiunile

sub

Cocziuszko.

Rusiei.?

De aceste im-

sfatul lui Descorches,

pentru a întări

lunei Aucust 1794, se întâmplă

în Constantmopole un -

eveniment politic şi mai pronunţat contra
muscalilor.
Peis-Eendi
Raşid şi Dragomanulii Moruzi sunt înlăturați ca ne ajuns, energici în
direcţiunea anti-muscălescă.
|
Căderea lui Moruzi din dragomanat slăpesce, desigur chiar de

atunci, Domnia
acestă. domnie

fratelui
mai

său Alexandru

dăinuesce

prin

la Bucuresci.

abilitatea

Cu tote acestea

domnitorului,

care luâ

de secretarii pe francesulii Ruflray 4, ceea ce era o garanţie dată Francici despre simpatiile lui Alex. Moruzi.
”
Se agită mult între acestea cestiunea numirei formale a unui consuli francesii:în principate,în anul 1795. Un grec, Constantin Stamate,
schimbă multe acte cu guvernul frances, solicitând asemenea post.
Stamate crede, că aflarea la Bucurescă şi Iaşi a unui consulii francesit
va micşora influența rusescă în principate. Un moment Stamate se

face Dbine-venit

de

Comitetul Salutei publice

din

Paris,

dar acest

Comitet voesce a *] numi numai în calitate de agent secret. Acâsta
Stamate nu vrea să primescă, dicend că n'ar putea. contra -balanţa în
asemenea calitate: intrigile puternicului Lascarov, agentuli rusesci din

Ducuresci.
Cu tote acestea, opunându-se

şi grecii din Fanar la numirea de

consulii francesii a unui connaţionalistă,
prin asemenea cale să devină şi Stamate

românesci,

căci se temea nu cum-va
un compeţitor la tronurile

Comitetul salutei publice numi până în fine agentii oficiosi

la Bucuresci pe Emil Gaudin, în locul lui Ilortolan. Guvernul Republicei francese dă trimisului s&ă din principată, instrucţiuni, din
care reese misiunea lui Gaudin principală «de a câştiga încreder
ea

A

1. Vedi, Hurm. II, supl. 3, pag. 97,.
„ Vedi tote actele relative la acest studii politic în vol. II, supl. 1 din Hurm.
dela
pag. 2915
3. Hurm. II, supl. I, pag. 98.
4, Despre

Ruttray

vedi

documentele

cari ne dai prea bune informaţiuni,

din Hurm.

II

din supl.

pl.

I,

pa ş

3

1, pag. 93,

95

si

95 şi

101,

,
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Domnitorului Valachiei şi a "1 preveni favorabil asupra afacerilor Republicei, aşia în cât, în raporturile ce Domnitorul
interesele Franciei să fie pururea cruțalel.
„4. Iată aceste instrucţiuni cum
tantinopole

către Domnitorul

va trimite Porţei,

și cartea adresată de representantul Francie! din Cons-

Moruzi .

„Instrucţiunile date do Raymond Verninac, trămisul estraordinar al Re-:
publicei îrancese din Constantinopole, lui E. Gaudin, care plâcă la Bucuresci
în calitate de agent.

=
4 Thermidor,

an 3.

T/influonco que pouvont exercer les Princes do Moldavie ct de Valachio
sur le Divan et sur ses rsolutions, en lui presentant los Gv6niments de PEurope qutils sont chargts do lui faire connaitre; le voisinage oi sont cos deux
provinces de la Pologne, dont la situation fixe, en ce momont, attention g&nâral et intresse particulitromont la Râpubliquo; le contact de luno d'elles
secret contre lun de nos
avee la Hongrio qui, nourrissant un mecontentoment:
ses mouvements; dautro
observions
nous
quo
mârite
plus implacables ennomis,
dMagenis ă Jassy ot
residence
la
et
Penvoi
ntedssaires
rendent
encore
motifs

3 Bucharest. Le Comit6 du Salut public, penâtr dos mâmes considorations, La

jugâ ainsi, ct, en consâquence, il a pleinement autoris6 le citoyen Verninac ă
choisir, lorsque les circonstances lui paraitraient demander, parmi les personnes
qui se trouvent ă sa disposition, celles qui, par leur caractâre et lours lumitres
lui sembleraient les plus propres ă recueillir sar cos doux points. les avantages
quiils pouvent oftir. D6jă mâmo co Comite, tout cn confirmant Pautorisation
se porter
qu'il a donnto au citoyen Verninac, a chargâ Constantin Stamaty, de
le
celui-lă,
que
interessant
moins
pas
n'6tant
ă Iassy. Le poste de Bucharest,
cet efiot,
ă
cet,
incesamment,
ocouper
faire
le
ă
decid
s'est
Verninac
citoyen
d6lai.
il a jet6 les yeux sur le citoyon Gaudin qui dovra s'y rendre sans
la
gagner
ă
aura
Gaudin
citoyen
lo
haut,
plus
“ D'aprâs ce qui a cte dit
aflaires
les
sur
confiance du Prince de Valachio et ă le prâvenir favorablement
transmettra ă
do la Râpublique, de manisre ă ce que, dans les rapports qu'il
pour
principaloment
s'attachera,
IL
mânag6s.
-toujous
la Porte, nos interâts soient
raplo
sous
cot effet ă convainero le Prince de la stabilite de la Republique,
cides
Punanimit
de
„celui
sous
port de ses forces ot de ses ressources, ct
ă
parvient
Gaudin
citoyen
lo
:Si
r6publicain.
toyen en faveur du. gouvernement

dissiper

toute

incertitudo ă

cet 6gard

dans Pesprit du

Princo,

le resto

lui

sora facile.
qui se passe en Pologne.
ce
de
inform6
d'âtre
tâchera
Le citoyen Gaudin
dos habitants de cette
esprits
IL împorte ă la R6publiquo de connaitre Pâtat des
WVapprendro quel
usurpatours,
des
joug
au
contrâo, de savoir s'ils se fagonnont
deux, d'etro exactement insost le terrain occup6 par les troupes de chacun
r6solutions, touchant le 'parlours
truit do lours pretentions respectives et do
de la position presonte de
notament
et
pays,
tage ct lo sort do ce malheureux
rendra un. service rel au Goula Russio ot de PAutriche. Le citoyen Gaudin
positifs sur ces divers points.
vernoment, s'il lui procure des renseignements
que d'avoir une exacte
Gouvernsment,
un
ă
Rien ne peut âtre plus utile
de son ennemi. Le cite Gaudin serconnaissance de la situation des affaires
siil peut acqudrir une ide precise
vira aussi avantageusement 13 Republique

des Hongrois est gâncral,
de bâtat de la Hongrie, savoir si le mâcontentement

A.

URECHIĂ

i,

Se
o
5

V.

"Trimisuli francesii din Constantinopole

Raymond

Verninac

scrie

sil tient ă de la lassitude du joug autrichien, sil est n6 do la hausse des
mpots et des conscriptions militaires, ou bien d'un desir dâtermin d'indâpendance.

„Le citoyen Gaudin entretiendra avec le Citoyen Verninac Un0 correspondance regulidre sur tous ces objets, et voudra bien, aussi lui faire passer

toutes les nouvelles relatives aux affaires

connaissance.

Il se

servira î cet

Tartares expedi6s par le prince

a

effet, soit

ă la Porte,

d'Europe qui

du cousrier

si toutefois

pourront venir â Sa
de Vienne,

soit des!

il lui est impossible

d'âtre admis ă. user do cette voie, int6ressante par sa rapidite,
De son cât6,le citoyen Verninac sera tros-oxact â correspon
dre avec le
citoyen

Gaudin et ă lui transmettra

tous_les avis ct documents

qui

pourront
Paider â remplir la commission qui lui est confite. Si, comme
cela est trăspossible, les circonstances ajoutaiont ă Pimportance: de cette
communication, les
d6pâches du citoyen Verninac serviraient de supplement aux
instructions pr6sentes, dont PEnvoy6 extraordinaire de la Râpublique
remet avec confiance
Vex6cution au zăle et ă la sagacit6 du citoyen Gaudin.
On n'y. ajoutera rien
autre dans ce moment, que la reconmandation expresse
au citoyen Gaudin de
ne pas perdre do ue que, parmi les Puissances
ontinentales, PAutriche et
la Russie paraissent âtre celles que le Gouvernement
frangais rogarde comme
sos plus mortelles ennemies et qu'il. desire le plus
fortement: d'abaissor.
Le citoyen Gaudin emmenera avec lui le citoyen
Montal'comme secrţtaire.

Supplement auz .Instructions d'Emile Gaudin,:

Parmi les moyens ă employer par Emile
fiance du Prince de. Valachie et pour lui suggâ Gaudinpour- gagner la conrer ă l'6gard,de la Republique
frangaise les dispositions favorables, que * nous
lui d6sirons, celui d'Emouvoir

son int6rât particulior no serait peut-Gtre pas
un dos nioins efficaces,
„En cons6quenc

e, le citoyen Gaudin pourraitiinsinuer adroitomen
t au Prince,
"que, dans le cas vă l'exptrience de administra
tion de la Valachie lui aurait
fait naitre des id6os d'am6lioration, soit en
Ggard ă son existence politique,
soit relativement au r6gimo intriour, la
Râpublique se ferait un plaisir de
concourir ă, les faire adopter par la Subli
me Porte.
|
„La mission provisoirement confite î
Emile Gaudin, ayant specialement
pour objet do mânager les intârâts poriti
ques do la R&publique frangaise dans
les contrâes oă il est .envoş, il naura
ă s'ocenpor que secondairement des
affaires Gtrangâres aux promiers, et il s'abst
iendra de s'immisceor dans ce qui
pourrait nuire-au succâs de celles, dont
il est particulidremont charg6. Ntanmoins, la prospârits du commerce et le
bien-âtre individuel de tous les citoyens
*
Gtant deux des principaux buts que le
gonvernement r6publicain de la France
so propose: d'atteindre, il est du devoir de
ses agents de consacrer lours efforts
et leurs soins pour Py faire parvenir.
Emile Gaudin ne saurait done faire un
mcilleur usage du erâdit qu'il pourra
agqudrir ă la Cour da Bukarest, qu'en

” APpuyant,

en

soutenant

aprâs

du

Prince

do „Valachie avec tous les moyens
quo lui peuvent fournir l'6nergie et
la sagesse r6publicaines, 'Gtablissemont
de commerco qui s'est form dans la
câpitale do cette principaut6 ot genralement tous les R6publicains - frangais
qui s'y touvent ct sy trouveront. Il
- traxaillera avec zăle ă les faire jouir
des avantages .et de Pexistence que les.
capitulations avec lu Porte leur

de PEmpire Ottoman.

assurent dans les pays dâpendant ou

:

relevant

i
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lui Moruzi de la Pera, în 25 Iuliu 1795, o serisâre de introducere
pentru agentulii francesii Gaudin, prin care îi dice că::
|

«Dorinţa de a cultivi

amiciţia

vostră

şi de a face să se nască

relaţiuni avanlajose intre Republica Francesă şi statului ce guvernați,
m'aii determinati să trimitit confidenţialii pe lăngă Alteța, Vestră o
personă de încredere. Cu acestii scopii mi-amiil aruncati! privirea
asupra cetăţenului Emile
Gandin.: Acesti cetăţenii prin natura lu-

crărilorii la care a cooperati şi prin faptulii,
că a locuiti destulii de
lungii timpii în părţile acele, a fost în stare :să dobendâscă cunos-cinţa intereselorii cari aproprie aceste ţări de Republica francesă, şi
mi s'a părutii profiindi inzestratii cu unii caracterii sigurit şi plăcuti,
priu a îndeplini în modi convenabilii vederile mele. [li adresezii dară Alteţei-vostre rugăndu-o să bine-voiască ali primi cu bună-voinţă», ? etc.
Recepţiunea

limisulit

in Pucuresci

făcută

atât la curte

Gaudin,

a fost din cele mai simpatice. Ori cât la Bu-

cât şi de tâtă boierimea

curesci se adăpostiseră câţi-va nobili emigraţi francesi, Franţa, independent de guvernulii ce'şi dedese, avea o neindoidsă atracţiune peninconscii,

societatea română.

parte din

tru o bună

acestei

nascorea

la

afecţiuni

Grecii înşii

a românilori

contribuiseră,

Franţa.

pentru

Intrândii în planulii de educaţiune ali fanariotului de a cunosce bine
limba francesă, care acum, tot mai mult decât italiana, era trebuinci6să spre

a ajunge

Dragomani

alii Porţei,

grecii

puseră

la modă în

Ducuresci şi laşi limba francesi. Necesilatea acestei limbi o simţi
'Tote
poierimea, cu deosebire în timpulii ultimelorii ocupahuni streine.
casele

mari

din

importante

ori elveţiani,

Bucuresci şi Iaşi aveai guvernori francesi

ca să înveţe limba

citeati cărţi francese.

francesă pe junii viitori

La Bucuresci

străbăteaii

chiar

Se

boieri.

jurnale

unele

ae
PI
a]
:.
republicane.
Stamati,
Iacobii
Se traduceaii cărți din franţuzesce 2. Mitropolitulii
ca să
traducătorulă unui romanit: francesii. «Critilii şi Andronius»,
ai tradus'o după:
nu fic cartea. bănuită de neortodosie, declară, că
|
o
9. Malgr6

123).

,

,

,

1, pag.
a en ville, îl 10
la quantit6 de sujets, prot6gs russes, quiil y
rany

1. (Hurmuzache

II, supl.

a qwune voiz, qui est pour la Republiquc
s'en occupent scricusement, ct notre cause

francaise; des gens de premier
acquiert chaque Jour des prosâlytes.

PAlbanie etablis ici sont des sansPresque tous les negocianis de Janina ct de
_lous les savent par coeur.
Vllomme;
culolțes. Ils ont traduit les Droits de
pour ctre traduites en grec.
j'ai
que
Quclques-uns m'ont demandă les chansons faire pavler de moi. ]ls se desespcpas
Je mai osc les leur remeltre, pour ne
donnevai-je ? Ils s'intâvessent qussi vi”
leur
Les
.
avoiîr
les
ir
rent de ne pouvo
vement auz progres des Polonais.
(Hurmuzache II, supl. 1 pag. 94),
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grecesce, pre cândla tot pasuliă iese proba contrară, cum mai departe

vomii ved6. Chiar şi în cancelarii
aii străbătutu cuvinte francese precumii lectorulă a putută să le afle subliniate în unele documente din
urmă..... Domnitorulă Moruzi scie fârte bine limba francesă, cum

amintesce IIortolanii..

e

Aceste le dicemi,
timpină

Gaudin

pentru ca să se înţelegă buna

la Bucuresci, cu: tâtă

ţările consulului rusesci.

-

.

supărarea

primire ce în-

şi pâte chiar

amenin-

Deră Gaudin nu pote sta mult timpi în Bucuresci. - Constantin
Stamaic intrigă mereii să capete asemenea postu, : sâii
celii puţin să
fie numitii agentii ali Franţiei in Moldova. EI merge
pentru a do-

-bândi acesta

chiar la

Paris.

Aci

“totuşi nu

s6le a face, să fie rechiamatit imediat

reuşesce

CGaudin

din

prin

intrigile

Bucuresci.

Numai

in anuli următorii 1796, la 7 Februarie, ministrulă de
relaţiunele externe din Paris, cedeză intrigelorii lui Stamate. şi scrie
lui Verninac

la Constantinopole, că Gaudin nu p6le r&mânea la Bucuresci,
ca agentii

politicii, find-că este dintre emigranții francesi ce aii
părăsită Franța

în calitale de regalişti.. Gaudin

este

rechiamati,

în împrejurări

tocinai când

dar Agenţia

fran-

cesă, este menţinută prin uni personagiu de puţină
importanţă 1.
Ac6stă împrejurare, face că în decursuli anului
1796, până târdiu în
Iuliu, Moruzi nu mai pâte avea din partea Franţiei
ună sprijină şi
povăţuiri
mai

eficace,

de tâte acestea.

Da

ar (i avutii

|

nevoie

Intr'adevării se incurcaseră r&t lucrurile
pentru Moruzi, incă
de la finele anului 1795.
”
a
Căderea lui Stanislas II rege al Poloniei, sâui'
mai bine definitiva
impărţire,
ori supresiune a Poloniei, redase Rusiei
libertatea

de acţiune
în Orient, tocmai în momentuli când flota
comercială francesă' căuta
să intre in Marea Noră.
i
|
Intre aceste începe şi răscâla vestitului Pasvantoglu,
fostii oșteni
alt lui Mavrogheni şi apoi paşă rebeli de
Vidin. Revoluţiunea lui
Pasvantoglu ameninţă liniscea țerei lui Moruzi.*
Relaţiunile Domnitorului cu Gaudin ati displăcutii Rusiei Şi flota francesă
întârdia de a intra
în Marea Nâgră, iar in țeră r&zvrătirile nu se
sfârşise
cu exilurile pe
la Monăstiri. Moruzi nu mai scia în cotro
să graviteze. Incă la finele
anului 1795

A. Moruzi se ingrozise vedendă căderea lui M.
Suţu din

ivonulii Moldovei.
făcută ? Măcar

Pe la inceputulă lui -1796 se intrebă ce-i
rămâne de

că frate-săii,

in Constantinopoli,

prin uni

reviriment

revenise la Dragomanatu,

1. Vedi corespondenţele

politici

Alexandru

relative în tom.

VI.
2, Dăm pe lângă acestă volumă unt portreță
ală lui Pasvantoglu,

naturală

Moruzi
.

işi
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vede totii mai compromisă situaţiunea. Iată ce pâte esplica.o notiţă
dată de ambasadorulii francesii din Constantinopole, în luna lui FeDruarit 47796, ministrului săi din “Paris, că: Le Prince de : Valachie,

[râre du Dragoman

de la Porte ayant donne la demission îl va lui

ctre donnc un succeseur». De unde luat-aii scirea acesta representantulii francesii din Constantinopole? D. Xenopolo încă vorbesce de
Mi
|
demisiune.
e do adovăratii

Atât

lot Verninae

nu

Moruzi

că in Februarii

că -

recoman-

Iuliu 1790,

în 1%

seria aceluiaşi: Domnitori,

demisionase,

Stamate.
dându'i pe nouli agentii francesu din Bucuresci, Constantin
posiclătinată
simţea
îşi
Adovărulii este, că despre cum Moruzi

şi poate

o simţise

asemene

tiunea,

tot

lui din

Constantinopole.

nu

acolo

Eraii

temeii,

mai cu

mai

puţin

concurenții

de 4 compeţitori ai

dragomanil
tronului românii, şi anume Ipsilante, Suţulii, * Hangerliu
şi Maviocordat.
alit lui Căpitanii Paşa, cum fusese și Mavrogheni,
unuliă din ei isce
până
luni,
Aceştia se agită în cursii de mai multe
Alexandru
argi
putesce, vechiulii Domnii alii păcei de la Cuciuc-Cain
a
ă
|
Ipsilante.
Duîn
nimeni
pe
surprinsi!
n'a
Stamate
Numirea lui Constantinii

curesci, afară de Moruzi,
când

care

nulii voia, căci Rusia nu'lii voia. Pe

acestii grecii intriga contra lui

tate ilii recomandase

atenţiunei

Gaudin,

acesta

cu multă „eali-

guvernului francesii, ca omii

stimati

spusit mai sus, că Verninac
şi cu trecere in ţările române. Ami
lui Stamati, ca agentii ali
aii anunţatii lui Moruzi, în 14 uliu, numirea
astă numire şi. Porţei in
Francici la Ducuresci % Verninac vestesce
1. Ambasadorulă

părea bine,
domnă

francesi

pentru că sccretarulti

din Constantinopole

acestui

credea,

că va isbuti Suţul M. şi “ii

fostuli
Suţulă, boerulu. Codrica, îl asigura, că

(Vedi Hurmuzache
este amicii devotatii ali Franţici.

vol. IL supl. I).

despre trimiterea lui C. Stamati
9. Vorninac către Principele Valachici,
î
e
1796).
t
juille
agentii la Bucurescă.
(14
4
an
dor,
Messi
26
le
Pera,

Prince,

i

|

=
in Stamaty, qui a mârit6 que la Repu
a
Je vous adresse le citoyon Constant
ello
ol
duqu
confiance, et dans la personne
lo
qwel
bliquo Vadoptât cet lui donnât sa
e,
mmag
d'ho
tiro son origine une sorte
n, do
xondu ainsi ă la Nation d'oă il
sorez Gharm6, Prince, do sa raiso pays
Vous
ce.
teren
indif
e
Votr
ne peut: voit avec
quo
tions; et, ayant ă regrottor
sos lumiăres ot do ses bonnes inton t, vous vous trouvorez râs satisfait de
essan
inter
lui Gtro
ait perdu un homme aussi
Laio plac6 ă un poste, oi il-pourra
que je
_co que le Gouverneoment frangais
on'
opini
patrlo adoptive. C'est dans cette
assur6
utile, en mâme tomps qu'ă sa
ance
d'av
suis
je
quo
grande confiance, et
a
_xous le prâsonte, avec la plus
,
Vous
vra de'
nac,
de Vaccueil agr6able qwil 'rece
Verni
Rd,
:
Signe
i
Je suis, etc..
See
Sia
| pag. 145,
(Hurmuzache Vol. ÎL supl.
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18 Iulie st. noii acelaş ană, dar Porta, împinsă de Ruşi şi Austriaci,
combate acestă numire, displăcută fanarioţilori şi Moruzescilorii.
„In acestă notă către Divan, Verninac cere Porţei: î. un firman
pentru

stabilirea

unui

consulatii

în principatele Valachia

generali

şi Moldova.

alu

Republicei

2. Unii berații

de

francese

recunâscerea

lui Const. Stamate cetăţenii, francesii,în calitatea sea de consulii ge-

nerală alu Republicei

francese în

principate şi 3. scrisorile

„porturile necesare, ca Stamate să mârgă la postul săi.
Acestă decisiune a guvernului frances în favorea

lui

şi

pas-

Constatin

Stamati provâcă mare mişcare la Constantinopole între fanarioți, 1 dar
mai alesi din partea Rusiei şi a Austriei.
1. Eată ce dice însuşi despre ac(sta:

”
Pâra. le 1 Therm, an 4.
Vous m'avez donnâ une commission bien Gpineuse on me chargeant de
faire admettre Constantin Stamaty comme Consul g6n6ral de la Râpublique.
Un firman assez recent, qui met trop d'entraves aux intrigues des Russos
dans. ces contrâes pour que la Râpublique doivo tendre ă, son anlantissement,
d6fend ă tout gouverneur ct officiers de Empire, de traiter avec un sujet ottoman
constitu6 agent dune Puissance ttrangăre. D'un autro cOt6, les princes grecs

dont Porgucil est assez connu, ne peuvent

qu'âtre

oppos6s ă Vadmission d'un

homme qui sort de la elasse commune de leur nation ot aurait ă traiter
avec
cux d'6gal î gal. Ils doivent craindre d'ailleurs le regard dun tel homme
initi6 au secret de toutes leurs affaires. Constantin Stamaty a done de grandes
„prevontions Ctablies contre lui. Lo Prineo de Valachio d6clarera formellement,
au premier bruit de sa nomination, qu'iln6 pourrait lo recevoir sans un firman
oxprăs de la Porte, et la' Porte laissera entrevoir une sorte d'impossibilite
Maccorder un tel firman. Ces obstacles cependant ne m'ont point rebut6,
et je
ne men suis propos6 que plus d'efforts pour” faire rospecter la confiance
ct
la
volont6 du Gouvernoment.Le premier pas ă faire Gtaitde s'assurer du
Drogman
de la Porte, qui, ayant son frâre Prince de Valachie, devait naturellement
tre.
„en opposition secrâte.. Aprăs Pavoir prepar6 par les insinuations
convenables,
je lui adressai Stamaty, avec la lettro dont je vous envoie ci-joint:
copie. Ce
Prince Vaccueillit affectueusoment,
mais avec quelque reserve. Il rappella ce
discours. o Boissy d'Anglas donna des Gloges ă la Czarine.
Il demanda si le
systâme des relations oxt6ricures de la R6publique 6tait bien
dâtermin6 ct,
quant ă affairo propre de Stamaty, il laissa voir, ă la vârit6,
qu'elle
6prouverait des difficultâs s6ricuses, mais il ne s'6nonca pas nâgativement
comime il
Lavait fait jusques-lă. Aprts ces premitres d6marches, j'ai fait
remettre au
Reis-Effendi la note dont je vous adresse ci-joint copie, ct oă vous
trouverez
omploy6s tous les moyens. de persuassion ct de raisonnement
dont la chose.
Gtait susceptible. J'attends maintenant que la Porte s*oxplique.
Constantin Stamaty a vu le Prince Alexandre Sutzo, neveu du dernier
Prince de la famille Sutzo ct gendre du Prince actuel Callimaki.
Ce Prince
La assur6 que sa nomination ne pourait que flatter la nation grecque,
que son
admission ne dovait point trouver d'obstaeles. Et, s'intormant de son traitement,

on sc ferait, lui a-t-il dit, un plaisir d'y ajouter tout ce qui sorait nâcessairo

s
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In asemene ocurinţă. Verninac crede utili, să se adreseze de a
dreptulii cu serisâre câtre dragomanulit Moruzi şi să'l îndemne a lucra
în favorea lui Stamati! în 94 Iuliă 1796 (stilii noii).
i
Acestă scrisâre se referă la nota lui Verninac către Reis Elfendi,
din.18 Iuliu (stilii noii) 1796, prin care conchide: că este de o inaltă .
importanţă pentru republică şi pentru Inalta Portă de a se stabili ună
consulii

francesi

pour vous faivo

în Principatele

tenir un Gtat

Moldova

aussi

şi Valahia, cu scopulii

brillant

de a

que celui du Consul de Russie.

Cost Stamaty lui-mâme qui m'a rapport6 cela. Les Suteho sont rivaux ot
ennemis des Moruzzi, et lo Prince Michel aspire ă la Principaut$ de Valachie.
Il faut donc regarder co qui a 6t6-dit par le Prince Aloxandre comme ayant

Gt6 dit ă dessoin do nuiro aux Moruzzi, en

mettant sur .lour

compte toutes

les oppositions, que nous trouvons dans cette affaire. Telles sont les sept ou
huit familles grecques qui se suceădont dans la charge importante.de Drogman
do la Porto, ct de Princes de Valachio et do Moldavie. eur acharnement r6ciproquo ă se desservir est extrâmo, quoiqu'elles soient presque toutes, unies
par les liens du sang; s'accusant mutuellemont d'âtre d6roues aux .Russes
ct los favorisant en effet chacune ă son tour, lorsqw'elles sont con .jouissanco
les autres par corruption,
des Principautâs, les unos par sentiment de crainte,
Gtant pour elles une
guerre
la
paix,
la
maintenir
do
vuo
la
ct toutes dans
cause do ruine et une source de disgrâce. J'aurais fort desir6 de trouver dans
ces familles un homme do eceur, capable de sentir lo prix do la protection de
la Râpublique, dont lu tâte soit accessible ă, des id6es nouvelles. Je laurais
port6 de toutes mes forcos ă la Principaut6 de Moldavie, oceup6e par le faible

Callimaki, complaisant dos Russes, pourvu

de

la guorre,

dât-on

ministration ; mais

Lindemniser

qu'il

des charges

so fit

engag6

elle

aurait

dont

on 'no saurait decouvrir un tel homme.
Sien6:

R.

dans lo parti

grev6

son

ad-

Verninac.

in
1. La Porto paraît vouloir 'se prononcer contre Padmission de Constant
cet
ă
râfăre
mo
Jo
prendre.
fait
Stamaty. C'est un mauvais' parti qwon lui

Cgard aux raisons de droit et do convenance

oxposces

dans ma . note. Elles

Oppose; Soyez
sont p6romptoires. Quelles que puissent Gtro celles qa'on leur
roni condomoturo
amis
sos
ot
francais
persuad6, Prince, que lo Gouvernement
u5505,
des
cabalo
la
mais
Plimpire,
de
re6l
lintârât
point
vaincus, que co n'est
dans
provaut
qui
Porte,
5.
la
des Allomands et des amis de ces ennemis de
os
qui
ce
faire,
ă
et
rOfl6chir
ăy
Prince,
cotte. circonstance. Je vous engage,
os
ramoner
pour
en votre pouvoir, que chacun reconaît Gtre considerable,
choses.

Vous

sentez

aisement

quo co n'ost pas

de „bonne

foi quo

Lon a dit î

los intârâts de Empire.
la Porte, que Constantin Stamaty Gtait Russo et trahirait
N
â.
absurdit
telle
une
avancer
peuvont
Los Russes seuls
do
marque
une
e,
domarch
presonte
onillez reconnaitre, Prince, dans ma,
mon

amiti6
+
i
(Burm.

ci agrâer
|
Vol

Passurance
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neutraliza

preponderența

cunoscută

a Austriaişi a Rusiei

în

aceste

ţări, de a priveghia, şi potoli agenţii lori.
Din o scrisdre a lui
ruzescii

sunt

Moruzi de la 95 Iuliii 1796 'se vede, că Mo-

cei cari, pe sub

mână, impingi

Porta

să

nu'lă primâscă

ca consuli generali alii Republicei francese. Stamati amintesce ce a
disii reposatulii Peysonnel, că «stabilirea de consuli francesi în Valahia
şi Moldova, va întelni mari pedice din partea Domnitorilorii...» Apoi
afirmă, câ «Le Drogman Moruzi et son frâre, Prince actuel de lu
Valachie, sont les'auteurs de la maroeuvre». Că adică, după sfatul
lorit, în conferinţe nocturne, Pârta a respinsii nota lui Verninac, re-

lativă la Consulatii.

|

.

Adevărulit e, că la Constantinopole erai două rânduri de representanţi ai Franciei. Verninac era ministrului Republicei, dar Chalgrin

îşi dice şi elă «ministre plenipotentiaire du roi de lrance». Alăturea
cu

Chalgrin funcţionaii mai mulţi consuli totii de ai regalităței.
Adăogirea acestei afaceri
cu cererea de expulsiunea lui Chalgrin

şi a consulilorit regalişti: din Orienti, la afacerea Stamati, face
acâstă a doua afacere să'şi pârdă din ascuţimea ci.
o
__-

4.

«Le soussign6,

Envoy6 Extraordinaire,

Eifendi :

că

exposant donc ă S. E. le Reis-

|

-

|
19. Qwil est d'une haute importance pour la R&publique et pour la Sublime
Porte d'6tablir un consul frangais dans les Principautâs de Valachie ot de

Moldavie, ă Veffet do neutraliser la prâpond6rance

connue des

Allemands et

des Russes dans ces contrâes, V'y surveiller et d'y contenir lcurs agents ;
20. Que le citoyren Constantin Stamaty, nomme â co poste par le Directoire
do la R6publique frangaise, est trăs-propre par la connaissance de la langue,
dos usages et dos inclinations des Moldaves ot des Valaques ă lo remplir
dignement ;
|
„39 Que ce citoyen no peut pas âtre atteint par lo firman do Sa Hautessc,
rolatif aux sujets ottomans constitu6s agents de Puissances Gtrangeres, puisquiil est dovenu citoyen francais aux termes do la Constitution francaise ;
40, Que, quand mâme la Sublime Porte considârerait oncore le citoy en
Constantin Stamaty commo sujet ottoman, olle ne eroirait pas devoir sans doute
se rofuser ă uno oxception en su favour, dont elle a donn6 loxemple ă P'Ogard
de M. Mouradgea ; Prio

$. E. de

10. Un
bliquo

vouloir

bien

faire

Gmaner

firman portant Gtablissement

dun

de

la Sublime

Consulat

Porto:

gân6ral

do

la Râpu-

franqaiso dans los Principaut6s do Valachie et de Moldavie;
.
20, Un Borath qui fasse reconnaitre Constantin Stamaty, citoyen frangais,

dans sa qualit6 do Consul gântral de la Râpubliquo
cipauts;

francais

dans

ces Prin_

3%, Toutes lottros et passeports qui seront jugâs nâcessaires pour Pacho-

minement le plus solide et le plus avantageux du dit citoyen Constantin Stamaty
pour son poste.»
”

(Hurm. vol. II, supl. 1).
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La începutuli lui Septembre 1796, cestiunea consulatului nu făcuse
paşi înainte, deşi desgraţia nouă a lui Reiss Eflendi şi a dragomanului
George

Moruzi,

pute

să dec

lui Verninac

bună.

o soluţiune

a spera

La dragomanatii ajunge unulii din fiii lui Alex. Ipsilante, pe când

George Moruzi este exilatii la insula Cipru.
Căderea lui Rois-Ellendi (esilati şi elit
Moruzi

din

Dragomanatii,

aduci,

cum

bine

Chio),

la

a lui G&.

şi

-Aaronii,

dicea Florian

căderea şi a lui Alex. Moruzi din tronulii Muntenescii. Duşmănia în
care lrăiai Moruzescii cu Ipsilanţii, este amintită de Verninac în
raportulit s&ii către ministruli afacerilorii

externe

din Paris

(Delacroix),

cu data 2 Septembre 796.1 Ac6stă dușminie a grăbit, cu bună semă,
|
- mazilirea lui Alex. Moruzi.
aduce,
Stamati,
lui
Eşeculii suferitii de Verninac, în afacerea
Aubert
ambasadorii
credemii şi rechiămarea lui şi înlocuirea cu noulit
lui Stamati
du Dayet. Acesta însuşi propune guvernului săii trămiterea
numirea la conin vre-o altă functiune, pe costa Africei, şi sfătuesce
2. Refuzulii definitivi
sulatulii generalii, a unui francezii de origină.

ministrul din
alii Porţei, comunicati de Reis-Eflendi lui Delacroix,
turcescil.

Raia, ad. şupusii
Parisii, este bazatii pe faptuli, că Stamati era
alii Porţei, din 19.0ct.
"Nici nu așteptase acesti refuzit definitivii
ci din propria sa iniţiativă,
1196 (stil noii) Ambasadorele du Bayet,
alii Munteniei, pe unui
Domnit
numise deja provizoriit, pe lângă noulit

St. Cyr; primulă s&ii sevretarii
camaradii de arme alii său, Generalulii
|
Si
de ambasadă.
(stil
Octombre
Portei, în 13
Acestă numireo notificase du Bayetl
E

noii) 1'796. 3

1. Vedi anexele la acestă pagină.
|
2. Vedi anexele.

E

re trimiterea generalului St. Cyr,
9. Aubort du Bayetcătre S. Pârtă, desp
do
și în Moldova, şi despre firmanulii
ca însiircinatii do afaceri în Valachia
recunâscere alii generalului.
C-plu, le 22 Vendemiaire, an. 5.

Sublime

Porte,

Waprăs des motifs do sâgesse,

d6velopps

dans une

res
sse au Ministre des Relations Extericu
lottre de $. E. le Reis-Efiondi, adre comme Consul Genbral en Valachie ConLa

voir
on "ranco, ayant refus6 de reco
Râpubliquo
6 qu'il convenait aux interts de la
nt, prâs
stantin Stamaty, n6 Raya, j'ai pens
remo
isoi
prov
oyer
denv
,
Porte
Sublime
Ga St.
le
francaise, ainsi quă ceux de la
es,
Warm
ns
do mes anciens compagno
de V'EHospodar de Valachie, Pun bassade. Son exp6rience, sa circonspection, sa
Cyr, mon premier secrdtaire W'am
musulman
sontiments pour la gloire du nom
dres qui
gădlite ă la Republique et ses
lumi
des
tro
smet
quil pourra me tran
me donnent d'avance la certitude
ime Porte, du
“mo: mettront

ă mâme

de

donnor

do nouvelles

preuves ă la Subl

510.
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Saint-Cyr este vestitulă Cara, care
de la Moldavie et de la Valachie» 2,

a

este autorului operei «llistoire

dâsir qui m'anime de contribucr ă sa prosp6rit6 comme
ă, celle do la R6publique.
Le soussign6, ambassadeur, prie la Sublime Porte de
faire expâdier le
firman. qui devient nâcessaire au Ga St. Cyr, seerGta
ire d'ambassade et charg6
d'affaires en Valachio et en Moldavie.
|
Pour

copie

conforme,

E Sign:
Deeretulii prin care se numesce
însărcinatii de afaceri la Bucuresci.
.

generalulii

-

Aubest du Bayet

St. Cyr

în

funoţiunea de

C-ple, le 26 Vendâmiair

e, an 5.
„Au nom de la Râpublique Francaise.
|
|
Nous, Gânâral Aubert du Bayet,: Ambas
sadeur de la Republique Francaise
prâs la Porto Ottomane.
.
|
|
|
„Vu le rofus de la Sublimo Porto do
recon
naîtr
o
le citoyen Stamaty en
qualit6 de Consul General prâs I'Hos
podar de Valachie ;
|
Di
Considârant que la nature de nos relati
ons politiqucs en ces contrâes oxigo
necessairement la prâsence d'un agent
de nos ennemis, 6clairer -leurs mouve ă Bucarost pour Y pier les intrigues
ments, contrebalancer le poids
influence, faire respecter le nom
de lour
francais et transmettre avec câldrit6
velles du pays dont cette ville,
les noupar la râsiăence du Prince, et le
passage des
courriors, se trouve 6tro un des princ
ipaux points de contact;
Arrâtons, que le G6n6ral de Briga
de, Cara St. Cyr, premier seerGt
notre Ambassade, se rendra inces
aire do
samment â Bukarest pour Yy
exercer provisoiroment les fonctions de Charg6
agir Wapr&s nos directions, jusqu' d'aflairos prâs lo Pee do Valachie, et pour y
ă, co que lo Gouvernement ait
fait choix dun
autre sujet pour xomplir cette
place.
|
Donnâ, scell6 ot contre-sign6 au
Palais de la Râpublique, lo 20 Vendâ
Pan Cinq.
miairo,
|
Sign: Aubert du Bayet.
ă original, (plus bas) par .le
citoyen A mbassadeur,
|
|

Sign6: Adanson,

Collationn6 par nous, Chancelier
de PAmbassado
gaisc prâsde la Porte Ottomane
, sous
u:

|

Aubort du Bayot

generalului

St, Cyr,

de la R6publique Fran-

signâ,

Signc:

Sign6: Aubert du Dayet.
către Ministrul

însărcinat

Adanson,

relaţiunilor externe,

de afaceri

Chancelier,

la' Bucuresci.

Chancolier.
dospre

trămitorea

.

Pcra, le 1 Brumaire, an 5.
!
Y 7 ous. verrsiez, Cit
în?
oye- n
i
min ă envoyer en Vaiachie Ministre, dans ma, note 5e les motifs
qui i m'ont dâterle Gen6ral St. Cyr, promier
secrttaire d'A mbussade..
„1. Aces
t Opă

a
librarulă editori Crist,fostIOnitradusă în 1857 de N, 1. Orașanu
n ct Romanov.
!

și

>?

ublicată în 80 de către

Si
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In instrucţiunile ce se dait lui Cara, la primul locit este obligaţiunea
pentru cl de a «menţine buna armonie care domnesce între Depublică

şi Domnitorii Valahiei şi Moldovei».

|

La ntcessite de survoiller los frontitres de VEmpire et tous los mouvemonts do la Pologne, on n6me temps quo celle de nvassurer de la constance
des bonnes dispositions do l'Hospodar, m'y ont d6terminâ. D'aillears, si un
jour nous en venions ă engager la Porto dans quolque demarche hostile, ai
voulu m'assurer dun homme fidtlo qui me ferait connaâtre la conduite qw'on
tiendrait en Valachie ct en Moldavie. Ici, je dois encore vous faire observer
quo c'est en vain que lo charlatanisme on le zâlo indiscrot ont voulu nous
fairo croiro que la Râpublique pourrait ouvrir un commerce extromement
avantageux. avec ces Provinces intâricuroș de Empire. Jo vous assure, moi,
quo dWaprts des ronscignements cortains, j'ai appris ă connaitre les futilites
Pun tel projet. Une scule maison de commereo, celle de Pellct ct Cic, protâgte
o
et encouragte, n'a pas pu so soutenir ă Bukarest.
On pout en attribuer peut-âtro los causes aux malheurs des circonstancos.
Au reste, notre position militairo ct politique ot les sentiments pleins de
dit, y
bien-veillanco do PILospodar do Valachie, m'ont fait, commo je vous Pai
vâsolution.
ma
“envoyer le Ga St. Oyr. J'esptre quo vous approuverez

atii de afaceri
Adausii la instrucțiunile date generalului St. Cyr, însărcin
Republicei
orulii
ambasad
la Bucuresci, do către gonoralulii Aubort du Bayet,
e

Se

la Constantinopole :

|

|

"Pâra, le 17 Brumaire,.an 5.

.

|

est relatif ct que jaurais
Je vous envoie, Citoyen Gân6ral, Parrât6 qui vous contenu
, quelles doivent

dA vous donner avant votre dâpart.

Vous verrez par.son

seulement: que vous devez vous âtro les bases de votuo conduite. Pajouterai
sans cosse dans lo corele :6troit
absteniv de pavler politique ct vous renfermor
maintenir la bonne harmonie
do
t
de vos obligations, qui sont ossentiellemen
de Valachie et de Moldavie,
ars
Hospod
les
et
qui regne entre la lepublique
union avec la Sublime Porte.
qui n'est que la consequence de notre intime
ctre indiffârent ă tout ami de
peut
ne
sort
Quant aux Polonais, dont le
de gouvernement ne vous permot
la Libert6, comme votre Gloignement du centre
temps que vous interviondriez
pas Waffirmer, ni de rien promettre, 'en m&me los individus de cette nation
nt
elleme
dans Poccasion pour proteger person
les fois que vous seroz press6 d'ailleurs
infortunle, vous aurez grand soin, toutes
quement: «que, sans doute, il ost
par. cux, de râpondre avec, prudence et laconi agir ă la premitre occasion, Mais
ă
prâts
tenir
«juste ot utile pour eux do se
que vous me ferez connaitre avec
<que vous n'en connaissez pas lo moment,
|
qui leur ost relatii>.
:e
ză
|
tout
re
connait
Citoyon G6ntral, a bien
“a LAN ou oecuporez spâcialoment,
avec
sur

vos

frontiăres,

et

vous

Pourrez

dans

vos

relations

Gaudin faisait usage. Je ne saurais
moi vous sorvir du chiffre dont le citoyen quo dans la maison de I'Hospodar,

ce

qui

se

passera

trop vous recommander de ne vous lier
les autres,
afin de bien voir ct de n'avoir avec tous
„Sign:
xapports circonspects

n'importe qui, quo dos
Aubest du Bayet.

9

ce
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Din: t6te cele ce precedă, nu vedemii confirmându-se 'aserţiunea
D-lui Xenopolo, că Al. Moruzzi a datii demisiune din domnie. Din
contra, el a fost surprinsă cu mazilirea, tocmai în ajunulu dilei St.
Alexandru, care avea s'o serbeze cu tarnosirea bisericii cu acest hramii,
construită de elii la Spitalului de la Dudesci.
Mazilirea “lui Alex. Moruzzi. este raportată în nota lui Verniniac |
cătră Delacroix, ministru din Paris, în 2 Sept. st. n. 1796. Tot de la.
el scimii, că Ratit-ENendi, protectorul lui Moruzi, a fost exilatit la
Chios şi că şi fratele Domnitorului A. Moruzi,
care se afla dragomanit-al Porlei, încă a fost exilat la Cypru. «Le Prince A. Moruzi,
Prince de Valachic, frere du precedent Drogman, vient aussi d'etre
dâpos6. La Porte a'nomme& pour le remplacer, le Prince Ipsilanti,
fr&re du Drogman actueb. Ipsilantescii prigoniţi de A. Moruzi revin
în faţa apei şi 'şi r&sbună pentru exilarea lui A. Ipsilanti, intâmplată
după intrigele Mor uzescilor !,

XXI
Domnia
ruzi

lui Mihai

Sutsu

în

Moldova.

Am

vă&dută împrejurările care aii adusi schimbarea

de

la

tronulii

Moldovei la

al Trei

Românesci

şi

lui Al. Moaceea

a lui

Mihai Sutzu de la tronulii Ţârei Românesci la Moldova.
|
Despre acest Domni: fârte puţine insâmnă scriitorii noştri, ba
unii mult decă se mărginescii a "i inregistra numele. Cel mai modernii

din istorici, D-l Xenopol, se mărginesce a ni '] arăta în cei doi ani
de domnie ocupati cu întărirea cetăților aşedate pe Dunăre, precum

Ismailulă, 'Tulcea şi. Chilia, şi cu înfiinţarea de magasii însemnate de

“alunguli. Nistrului

şi

al Prutului

şi. cu

privegherea,

aşternerei

unui:

podii la Isaccea şi în deobşte luândii tote mesurile de pregătire pentru
r&sboiulii care s'apropia,
Bătrănulii: Drăghici: ne spune, că în ocărmuirea acestui Pri incipo

ma aflată nici o împrejurare politică scrisă, dar că nici vre-un
bine
vrednicii de insemnati n! a făcutii pământului. Moldovei.
Totuşi Drăghici recunosce, că el s'a preocupati de rcimpopularea
Moldovei cu

locuitori, fiind forte pustiită din ultima rezmeriţă.

Acestă pustiire mare a ţărei resullă din notele următâre,
ce
«
le
am aflată intrun portofoliu a unui doctorii din nemulii
lui Suu Dracu,

i

1. Hurm.,

tom.

II, supl,

TA pag.

155.
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care a trăitii in Moldova pe la 1764 îneâce și care lam donatii Academici române, Tală, după acest doctorii, care era numărulii contri-

buabililor din

o mare

care se lermină

parte

cu paccu

din Moldova,

de

Judelele

e

eee

e

înainte

de răsboiulii

Moldovei

aaa
a
Suceava . .
eu
e
Nemţii. ..
aaa
aaa
tomanii . .
eee
e
Bacăii . .
eee
Botoşani .
Putna ..
Tecuci e...
Covurlui .
e
cea
e e.

Matova.

încă

la Cuciuc-Kainarai.

ee
ee
Vaslui
eee
Pâlciu e
Orhei . . . . . . . . . .
o o. o. o e
Cernăuţi . . .
. . . .
.
.
.
.
.
Soroca.

6388.

5095

9600.

D000
8500.
4400
4000

e

2153 (sait 2150)
|

e e 9000
3905
e
. .. 6000
e e 4000
. e . 9850

|

|

750 (sati 950)
Cărligăitura . e o...
9700
e
eee eee
ee
Tai

750
65925 sati şi 661721.

.
și Târgulii Iașilor . e...
Deci în o mare parte din judeţe:

chiar

Dacă

că

presupune

am

-

să fie avutii până

jud.. Putnei

la

la 71172.
3000 de contribuabili, încă cifra totală nu sar urca decât.

r&sboiulii de la
Dâcă acesta e populaţiunea dajnicilor inainte de
vedere cu acestă
1769, cât a trebuitii să-fie redusă după acâsta! In

pustiire nc:explicămii
slobodiilor.
Si cu

numerâsele

acestă

tâlă

suma de circu 400,000
surelor !
Ca

să se vâdă

pre

scădere

hrisâve în fav6rea băjenarilor şi a
SE
o

a dajnicilor,

visteria

de lei, acoperiţi în pate

plătesce pe anii

numai din banii ră-

ce se cheltuieii aceşti bani, preste

suma

da-

şi ale Domnei, vom retorită Porţei şi preste iraturele Domnitorului
amii aflaţii în archiva Acaproduce aci unii importanti documentiă ce
Moldovei
demiei Române
pe anulii 1795.
1. Intr'un

şi care

nu

Joci din portofolii

este altu de cât inşuşi bugetului
.
ME
dice:

„Rime

ațiune
unchi mei Dracu Suţu“, Acestă inform
Suţu.
un
cra
Dr.
acest
ti
testa
Deci necon
Istoria Rmânilorii de V. A. Urechiă.

și cântece

si monostihuri ale r&posatului

şi zcuma.
despre familia sa o mai repetă
E
.

Ton. V. — 33

54

|

|

Y. A. URECIIIĂ

Actulii pârtă litlulă: «Dupre cum sait socolitii Şi Sai aşedali
lefile D-lor veliţilor boieri şi alţi- poierinaşi, cum și zapeii şi slujitori
ai curtei gospod.»

Tată înşirarea lefilor:

v

»

b

ivi

4

1469 loi pe lună:
250 lei vel Logofătii de ţtra de josii
250 » vel Logofătii de ţâra susii
100 >» al doilea Logofătii
100 > al treilea Logofătii
60 » ş6se vornici de Portă, câte 110 loi unulii
505 » toţi deacii de divanii!
19 > Is-Başa de divanii
19 » lei la 12 fustași ai divanului
180 » l€fa şi cheltuiala la biserica gospod. adică:
60 lei archimandritu
90 >» un preotii
20 + proto-psaltii

20
20

al doilea psaltii
un diaconii

10 >» un canonarhii
30 lumânări, unt-de-lemnii
400 lei vel Vornicii

__400
„400
400

şi tămâie

» vel Vornicii
> vel Vornicii
>»

vel Vornicii

3069

O

19

19 19.19
CO
cu

1340 de
360
40
30
20
15
3
18

lei
lei
lei
lei
lei
lcă
lei
lcă
lei
lei
lci
loi

60 bani D-lui Hatmanii și taifaua D- -salo, însă :
velii Hatmanii
căpitanii de lefecii
velii-căpitanii hatmanescii
porușnicii
başii hatmanescii
stegarulii
doi trimbaci, doi dobaşi, unii surmaciii și unii flucrașii ai .
hătmăniei
bașii-bulucii-bașii din curtenii gospod.
bulucă-bașii alit doilea,
căpitanii de drăgani,
sotnicii,

ISTORIA ROMANILORU
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GO lei la 12 zapcii ai scimenilorii cari sunt socotiți la patru stâguri
do seimeni, a câte 3 zapcii la unii stg, adică: Ste sarulii,
odobașii, ciaușulii, câte5 lei unulii,
480 lei la 160 seimeni do la 4 steguri ai curţii gospod, “socotindu-se |
câto 40 lude la unii stâgii, și lfa câte 3 lei la unulii,
20 lei unii căpitanii do lovenţi,
75 lei la 15 lovenţi, câte 5 lei,
10 lei odobaşii de levenţi,
|

10 loi ciauşii de lovenţi.

|

7 lei 00 bacractarii de lovenţi,
“57 lol la emieliculii la 19 levenţi, cu 4 zapeit af lor, socotindu-să
câte 4 parale de omii:pe qi,
30 loci prolcovnicului de Lunca-mare.
1340 lei GO bani.

2400 lei D-lui velii Vist. și taifana D-sale, însă :
300 loi d-lui velii Vist.,
- 200
100
80
80
1500
140

lei
lei
loi
lei
lei
lei

|

alii 9-lea Vist.
alii 3-lea Vist.
logoietii do visterie,
vătavii de visterie,
diacii de visterie,
cheltuiala visterioi pentru hârtie, cormâtă şi câră tare.

2400

2098 D-lui

velii Post. şi taifaua D-sale, însă : :

1000 lei velii Post.,
250

lei velii-gramaticii,

250 loci velii Săcritarii,
100
50
50
GO

loci
loci
lei
lei

ali
alii
alii
alii

2-lea
3-lea
9-lea
2-lea

Post,
Post.
Săcritarii,
gramaticii,

50 loi vatavulii de copii,
50 lei iciciohodarii,
30 lei muhurdarului,
50 lei polcovnicului postolnicescii,

40 lei polcovnicului Sărdărescii,
25 lei gramaticii postelnicescii,

15

lei eaftangiulii

80 lei S postelnicei, câte 10 Iei pe lună,

Ni

V.

.

l ci vătavii de călărași,
09
l ci odobașu de lipeani.
Ei

5
a

A. URECIMIĂ.

)

2098

lei D-lui velii Ama și taifaua D- sale, însă:
300 lei d-lui volii Aga,
50 <&
velii căpitanii de darabani,
20
<, poleovrnicului agioscii,
A

9
“)

A

başii-bulucii-başii agiescii,
6 bulucii-bași agiești,. -

A

bașii-ciaușii agiescii,

15
10

buciacași,

18

«

A

GG5

să

”

2 trambaci, doi dobași, unii surmaciti şi unii fluorașși
câte 3 lei unulă,
«un căpitânii de lofecii,
,

„unii odobașii de defecii,

agiescii,

y

GO ciaușu de lofecii,
GO morctari do lefecii,
20 letecii cu.
zapeii ai lor, socotindu- -să câte. 4: parale de
omii pe qi.
Ni
665

D-lui solii. vornicii
+
de aprogi și taifaua D-sale, însă.
200 lei d-lui velă. Vornicii, . 100 « vatavii de. aprodi,
100 « ciauşi de aproţi,
10 «doi ispravnici, ..
5 « vătavii de vartă, ( gardă ?2
„
200 lci D-lui velii Bani.
524 lei 30 bani D-lui velii comisii şi. aitana D- sale,. însă :
<
200
d-lui veli comisii,
50
alti doilea comisii,
Ra
40
rahtivanulă,
20
alii 3-lea comisii,
310
bașii-salahorii,
26
30 bani 3 sohahori,:
|
90

«

irucii- baracctarii,

90
<«
saisii-başi,
omicliculii saisti-bașii,
90 bani Nalbaști-bașii

ISTORIA
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G

e
«

saca-bașii,
emicliculii lui saca-bașii,

3

«

vătavului

grajdiului,

« la 20 de comișii câto 1 leii GO vană la unul,

90
37

taifaua pitărici adică :

«

10 lei unul,
30 1ci la 3 vezetei înaintași, câte
e

40

la 4 vezotei rotași, ecâte 10 lei unulii,
lei vătavulit grajdului,

«

De
19

emiclicii la S comișai socotindu-să, câte 4 parale
.
.
de omii .pe di.

«

———
37

184 183 lei 30 bani taifaua D-salo 'velii camaraşii însă:
100 Iei alit - doilea .camarașii,
„90
ce: vatavii “do. camară,
90
«e "gramâticii de camară,

spiţerii gospodii, adică:

| 400. «

=

100 :l0ă 'Jefa spiţerului,
„100_eici: cheltuiala
4,

2007

«*

sufragiu,

45

- 10 _â.. şerbeegiu,,
« ibrictariu,
15

”

samdagiu;

-10 e

z

.

poșchiargiu,

45-e

« : credincieru,

« bărbiorulii,
« muhurdangiulii;
« mabiengiu,
« mutulii,
« “emacii cafengiu,
emas .ciubueciu,.
A
A

ct

20
10
10
10
5.

A

ca

90

ci

105, <

velă cupariii,.
sîngcaotarulii
edielii Şi iciolani,. adică :
15 ce- ciubucciu,
„-. 10 : « cafegiu;

Pi

.«

or

30

Gct

100

doftoriilor..

-

emacii sufragiu,

omacii ibrictarului,
emacii samdacgiului,
omacii sorbecgiului, .

”

V.
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vs»

Yv

v

vs

N
=

t9

19

WI

WOOD

ce

Gr

9

9

y

v

Durid

NI

WWW

y
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lei ispravnicii de pe la ţinuturi, însă :
400 lei Ispravnici la Suceava,
400 | >: Ispravnici la Neamţu,
400 >: Ispravnici la Romanii,
400 2 Isprarnici la Bacăii,
400
Staroşti la Putna,
18
trimbaci,2 dobași, unii sirmaciti şi unii fImeraşii ai
stărostiei câte 3 lei unulii.
400
Ispravnici la 'Tecuciii,
400
Părcălabi la Galaţi,
400
Ispravnici la 'Tutova,
300
Ispravnici la Vaslui,
400
Ispravnici la Fălciii,
7
Ispravnicii la Greceni,
7
1 Ispravnicii de Codru,
4 Ispravnicii de Hotirniceni,
400
Serdari 'de Orheiii,
18
trimbacă, 2 dobași, A sirmaciii şi unii Huoraşii ai
serdărică, câte 3 lei.
400 >
Ispravnici la Soroca,
200
Ispravnici la Herţa,
400
Ispravnică la Dorohoiii,
400
Ispravnici la Hârlăii,
300
Ispravnici la Cârligătură,
400
Ispravnici la Ținutul Iași,
500
Beșiâga de Iași, I6fa sa şi a neferilorii
sti,
100
Beșlcga din Focşani, adică :
40 lei Ifa Beșlegei,
60 » 12 neferi, câte 5 lo,
70
Beșiâga de Tecuriii, adică :
30 lei I6fa Beșlegei,
40. > 8 noferi,
180 > Sordarul de Galaţi, adică:
80 lei I6fa Serdarului,
100 » 20 de neferi, câte 5 lei,
30
Beşiâga do Bârlad, adică :
30 lei l6fa Beșlegei,
50 > 10 neferi, câte 5 lei,
50 > Boșiga de Vasluiii, însă :
i
30 lci I6fa Beșlegei,
:.
20 « 4 neferă, câte 5 lei,
ca

7061

A..-

ISTORIA

de Fălciii i Greceni

Beşiega

521
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şi Codru, adică:

50 lei I6fa Beşlegci,
100

neferi, câte 5 lei,

50 lei l6fa Beşlegei,
200 >» 40 neferi, a câte 5 lei,
18 » emiclic la 6 neferi, co sunt rânduiţi a sta la Criuleni.
:
Beşi6ga do Soroca, adică:
40 lci l6fa Beşlegei,

115»

15

>» la

15

nofcri,

DBeșiga de Herţa, adică:

+

90

20 de

Beşlega de Chişinăii, adică:

»

2G8

»

40 loi 16fa .Beşlegei,
50 > la 10 neferă,

105

> “Beşiega de Dorohoiii, adică :

65

40 lei l6fa Beșlegei,
65 > la 13 neferi,
Beşi6ga de Botoșani, adică:

>

_23 lei l6fa Beșlogci,

a

40 > la 8 ncferi.
ele de la serhatură, adică :
ihacl
Capik
loi
-

400

100 lei Capikih. de Hotin,
100

>

>

100

»

»

"100

>

>

>

.

Bender,

» Achormân,
»

Chilia.

.

loi Capichihaelile do la Țarigrad,
» Sameșulii lefilorii.

6500
80
396095

lei. 1

Documentulii
ne dă

rilorii,

o

acesta, ori-cât de
icână

necompleetii în privinţa

a stărei

perfectă

generale

a

a ţărei,

venituluxului

|
avea ţera.
Curţei şi a acelei brime de Oştiri ce mai culege nici o informaţiune,
tot acestii budget nu putemit
Din
|
cât privesce

care

justiţia

şi cultura

|

publică.

.

tote aceste, Mihaiii Suţulii, pe
In privința culturei. publice “cu
în ţâra Românescă, nu putea să
Pamii vădută ţinendi la dânsa,

o .fi negligiatii cu desăverşire

în Moldova.

Eli era unii bărbatii cultă,

rabii Stamate, nu putea să nu încu
şi alăturea cu Mitropolitulii Iaco
în
re,
ncia
iite împrejurările grele fina
jeze şeola, atât cât puteai pern
şi
ă
stir
şi a calamităţilorii ce se năpu
urma invasiunei ruso-austriace,
peste Moldova:

o

secetea,

fometea

şi ciuma.

Biblioteca Academiei,
1: Codex folio mic cu No. 54 de la

cr
9
9

V.

Din

respectulii

A.

URECIIIĂ

culturală, aveimii

de la Mihaiii

Const.

Suţul reor-.

ganisarea şedlei din Botoşani, pe lângă Monăstirea Adormirei
Domnului.
|
|
In acestă şcâlă se invoţa carte elinâscă şi moldovenescă,
recţiune bisericescă.1
|

Maicii
cu di|

Continua a exista o casă specială pentru întreţinerea şesleloriă.
La stăruința Mitropolitului lacobii Stamate, se acordă lefi dascălilorii

de lo Botoşani,

din casa specială a şcolelori de la Iaşi, aşedată lângă

Mitropolie.

|

“Remarecabilii este documentulii, care sub formă de anafora, Pai
presentatii Domnitorului Iacobi Stamati, despre situaţiunea generală
a înv&ţămentului. Uricariulii Domnului Th. Codrescu, publicând acestă
analora, nu'i pune nici odată.
|
Tot asemene ait făcutii şi. cei-l-alţi scriitori, cari de atunci sati
ocupatii de istoria şedlelori. După tote stăruinţele ce am pusii până
astădi, n'amit v&dutii originalulii.
Nu vădu însă imposibilitatea ca. anaforaua lui Iacobi Stamate, |
despre care Wolf Andreas în «Deschreibung des PFirsthunthumes
Moldau» aii scris cu multă laudă meritată, să fie adusă la cunoscinţa
noului Domnitori starea şedlelor.
|
Când Mitropolitulii vorbesce în anafora

o
despre -Şcola

cea

mare,

vorbesce ca de ceva care există, iară existenţa acestei. şcoli, care în- .
cetase sub ocupaliunea rusâscă, abia dâr de sai reinceputii sub
domnia lui Alexandru Moruzi. Prin urmare Mitropolitul Iacobii pro„pune Domnitorului Suţu, celui cințeleptii forte, iscusitii la minte, deşteptu la ale ţărei îndreptări» cum dice Zilot, îndreptările de adusi la
o stare de lucruri existente. Dâcă Mitropolitulă îndemnă pe Domnitori

să dee hrisove de mai puţină importanţă, ca acel pentru şc6la din:
Potoşani, nu rămâne îndoială
că starea şeslelori din Iaşi cu alâtmai

mult a trebuitii să atragă atenţiunea lui Suţu

asupra

şcâlelorii mari

din capitala țărei şi în. genere. Ce'i dreptulă, sari fi pututii ca acesti
documentii să fie adresati următorului Domni Calimah-Vodă. Cerce-

tândă

la timpi

domnia acestuia,se va vedea pentru

ce dăm preferinţă

versiunei, că anaforaua a fost adresată lui Mihai Suţu. Conlucrătoriti
la acestă importantă anafora, a putută fi Gligoraşu, logofătul Mitro-

poliei,

despre

care vorbesce

Andreas

Wolf 7, şi de bună

s6mă

inspi-

raţiunele
de la YVolf încă n'aii lipsită.
|
Să analizămii puţin acesti documentii. importanti. Mai
întâiti

Mitropolitulii cerceteză sumele şi budgetele şcâlei
1. (Vedi docum, în Analele Culturei publice de V. A.U)
2,

Andreas Wolf Tom.

mari,

I pag. 141 şi 284 și Tom, II pag. 19 nota M.

a aşia

disei

593

|
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Academic, apoi face istoriculii zidirei localului de către Grigore GhicaVodă,

amintindit

şi de hrisovulii

acestuia;

descrie: întinderea

locului

şcolei, loci mărită de către Mitropolitului Iacobii ; arâtă după: acea
din ce şi cum a constituitii Grigore Ghica venitulii şcolelor.: Venitulii acesta (darea de la personele clericale) va servi pentru plata leflorii tuturorii dascălilorit din tâtă ţâra, catât de limba elinescă cât

|

|

și de cea moldovenescii».

Constatarea ce face Mitropolitul Iacobii despre învăţătura elinescă

Insemnândii
şi despre dascălii de acestă învățătură, este memorabilă.
modeini,
principiulii pedagogicii, atât de recomandati de pedagogii
la cele nesciule,
că învăţătura trebue să procedă de la cele sciute
Mitropolitului Iaa
geniale
ii
principiu care face ondre perspicacităţ
a dascălilor greci,
predare
de
cobit, el face minunat critica modului

' mintea
ndii
cari procedii «de la cele nesciute la cele sciute», încărcâ
şi ca
cuvinte
de
şcolarilori, «cu numiri şi cu can6ne şi cu mulţime
înţelepapasalii

să le învețe

de rostit,

nimica

cu totulii sciindii, sâi

şi 10 şi 12 ani îmb&gendi din cele ce învaţă, din care pricină, mai
twânescit în gramatică ucenicii».
din Europa
Mib-opolitulii Iacobii compară met6dele dascălilorii
dândit
urmă,
din
acestorii
cu a dascălilorii greci si condamnă practica
pedagogice

povăţuiri

pentru

-

viitori.

|

capii aşa de bine

organizatii

dice, că o academie
Trecendii la învăţătura sciinţelorii, lacobi
Necesitatea matematicelorit şi
fâră sciinţă, este o casă fără ferestre.
se pote de bine.
în speciali a geometriei o demonstră cât
ca al MitroTe

miri

însă cum

unii

politului Iacobii - ujunge aci la conclusiunea,
si se facă în limba elină.
După

asemene

eronată

părere,

că

te mângăi,

predarea

geometriei

când la capul V, Mi-

însemnătatea limbei latine pentru
tropolitulii Tacobii recunâsce apoi
sântei Scripturi şi a bibliei «şi
învăţătura pravilelori şi înţelegerea
limbei moldovenesc».
încă, şi spre îndreptarea și îmepodobirea
de nevoile țărei, mai proMitropolitul Iacobiă, omii cunoscătorii

pracdin laşi a unei clase de inginerie
pune înfiinţarea la academia
procese
atât de necesari la numersele
tică, care să formeze ingineri,
laacademie,
acâstă
pelângă
pentru ământul. La biblioteca înfiinţată
.
ca fie care neguţătorii, care introcobti .cere Domnitorului aprobarea,
bibliogratis
a da câte
i unit exemplari
duce în ţeră cărţi, să fie datori
se va respunde jumătate din preț.
i
tecei. Decă cartea va fi prea scumpă, pe timpuli lui Mihaiii ConMişcarea literară este remarcabilă
«cu blagoslovenia

Stamate. La 4794
stantin Suţu, graţie Mitropolitului
Chiri6 Chirii. Iacob,
şi totă cheltuiala Prea S. Sale

arhiepiscopii

şi
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s'ai tipărit cin dilele prea luminatului

şi prea

Inălţatului Domnului nostru Mihaiă Constantinii Suţu V. V. cu mila
lui Dumnedeii' Domni 'ţărei Moldovei», cartea cu titlulii «Critili Şi
Andronius».

In
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In prefața acestei cirţi, necunoscută. reposatului Cipariu în «CGresLomatia scit analcete literare» şi nici lui Wolf, care nu o trece între
cărţile cunoscute lui, ca tipărite. sub Iacob Mitropolitul, lraducătorulii
ci prelinde, că o aduce pe românesce din grecesce, pre când în reulitato
se vede că e tradusă din limba francesă. Credemii, precum deja am
arătatii; că Iacob a voilu prin acestă inocentă sirategie şi mai alesii
in timpulii acela ali evenimentelorii grele din lranţa,să ridice de-a-

supra cărţii ori-ce bănuiclă, ori-ce prepusii de ncortodoxie. Acesta arii
insemna şi calicele, care este în icona cu care incepe cartea, !
Introducerea limbei francesc în societate.a f[ăcutii mâreii progrese
în ambele principale şi literatura românescă. începe de pe acum a
sc influența din cea francesă, precum vomit vedea mai pre largii in
studiulii genoralit asupra culturei secolului al XVIII-lea.
|
Sub domnia lui Mihaiti Suţu apare, tot in Iaşi, la:1794, și psaltirea

prorocului şi impăratii Davidi ...... «cu însemnarede câţi domni
ai domnită în (era Moldovei de la descălecarea ei». Ascmene Anlilohie
publică Geografia sa prelucrată după Doulier. ?
Importunţa culturei este mult simțităla, curtea domnescă, unde se
citea,

cu mare

aplicare,

Stamati afirmă chiar,
afacerile din

Franţa

sciri despre tot ce se petrecca in Franţa. Const.

că Mihaiti Suţu era pusii de elii în curentii de

şi că se arctă

forte înclinat spre acestă ţeră, ba

1. Imtrobuirea necontenită a pronumelorii personale ; aşedarea adiectivelorii
de cuvinte
posesive înainte de substantive, .ca la limba “francesă ; întrebuirea
traducerea
;
madama)
,
parintosa
ambra,
mahina,
francese (curiosita, convorsasia,
que> cra. pentru,
raison
cette
pour
«G'Gtait
:
precum:
îrancese,
do espresiuni
....;.ceste prin oracâstacă (pag. 9); c'est en vain quo: este în zadarii că
rea nenimeriti
aduce
;
ete.
4)
(pag.
unescii
so.
ganulii Cuvântuluică Gmenii
de slavă...
iubire
ticălosă
de vorbe francese, precum audace prin obrăznicie (O!
icusement)
(audac
cie
obrăzni
cu
de
care no silesci să punemii in «primejdie, așia
a de: <Bii
iţiune
prepos
cu
ii
rminat
nsdete
vuluă
a nâstrii viaţii.»; Intrebuirea geniti
«cum ai
ne)>;
montag
(de cette
oramii închis între crăpăturile.de acestă, minute» 3 ă . . . pag. 11». <Lucrulii
peşter
ecală
întun
âroa de accstă
închisoro
si dindin închis
pututii- eși
. Aceste puţine esemple vorii îi
de acostă lume» în locii do slucrulii lamei»
ce naintarămii în privirea traducorei
Wajuns, credomii, spre a întări aserțiunea
grecă.
din limba francesă, iar nu din cea

inaz

» si o Aritmetică. D-lă B. P.

E
D-lu
etică.
II S8), şi,
„Lumina
And. Wolf 1 6. 284. Hasdcă
la Hota și Ara
aei
prote
it
Rodost
Îa
vedută
fosti
u
că tatăl sti a
AM.
Hasdeă ea
tipărite sub.
cărțile tipărit
intre cărţile
citamumidintre
mal cită
Să2 mai
i
pii de Hotin.
i
i episco
lohie
clasăş A
prea Lumi
dilele
în
,
chipă
şă
acesta
întru
ă
tipărit
acasă Ano) care acu al II-lea s'aă i C. Suţuli V..
V. cu osirdia și cu totă. a he tu
natului si prea Inălțatului Domnu al.Mihail
Iacob, întru a sea tipogradă, € in
Kir,
Siriu
Moldavici
ului Mitropolitii
ca dul Christ,
n
prea în sfinţit
iar de la
7302,
iala- a ficută
Adam
Ja
de
anii
la
Iași,
în
olie
Sf. Mitrop
tipografă“.
conă
irodia
sim
Ghera
tipografii şi de
i tipărită de popa Mihalache
1794 sec
3 citată î n Chrestomatia
>"
nu este

i

sdetă

olt

estăă carte
Galaţi,). Acest
in Galaţi
(Esemplarul Piblioi tecei i Urechiăiă dind
D

D-lui

Gaster.
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că şi trimite la Constantinopole sciri favorabile Republicei francese.
Suţul avea secretari francesi şi pe vestitulă pentru învăţătura lui
Codrilă sâi Codlea, pre care acelaş agentă francesti Stamate ilii dă
de grecii din Atena şi care vestea, că cea mai frumosă răsplătire ce
i se putea da de Republica, francesă, pentru că servia pre lângă Domni
interesele Franţei, era de ai se dărui unii exemplarit din enciclopedie. 1

Sigiliulă lui Io MIL. CS.
ST.
VV.
1793

Biserica
ca Mitropoliti.
muri la 1796;
In tomulii

Biserică.

sub Mihaiii Suţul esto representată prin Iacob Stamati
Episcopia de Romanii a fost ocupală de Antonie, care
iar Episcopia de Huşi o ilustra Veniamin Costache.
de anexe VI vomii aduce câte-va acte cu referință la

a

Mihaiii Suţu în Moldova, alt-fel decât in țera Românâscă,
constitue Divanulii din boieri, mai toţi greci, unii nu tocmai
de mult înpămenteniţi; totuşi găsimii prin anaforalele divanului de sub
acestui Domni

nume

ca a lui

Ionii

Canta

mare

Logofătii,

Constantiniă "Catargi

mare
Vornici, Constantină Greceanu mare Vornici,
Iancuiii Razu mare
Vornică, Theodorit Balşii mare Vornică, Dimitrie
Saulă mare Vornică,
Grigoraşii Sturdza Hatmani, Grigore Ventura Posteln
icii. Şi în judeţe
găsimi o bună parte din ispravnici tot din boerii
de ţeră.
In hrisovulii de la 25 Martie 1793 Suţulii aduce
credinţa urmă-

torilori boeri: Ionii Cantacuzino vel Log., Lascar
ache Roseti vel Vist.,
C. Palade vel Vornicii, Depaste vel Vornicii, Necula
i Roseti vel Vormnicia,
Constantii Balşi vel Vornicii, Gligoraşii Balasak
i IMatmaniii Părcălabă

Sucevei, Alex.

Suţu vel Post., Anastasache vel Agă, Iordache

vel Spăt., Grigoraşii

Ventura

vel

Comis,

Iacovache

Roseti

Arghiropulu

vel
Cămăraşii,. Iordache Mavru vel Căminar, Şerban
ă - Canahău vel Pah.,
IGni Rosetii vel Serd. şi Andreiti Millo vel
Stol.
„Unde sunt boierii pământen
? i
Pre când în țera Românescă infimă

1. Hurm. tom. II, supl. Î, pag, 113,
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minoritate de greci găsimit în Divani, aci,-din contra, infima minoritate
o constituesci Românii.
Observe-se încă, cum familia Rosctit âmple
o sună din scaunele Divanului. Este o adevărată oligarhiea câtor-va

amilii
Care putea să fie administraţiunea șşi i justiția sub asemenea: oli-

garhii ?
Justiţia era mult

mai

inferidră de. cât în ţera Românsscă. Ce se

pote aştepta omulii fără de influență în' Divanii, pentru asi asigura
dreptatea, când protivniculii săi este în vadă la Curte? Posedămi o jalbă originală a unui Constantină Bărzăscu - câtre
Domnitorului celii noit ali Moldovei,
cerendu-i dreptate într'unii
procesii urmăritii sub mai multe Domni.
Domnitorul, de sigur sub influenţa celori care "lu incunjur ait,
pune pe jalba nenorocitului Bărzăscu rezoluţiune : «Fiind-că în potriva
atot cuvântului dreptății, acesta tot supără pe Domnia Mea, poruncimit

D-tale vel Vornicii za aprodi,
gospod. 1 —1'193 Iulie 16.»

să se certe cu '50 toege la porta

Din ramura administraţiunei atragemii atenţiunea lectorului

Curţii

asupra

ponturilorii dată de Domnitorulii M. Suţu la 29 Dec. 1796 şi la 18
Martie 1795. Ponturile din 1795 privescit administraţia, justiţia şi
finanţele
mult la
Să
Cu
dată in

din judeţe şi avaeturile, iar ponturile din 1796 se referă mai
aplicar ea aşedămentului Clăcei.
rezumămiui mai ântâiii pe celi de la 1795:
unii lirismii, care nu se potrivesce de loc cu resoluțiunea
1793, pre petiţiunea nenorocitului Bărzăscu, M. Suţu ordonă

ispravnicilorii : «Să aibă de apururea uşa deschisă a primi cu blândeţă.
pe toți locuitorii ce vor veni la isprăvnicie, cu ori ce fel de jălbi şi
pricini, ascultândii cu luare aminte plângerea fiesce-căr uea şi 'cercetândii, fără să se îngreueze cât de puţinii a se zăbovi, spre cercetarea
să
şi ascultarea jalobelorii .. . . .. Domnitorulii ordonă, ca Ispravnicii

şi a somnului
se lipsescă şi de vremea cea obicinuită a mâncărei
perdendu' ŞI
şi
aşteptândi
«ca nici cum.să nu stea săracii locuitori
iloril».
dregător
vremea Şi făcendă' cheltuslă, din pricina lenevirei

După acestii apelii, care bine făcea

Domnitorulii

a şi'lii

adresa

de. împlinitii la
sieşi mai ânteiu, elă -indică în pontulii2, procedura
citațiune la judecată,
judecăţi. Persona care nu vă veni după prima
de ceasii. Domnibani
40
câte
se va aduce cu ciubote roșii, plătindi
hatirulu.
înlăture
torulti recomandă cu deosebire să se
PI

1. Originalulă acestei
propriu
trecută.

a ne

arâta cât de

Ele
petiţiuni Pamii donatii Instituţiunei Urechiă din Galaţi.
secolului

decădută

ajunsese

justiţia

în Moldova,

pe la finca
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Ispravnicii, ca să lacă o recoltă mai bună do bani,
rânduiseră
prin ocole stii plase nisec luncţionari, cari să judece ci în loculii lori
şi să facă împlinelile de la-jocuilori. Suţulit prin pontulii 5, opreste

pentru viitorii funcţionarea

înşii.

Acestorii namestnici,

precum

acestora,

avendii

ispravnicii

ispravnicii lo vindea

a judeca ci

la mezatii

ocâlele

vindeaii de asemenea aceleaş ocole căpitaniloră ŞI ocolaşilorii.

Işi pote cine-va închipui 'ce devenea justiţia pe mâna acestori dregători,. cari aveati să judece pricinile,. să 'realiseze împlinirile -şi
amendile de la pripasuri !
|
Nemulliunirea ţărci sărace cra prea mare la începululii anului

1795, Suţul crede a o potoli (şi are novoie de ao potoli, căci nu crati
în bună regulă afacerile lui la Constantinopole), ordonând prin pontulii
3 şi 4 desființarea acestui sistemu de administraţie, ba chiar ameninţă,
la din contra, cu uliţa şi-cu ocna pe antreprenori, «der şi ispravnicii

ce le vori .vinde, nu vorii scăpa fără pedepsă».
Di
Pentru perceperea biruriloră şi pentru indeplinirea -poruncilorii
domnesci in judeţe, Domnitorulii însărcineză zapeii «omeni cu inţelegere,
cu isvodi iscâlilii de dregători, cari să aibă straşnici porunci
a nu
supăra cât de puţin pe locuitori cu niscai-va cereri spre ali lori

interesii, sei cu mâncări şi băuturi co pricinuescii cheltuelă sateloră,

ci să se mulţămâscă cu mâncarea ohicinuită locuitorilorii».
La punetulii 5 Suţu adaogă, că să se păzescă dreplă. cumpănire
la tote rânduelile ce se vorii. face în ţinutii, după.starea-şi
putinţa
fiesce-căruia satii. In următorul punctii ali 6 se ordonă
ținerea a 3

„condici

la isprăvnicie.

Intru

una

să se irâcă

judeca; într'a a- doua t6te rândaelile pentru
iar înt”a 3-a (6te

cărţile ce

ispravnicii

voră

procesele

ori ce

ce

made

se

voriă

în ţinulit;

scrie către

Domni

şi
călre Visterie. Aceste -condici ispravnicii le vorit da
in primirea celorii
noui.
e

|

In pontulit 7 şi 8 se determină diverse avaeturi,:
De la cei cari
sc inchidi la grosi pentru vinovăţii, sâii datorii,
să se ia câte 5-parale;

iar de la cei închişi pentru biri nu se va lua
nimici. Logoteţeii isprăvniciei vorii lua câte o para de răvaşulii
de sorocii, şi de răvaşulii de
scădere de birii, seii de havalele şi 20 de parale
pe cartea de judecată.
La pontulii 9 se dispune că, pentru ori-ce
renduială vort face.
Ispravnicii

în ţinutii, din poruncă Domnescă, să trimiţă tăbliță
iscălită
la Visterie, pentru ori-ce împlinire din linutii,
cumşi ţidulă, iscălită!
dela
sati, pentru

La renduiala
craii

decât

ori-ce renduială

plătită ori-cât de mică,

mazililorii se crease o specie de căpitani,

nisce jăfuitori ai mazililoră.

aceste căpitănii.

Ispravnicii să ţie condică

Prin

de

pontulii

rendulă

cari nu

10 se suprimă

la slujbă

ală
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mazililori. La rânduiala mazililorii şi ruptaşiloriă, să nu
intre decât
feciorii loră drepţi, iar nu să se puie în bresla mazililori
şi a ruptăşilorit Omeni din .biră. Visteria, asemenea Gmeni nu "1
va recunâsce
de mazili. (Art A
|
Nuptaşi nu potfi pământenii, ci nuniai străinii, ba secore
încă,
ca ruptaşii să nu fie din 6meni proşti. (Art. 19)...
De
Art.

13 'este

relativii la vitele de

pripasii,

cate

disposiţiune

a.

dati locii la atâtea abuzuri, cu luarea aşa disului colacii: pentru
vită
dela proprietarii ei. Vodă, spre a curma acestii abuzii, ordonă
să se

ice numai câte o para pe di, cu. cheltuiala hranei cu tot, ba decă
a
treculit 0 lună de dile delă prinderea vitei de pripasă, să se ia numai
câte 1 banii pe .di,.pentru ostensla şi cheltuiala celui ce va ingriji de

vită. Cele-l-alte autorităţi nu vori.lua nimicit. Dar dâcă vita va sta.
de pripasii unii ană, Vorniceluli satului e datori s'o ducă la Ispravnicii
ținutului, dela care să i6e adeverinţă de primire şi plata pentru întreținerea vitei. 'Nizamulii nu spune ce devenea vita odală adusă la Ispruv-.!
nicii, care plătea 360 bani, adică 3 lei vechi pentru întreţinerea ci.

Cu cine împărţeii Ispravnicii asemenea câştiguri, sară puts lămuri,

de orc-ce la Bucuresci pripasurile erai ale Vornicilorii. mari.
Art, 14 privesce mai de aprâpe pe țăranii, oprindu-lii de a se

strămuta din

sati ca

vechiulii

catach î la gl&be».: Vornicelulii

de

salii, care va ascunde sosirea în satulii lui a vre-unui ţăranii din alte
Ma
sate, va plăli globă 50 de lei la Zapeii.
“Prin art. 15 se atingii iarăşi cestiuni mari: amendile ce Isprav-.
nicii luai dela vinovaţi,

ca să

nw'i.mai

urmărescă,

să nu se mai pâtă

Ia

lua, ci vinovaţii să fie judecaţi şi. pedepsiţi.

pe la sale.
"Se oprescii tot-odală ulăcile pe vinit ori pe băutură
Numai la tergii sunt învoiţi Ispravaicii,: dâcă au cârciumă, să venqă
lori

vinul

sub pedepsă
„

ca şi alţii,

fără a opri

şi pe

de-a plăti intreit paguba.

alţii în drept:de

a

vinde,

i

-

Dela impliniri de bani, Ispravnicii voriă lua deciuială 1 bani.
_Dela impliniti de lucruri tot asemenea, evaluându-se ucele lucruri.
Dâcă se va schimba termenulii poliței, nu se va lua deciuială.

Nu se va lua deciuială nici dela executarea sentinţelorii judecăţei
pentru

bani

de

moşie,

devite şi alte lucruri, ce se voră

afla sub stii-

pânirea unora, cu strâmbătate, şi pe urmă, cu holărirea judecăţei se
j
.
vorii da în stăpânirea proprietarului adevăratii.
Art. “17, forte lungi, se ocupă de prinderea hoţilorii.: Se ordonă
1. Ca şi în Muntenia, stârpirea' hoţilorii era o preocupaţiune de tâte dilele. Cu puţini
Dr. Suţu. în portofo liulă său (Noteţii),.,
ce ami dăruitii Academici, înainte de ce poporulă română să fi închipuită balada Codrenului
ant mai i înainte
înainte sese ilustrase
i
legendarulă u Codrenu.
E
Istoria Româniloră de V. 4.

Urechiă,

ă

ă
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i

te
urmărirea tuturora şi a gazdelorii lori, care gazde :vorii fi pedepsi
ţerani,
intocmai ca şi hoţii. In interesului siguranţei publice, fie-care
slădela
drumii
de
r&vaşii
mergendit din satului săii undeva,.să aibă
ar&tare
cu
.
pânulii satului, sâii dela 'Vornicelii - şi preotulii. satului,
anume: în ce dia purcesii.şi unde merge? Pe cei fără r&vaşe, ordonă
sâ'i prinqă Zabeţii şi săi ducă la Ispravnici, ca săi pedepsescă.
acesti articolă,

“n

Vodă

se ocupă

lăeşi.

ţiganii

şi de

Ispravnicii

să nu îngădue multe cete de ţigani la uni loci şi pe la locurile unde
se vorii aşeda cu şâtrele, de-a pururea să fie şi 6meni de ai isprăvca să nu facă

niciei,

blăstemăţii

ori furtişaguri.

se va prinde

De

vre

unulii cu aşia vină, să se puie în butuci şi să se trimiţă la Divani,
spre ped&psă. : Ispravnicii, de nu vorii av6 arijă după poruncă şi se
va întempla vre-o ucidere sii vre-o pagubă .cui-va în ținuti, şi pe
scrise către marele Stol(eca cultsă de Alexandri), află „rimade“, versuri despre Codrenu,
|
Mi
3
nici I6ni (5)...
Tată acele „rimade“

în traducere

făcută

de D. Murnu:

Versuri (rimada) despre vestitulii Codrânu,
Stolnicii.

De

făcute de către I6nii, Maro.
|

„De vitâzulii OQodrânu s'a temutii ţâra - Romântscă și mai alesii Moldora.
Căci s'aţinea la drumuri și nu mai socotea pe nimeni. Omorurile şi luptele
oraii isprăvile lui. La Brăila so refugiază şi cu alţii se intovăriășesce. Doui-deci
de ani ţâra într6gă s'a sguduitii. -Domnii toţi îi purta necazulii, că nu potii
sălii prindă.Şi de geba:s'ait străduitii, afară numai de Mateiii- Vodă Ghica
(1753).- Ăsta a putat numai, alesulii prinţilorii, sălii aducă bine 'n mrâjă și să
pună pe elii mâna. Incă nu împlinise anulii când venise la Domnie, și Codr6nulii îndrăznesco, în Iași tocmai ca să intre, după legea-i haiducâscă; calii
voinic ca, să răpâscă. Vine chiar la iarmarocii să ia, să nu d6 de loci. Dar
nui calulii nimănui, după chiar dorinţa lui.. Lia Copou se îndreptâză şi la pândă
se așaqă. Şi vrea bunulii armăsari, șă i6 dela Căminarii. Căci Marele Căminarii
-oşia nu tocmai ararii, și stătea ca privitorii, pa la noulii Poişorii. Şi se 'nșală
atunci sărmanulii, .căcă el făr'de arme este, şi îlii prinde încetii dușmanulii,
după ce îlii și rănesce. Şi când îlii chiamă Divanulii, merge curagiosii Codrnulii, şi la câte 'ncepii săi dică, elii răspunde fără frică.— Hoţule cum îndrăznişă,
lângă curte de veniși 2—Căci .roit-amii simi câștigii, dela voi unit calii voinici,
calii voinici și calii framosii, ca unii tânării : curagiosii.. Codrenu, Măria ta,
este-acum în mâna ta, poți acum ca să "lit sfârşesci, tocma în vremea când
domnosci.—Dar nică nu cred6mii vr'o-dată, întâmplare neaştoptată! După lege
"Xa ta sârtă, și cu drept te ducă. la mârte. Postulii mare, qi din urmă, în
spre sâră viața-ți curmă, și plepele să'ţi pleci, și să dormi așa pe veci.— Munte,
codru, d6lii şi crângii, tâte ?n urma mea mă plângii. O, voi lei, balauri mari,
uriași cu lăncii tari, şi voi arme-apărătâre, unde sunteţi acum 6re? Ce e jalnica osândă! De ce nui acum isbândă? O, .voi crai, fiți gânditori, vă-arătaţi
ocrotitori. De co n'amii acum oştire; să mă punii po urmărire, -să daii fuga să
vobesei lumea să o jefuescii, căci '6ii portii același nume; osânditii do "'ntrâga
i
Ume. :
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cuipabilii vori căta Ispravnicii a'lii acoperi, vorii fi destituiți şi vorii

plăti şi. paguba. Tălharii ce se vorii prinde de Ispravnici, însoţiţi cu
listă de lucrurile aflate la ei, în casele şi la gazdele lori, să se tră-!
miţă la Divan. Din acele lucruri, Ispravnicii vori restitui cele recunoscute de păgubaşii, Dela hoţii prinşi, Ispravniculii şi vel Armaşulii
ai dreptii să ice câte unii banii. Cei cari vorii prinde hoţi ucigaşi şi

jacaşii ce se facii cete, alii loriisă fie tot ce vori găsi la hoţii şi la
gazdele lori, scoţendu-se din acele lucruri cele recunoscute de pălucruri din care să se folosâscă prin-.
gubaşii. De-nu vorii rămânea
(storulă hoțului, prin marafetulii Ispravnicului are dreplii să ice de-

ciuială din preţuli lucruriloră restituite păgubaşilorii..
Cartea deschisă a lui Mihaiti Suţu către Ispravnicii din 29 Dec.
179%, privindit mai multi situaţiunea ţăranului, faţă cu proprietatea,
|
dispune cele următore:

1. 'Toţi locuitorii de prin sate să'şi facă. arătura, . semănăturaşi
fenaţulă pe moşia unde şedit, pe câtă vreme este loci îndestul la

să

3

|

acea moşie.

2. Dâcă nu e locii destulii pentru aratii şi fânețe, Vornicelulii
de.
satului să arâte Ispravniciloră judeţului, cari, încredinţându-se
pagubi.
lipsă, vorit căuta locuri pe alte moşii vecine, fără a aduce
lângă
stăpânului acelei moşii. Ţăranii işi vorii face ogorele unulit
numai dijma, iar
altulii, iar nu r&şchiratii. Stăpânulii moşiei să'şi ice
arate, fie
Pământurile
cu clacă seu cu altele să nu supere pe țărani.
țăranii
dela
luate
[i
pe moşia pe care şedii, fie pe alta, nu vorit puls

In vremea cosei,
ponă când nu le voră lăsa ei singuri de-vechi.
ca să'şi facă fen.
stăpânulii moşiei să dee țăranilorii iarbă de 'o.parte,
-de aratil şi de fenați,
Ispravnicii să oblige pe moşieri a da locuri
străine în silă, fără
moşii
dar şi locuitorii sănu fie volnici a intra pe
DE
a
scirea Ispravnicilorii şi a proprietarului.
priocoli,
la fie-care
3. Zapciulii mazilii, renduitii de Ispravnici
măvera

şi tomna, “să îndemne

măvera

Şi tomna

să are şi să
pe locuitori

semene

cât

şi nu se va sili, “săli
de multii, iar care nui va cunâsce folosulii
tâte productele semănate prioblige. Maziluli zapciii să ţină fâie de
şi să arate

destule semănături.
4.

Vorniceluli

Ispravnicilorii

a

o

satului

ca si vaqă de sati făcutii

cu

sătenii,

în fie-care

primăveră

să toc-

sătenilorii, herghelegii pentru
mescă văcari pentru păscutulii vitelorii
Zapisele: acestori păzitori vorii fi
cai şi păstorii pentru oi şi rimători.
Ispravnici. Lefa lorii să se plătescă
duse de Vornici să fie intârite de
vitelorii. Noptea vitele să le închidă
cu cisla de săteni după numărulii
să fie îngrădilă şi sătenii să puie
fie-care în ocolii. Țarinade păsculii
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jitari la locurile de trebuinţă. “Vornicelulii şi sătenii să privigheze ca
vitele să nu facă stricăciuni în țarină şi în grădini. Stogurile şi ariile
să se îngrădescă,

|

5. Stricăciunile

din grădini

şi fânețe şi dela, ariile cu pâne,

de

vorii fi făcute de vitele aceluiaşi satii,. să se ispăşescă cu Vorniculit
și 3, 4 fruntaşi, şi suma hotărită să se împlinescă de Vornicelii cu
scirea Ispravnicilorii. Iar pagubele făcute de vite din altii salii, se

ispăşesce şi de 6meni

din satulii. unde sa

fâcultii

paguba

şi

din satulii cu vitele, şi luândiă păgubaşii mărlurie in scrisă
căciuni, împlinirea pagubei. să o facă înşişi Ispravnicii.

6. Domnitorul

de cei
de stri-

ordonă Ispraynicilorii să nu îngădue pe moşierii

a asupri pe locuitori la luatulii: dijmei şi la alte venituri ale moşiei.
Locuitorii să denunie la isprăvnicie şi, dacă de Ispravnici nu vori

asculta moşierii,
lemne

ei să insciinţeze la Domnie,

ca să facă punere la cale.

Uitimulii ponti, alii 7-lea, se referă la dreptulii ţăranilorii a lua
din păduri pentru trebuinţa caseloriă, fără “plată, ci numai cu

qeciuială dela lemnele
nitorulii serie

de construcţiune,

Ispravniciloră,

iar şi de cele de loci, Dom-

ca ei să arcte Domniei pe proprietarii de

păduri, cari nu se supunit nizamului.
O frumâsă dispoziţiune care termină pontulii 7, oste aceea că
cârciumarii n'aii voie să de băutură ţăranilorii pe datorie mai mult
decât

pentra

suma

de

1 leii,

căci

vorit

r&mâne

păgubaşi

pentru

tota

datoria.
“De altmintrelea,. AM. Suţulă a dati, precum. mai susti arălarămii,
în aceeaşi di de 929 Dec..4 794, unii nizamit specialii pentru păduri,
în sensulii

dispoziţiunei

menţionată

aci mai

detalii, cari se vorii pul6 vede în tomulă

sus,

dar cu

nostru VI.

mai

(După

multe

uricarii,

tom. 4, pag. 43, si după cond. Mitropol. de Iaşi). Totă în tomulii
nostru de anexe (YI), lectorulit va pute lua informaţiuni şi despre altă serie de acte de natură administrativă, judiciară. şi financiară.
Dintre pitacele. relative la finance, menţionămii pe acelii dela 1
Dec. 1794, relativă la slujba cuniţei, adică a dărci, ce se percepea
dela, străinii, ce'şi păşceii vitele în Moldova. Acesti venitit este datii
de Domnitori
mănăstirei Sf. Spiridon, in favârea spitalului. 'Taxa
cuniţei e. de 40 de bani noui de totă vita şi 40 de bani noui .de totit
slogulii de fenti.: Nu. plătescii cuniţă neguţitorii cari export ă vite, dacă
le exportă penă în 2 luni de dile dela cumpărarea lorii. Asemenea
nu plătescii cuniţa vitele din alte părţi, cari vorii fi păşunate numai

îu timpu do 9 luni în țeră. Qile. locuitorilori i din raiaua Ilotinului, a
senderului, Săcuţa şi Ucraina nu, „plătescii cuniţă, ci numai goștina

Ja goştinarii de sirâini. 3, 4 cai din

ţera Ungurscă

vori

fi 'sculiţi de
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cunilă. Oile ce vorit veni pe veră în Moldova la păşune, vori plăti
căte 6 bani de 6ic şi de capră, iar de vorii rămâneşi peste iarnă,se
va lua de die goştină câte 110 bani nouila goştinarii de străini, cari
voril scăde

banii

cuniței

deja

daţi.

IE

-

oii de negoţ nu plătesc cuniţă, fiind-că plătesc cornărit şi vamă.
Doi, vaci de salhana, mănzei şi viței de prăsilă sunt iarăşi scutiți de
cuniţiă. Neguţitorii austriacă ce aii câșle în Moldova vor plăti 'cuniţa

câte 40 de bani nuoi după hrisovul domnesc.
dreptul

de

a scuti

de

cuniţă

pe

cine

va.vroi, cu

Unii veniti destulii de importantă
se string

de

Domnitorul îşi rezervă

o anume Epitropie, prin

anumiti hrisovii £.

este acelii -alii Măyăriei,

vechilulii

care

ei. Se percepea câte 4

parale de Icii de la toţi cei ce vindeau pesce sărat şi prâspăt la, schelea Galaţiloră, la tergul Galaţi, din pescele ce venea pe Dunăre cu
caicele scu cu carele, din balta Brateşului, din balta Ialpugului şi din
alte

bălți

din

ţeră

turcescă.

Pescele

ce se importă

în (eră în care,

plătesce câte 60 deo bani de totboulii şi câte 40debanide tot calulii.
M. Saţulii, la 1795, Martio 18, ordonă Epitropiei, ca acestă venitit
să 1 dea M-rei Galata şi la locurile rânduite după anumite risove.
Taxa de la care se va percepe în ţinutulii Covurlui. Suţul 'ordonă

pârcălabilor de Galaţi, să fie la disposiţiunea Epitropiei venitului. “
Inainte de a termina acestii capitolii vom amintişi o altă dis-

posiliune a lui M. Suţu, cu referință la tiganii domnesci lingurari şi
ursari, cari sunt, din vechii, birnicila cămara Domnei. Aceste cete
de țigani sai jăluitii Domnitorului că mereii aii fostii tot făcuţi danie
po-la M-ri şi pe la boieri şi de frică a nu ciidea robi, mulți. din ci aii
tugilii în “Transilvania,

de-aii r&masi puțini

in ţeră.

Ei se rogă

lui M.

Sutulă să le dea un hrisoviicu blăstemii de arhierei,ca nimeni să nu

sa impuţinatii
constată, că în adevării

Domnitorulii

i mai dea

danie.

numărulii

ţiganilorii şi

putea

fi daţi danie

tantin

Moruzi

au

că hrisâve

în felului celui

mai avutii

ţiganii

ce

şi anume:

cerii de a nu

pe

la Grigore

CosAlex. Ghica Vvoa, din 29 Noembrie 1776, al II-lea hrisovii de la
Const.
Alex.
la
de
II-lea
“al
lantin Dim. Moruzi din 22 lanuar 1781,
Moruzi din
Mavrocordat din 2 Dec. 1782, al 4-lea de la Alex. Const.
CosAlex.
că
8 Octombre 1782, deci şi M. Suţulii Voevod, constată
Domnei
A.

a

răscumpărat

20 sălaşe țigani, ce erau daţi danie chiar,

stle şi Dâmna i-a fostii dati

Moruzi

a răscumpărat aceste

sălaşe

comisului

Răducan Roset,şi că

de. țigani şi i-au recunosculii

ca să nu mal polă îi
chiar lingurari şi ursari;M. Suţu dispune şi elii,
o dată dă, acestorii
tot
şi
dați nimărui ţiganii de acâstă categorie
PI
1. Vedi Uricar, t. IV, fila 40,
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siilaşe de țigani

de omi, iar în ori-ce alte jude-

în casii de morte

cători, afară numai
căţi să atârne

să nu fie judecaţi de ispravnici, sei alţi jude-

dreptul

de epistaţii. şi vornicii

numai

lorit speciali!.

O categorie de locuitori, cari primiră 6re-cari protecţiunişi scutiri de la M. Suţulă,aii fostii Șangăii de la gropa Ocnei. Gu hrisovul
„de la 928 Maiă 1793 scutesce de'bir şi angarale cei 925 de liudi. Iar
cu alţă hrisovii anteriorit, din 24 Aprilie 1783, reguleză proprietatea
|

locului din jur ulii târgului 'Trotuşului,
anteriorii, din 1782, a lui Moruzi.

avendii în vedere

un brisovii

Intunii stati oligarhici, unde aprepe 2, 3 familii -îşi impartit tote
slujbele, este neindoiosti că numai acci indivicli avea şi ei o parte 6re-care
în conducerea trebilorit statului, cari erai Omenii celorii de la putere.
Nu

avemii dar,

a insemna

aci rolulii jucati!

de asemenea

omeni.

Ceca ce ami dișii despre compunerea Divanului ajunge pentru ca lec“torul să "şi dea seamă: de ce evoluţiunea naţională se face mai greii
in Moldova, de astă-dată, de cât în ţera Românescă?
Dealmintrelea acele câte-va familii, cari cu Suţul impărțeau puterea,. nu presentaii -unu spectacolit mai asigurătorii pentru mersulit
inainte al neamului românescit, decât acelii cel presenta boierimea.
munteană. Aceeaş relaxare de moravuri la Iaşi, ca.şi la Ducuresci.
"Curtea

ce în Iaşi ţinuse Potemkin

nu

era de

natură a

fi deprins boie-

rimea moldovenescă
cu virtuțile căsniciei, cu moderaţiunea şi modestia.
S&mânţa rea, aruncată de invasiunea străină, dăduse râde tot mai fatale.
Nici chiar Biserica

nu

era

în

căci şi ea insăşi era bolnavă,

stare

să indrepte

din. acestii puneti

moravurile

stricate,

de vedere.

Cu tote

“aceste la umbra Bisericei începe a se forma o clasă mijlocie, din feciori de popi, cari sciindii carte mai multă decât boierimea şi vă(endu-se cu tote acestea înlăturată de la afacerile publice, începă a

„eristalisa oposiţiunea contra stărei de lucruri de atunci.
gală

cu boierimea

de la putere,

acestii grupii

de

In luptă inc-

6meni, mai

învățați

„şi-mai harnici, recurgi la satire şi pamflete contra apăsătorilorii țărei.
Nu târdiă boierimea va califica acesta de dubii franţuzescii şi va
cerca să potolească mişcarea, sprijinită pe Divanul din Constantinopole.
Decă nu in mod formal şi pe faţă, cel puţin în faptă, se punii
unulit după altulii în fruntea acestei mișcări, Mitropolitulii Tacobii

Stamati

şi mai apoi Veniaminii Costachi. Acestă mişcare incepe prin a

fi socială şi devine mai apoi naţională, căci va lupta în contra Grecilor. Cum se întâmplă mai tot-dâuna, acestă mişcare va trece chiar
1. Uricariu,

t. I, pag. 122.

2, Vezi condica Șangăiloră de la Ocnele Bacăului copie 41 și 45,
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şi preste capului unora din capii săi. Aşia,pe la începutulit secolului
următori, vom vedea aruncându-se satire şi pamflete chiar.in trăsura
Mitropolitului

deocamdată

„Dar

sunt

mari

|

i

e

Veniaminu.

câte-va familii de boieri, de

şi tari

origine grecă, la curtea lui M. Suţulu şi sugii cât poti mai bine bu“gclulă (ărci, împreună cu Domnitorulii şi desfăşură un luxii, cât mai

fâră gustii şi mai ruinătorii. Caretele se înşită fără sfârşitii po podulii
verde din Iaşi, mai tot atât de înalte cât şi casele unora din boieri
(vedi stampa de la fine), cu arnăuţi în capra
tândă în capi aprâpe chivera slujitorescă,

de dindos
|

Dar la curte ce mai părăqi la tâte ocasiunile!
din

mult

poierimei
,

obiceiurile

române

descrise de Gheorgaclie,

Nu sai schimbati

decâtcă s'a

substituitii

fel de fel de venetici !.

1. Doctorulii Suţu în notiţulă lui, de care mal

ajunulu

şi vizitii, purSi

şi diua Bobotezci,

cam

tot aşa ca și logof.

susi vorbirămă, descrie parada din
Gheorgache.

Iată acestă

|

descripțiune:

care se face în ajunultii DBobotezei.
așcqă
Diminâţa, prea înălţatulii Domnii morgândii la spătăria cea mare, se
co
întâlnes
se
'hotărite,
eesurile
la
ă
biseric
la
pre tronii, şi înainto de a merge
și în ri
peşchoșu
diferito
aduc
"i
vechio,
datina
după
cară,
ţărcă,
:u cgumenii
mănăstirile lor. Li .
vorbirea lor îi întrebă cum petrecii și cum le. merge în
îndată ce egumenii
Domni,
ii
înălţatul
Prea
staii în picidre și cafea nu le dă.
hotărite; iar ai
orele
la
biserică
la
ducii
se
parada
tâtă
cu
osii din spătăric,
la biserică,
vine
nu
lii
archiereu
douilea spătarii pârtă cuca. In diua ajunului
sfinmarea
și
face
şi
Romanii,
do
ii
episcopul
- de re-co atunci are întâiotatea
din
eso
Domnii
i
înălțatuli
ţire, după sfârşitulii liturghici.. După co însă prea
cu
și
eii
arhier
cu
litulii
mitropo
şi
biserică, intrândii în .spătărie şede pe tronii,
întră
ântâiii
şi
,
picidre
în
stati
e,
spătări
în
du-se
boierii cei mari, întroducân
egumenii ţărei, împreună cu
preoţii bisoricei domhesci cu crucea, apoi intră
protopopul cu -popii târîntră
i,
ogumen
cgumenii mănăstirii Iaşilorii; după
cu certicea, şi după co esii păgului, iar după protopopii, intră părinţii catolici
rinţii catolică, se dă în sfârșit cafcua.
Ceremonia

Ceremonia

care

sc face în diua

Bobotezei.

marea spătărio,. şâdo pro
Dimin6ţa, prea înălțatulii Domnii, mergendii în,
i,. precum și marele postelnicii
scaunii şi în timpii ce boierulii marele spitari
domnâscă şi cu două luparada
cu
portă căftane, întră în biserica cea mare
înainte de-a fi cântatii
lui,
Domnu
faţa
în
stânga
minări aprinse, la drepta și la
începe pe «Preaețulii
ce cântăr
«polieleul» («Prea-:milostive>) — și după
antitânele, se dice
începi
acâsta
după
și
- milostive»>, se face darea de lumânări
ce se Isprăvesce tedeumul, prea
Evanghelia și rândulla ce 'urmâză, și după archiereii şi cu boierii, eşindii din
a, cu
:* înălțatulii Domni, împreună cu Vlădic
în spre partea Dâmnei, acolo unde şi
scă
domnâ
curtea
în
.
cobâră
se
„biserică,
precum șI a Vlădicăi, a archiereilor
“scaunulii prea înălțatului este „pregătitii,
do către Vlădică şi la sfârşitulii
“şi a, boierilorşi se face sfinţirea c2a mare

536

V. "A.

URECIIIĂ

O paradă mai nouă, care la ambele curți române nu se înlâmpluse pe vremea Domniilorii pămentene, ce numai de când Turcia
abuzivit dedea aşa disa reinoire de Domnie şi preleva abuzivuliu mucarclu, este descrisă tot de Doctorulii Suţulu, în modului următori :
2

"Ce trebuie să facă cel'ce merge cu firmanii de încivea Domnici şi cu Vlană
la un Domni în diua alaiului.

«Indată ce Domnulii se arâtă de departe,iei pe amândout mânile tele
bocecua și blana, și preste boccea pui firmanulii cu punga do diba (stofă de
mătase), după ce ai încălecaţii deja calulii tăii, pre care îl ţine slugata ce ămblă
po jos. Iar când vei fi aprâpe de Domnulii și vei vedea că o timpal, ca Măria
sa să pornescă spre a veni să întâmpine firmanulii, îndată to cobori de pe
„calii. şi ast-fel -pășesci cătră Măria-sa, întindândui mânile tâle cu blană şi
" firmanii, ast-fel precum le ţii. Domnulii ia deodată firmanuliăi, și, după ce-lii
sărută, îl așcdă iar deasupra boccolei cu blană, ce o ţii în cele două mâni. Apoi
îţi dă un calii domnescii cu patru saii mat mulți ciohodari (slugi domnesci),

cari îţi ţinii calulii tăi şi îndată iurudisosci (?) şi pornesci înaintea Domnului,

iar densulii te urmâză: numai decât şi așia veniţi până la Curte (Ko5pzq). După
„ce sosiți: acolo, desealeci calulii la scară, și iurudisescă (?) înaintea Domnului,
“până la suirea Domnului pe Scaunii în divanii, şi stai tocmai. în fața lui, ţinendi
„deasemenea blana și firmanuli pe amândouă mâinile. Atuncea Domnulii, stândii
în picidre, ia firmanulii: şi sărutându-l îl dă lui Divan-Efendisi, ca să-l citescă"Jar tu în acelaș timp stai în picidre la loculii 6, ţiindii moreii în mânile
t6lo blana până la sfârşitulii cotirii firmanului. ȘI atunci Divan-Efondisi-ul
ia
„blana din mânile tele și îmbracă cu .ea pe Domnulii, şi numai decât Domnulii
îmbracă po Divan-Efondisi cu blană. Iar după aceca te îmbracă şi po-tine
cu
“haina de samurii, tot la loculii unde ai statii de la început, şi așia
so sfârşesce

ttă coremonia.

De asemene paradă ce'i dreptul M. Suţu n'avu parte in Moldova.
Ceea ce nw'i lipsi însă fu secetea şi fometea din 1794-95.
Ami adusiila Domnia lui A. Moruzi destule documente,cu referinţă la acestă calimitate. Nu- ni se pare.că M. Suţu să fi lucratit
cu
aceaş prudenţă ca Moruzi, pentru conjurarea fâmetei.
sfințirii so slobodii tunurile și cântă musica, și dupăce archier
eii, egumenii și
boierii sunt stropiţi de către Vlădică, începe şi defilareu cailor:
domnesci, adică
să intre împodobiţi şi să trâcă în faţa prea înălțatului
Domnii, stropiţi fiindii
„do asemenea de cătră Vlădică, şi încălecaţi de fii de
boieri, îmbrăcați numai
cu căiftane, și după ce trecă toți caii şi vine şi comisul
ii cel mare cu obicinuita paradă, îndată Domriulii cu Viădică se suie în
biserică și se cântă dumnededsca şi sfânta Liturghie.
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In mijloculii acestei calimităţi, Divanulii trimite firmanii, ca și în
'ucuresci, cerând zâherele pentra Constantinopole. Şi în: laşi, ca'şi

la Pucuresci,

boierii,

chiar

streini

verea Porțci şi se mărginescii, la 17 Dec.
lungii arz-magzară de scusă,
în mare lipsă, nici chiar pe

vanulii Turcescii.

Amit

craii, nu

cum

poti satisface

că nu poti trimite Zaherele fiindii [ora
mai la urmă cerea Dijumâlate cum

aflatii acestii arz

margzari

în copie la Milro-

|

polia din Bucuresci
„
între

1. lată în, totă coprinderca lui
hârtiile Mitropolici de la Iaşi:

ce-

1704, a trimite la Portă unit

acest document

ce am

descoperiti

noi

mai întâiă,

«Miicar că și noi toţi, după povoţuirile și poruncile celui prea înţeleptit
şi protimia
Domnii alii nostru, Mihailii,. ni-amii silitii împreună, cu totă silința
Inălţimei
a
ocârmnire
defăimare
fără
și
dulce
cea
de
fiindii
putinei6să, însuilețiți
mai
putea
va
so
cât
sămânță
,
salo, ca locuitorii să samene, în trecuta primavară
semănatii
ati
bună
inimă
și
e
mulțimir
tă
nemărgini
multi, cari întru adevării cu
Dar din pricina
mai mult decât în toţi anii, dupii cum de toţi ai fost şciutii.
ţ6ra Moldovei
în
întâmplat
sau
secotoi, caro (din pecatelo ce D-doii cunssce )
Impărăţie,
puternica
prea
de'
şi
i
cunoscuti
esto
peste tâtă primavara, precum
să'şi ia
pututii
aii
abia
nu numai că din câlo mot multe semănături oamenii
de
altele
iar.
resărit,.
n'aii
totulii
cu
sămânţa ce aii semiănatii, dar în cât .unile
în
anii,
acestii
întru
ii
întâmplat
s'aii
ce
lipsa
încât
ai şi răsăritii, s'aii uscatii,
şi mai vârtos de malaiii, nu
ţeră, atât do grâii şi . orzii, cât şi de popuşoi,
că şi prea puternica Impărăţio
mii
nădăjlui
numai că este cunoscuti la toți, dar
nostru ni-ait ardtatii
Domnulii:
ce
vreme
de
aceste,
esto încredințată. Cu tâto
de a ne purti
ncapărată
datorie
trebuinţa loeuitorilorii 'Țarigradului, rostindii a fi
datornicile
tote
la
ascultare
și
supunere
revnă,
întru toate și la tote. Cu nemărginită
totă
putinţă
prin
cât aii fostii
către prea puternica Impărăţie slujbe; am arătatii
' în
și
cât
,
primavară
astă
în
atât:
poft: şi silința, ca, să se trimită la Țarigrad,
cea
din
atât
ţeră,
în
găsi
se
a
de
putinţă
prin
iastă timnă, câtă zaherea ati fost
accea ce se afla din ' pânca
prea puţină pâne a anului acestuia, cât şi dintru
împărăţii și prin ncobosita
puternicii
anului trecuti. Şi aşia prin ajutorulii prea
D-lui nostru, păzindu-se
a
grijă
de
purtare
sirguinţă şi cea iubitore de dreptate
împărțindu-se groutatea în “tote
drâptă cumpănire în ţară şi cu mare dreptate
de zaherea mai mult decât s'aii
sumă
părțile ţărcă, stati trimis la "Ţarigradii o
trimise astă primavară sineturi
nădăjduitii, precum atât din cole mai dinainte către D-nulii nostru, se va cunosce
de
„şi isvâde, cât și din cole ce se trimetii acum
a nâstră datornică credinţă Şi
acecași
Cu
.
împărăție
puternica
prea
de cătră
tuturori celor-l-alte Impărăţiei slujbe,
protimie, purtându-ne şi spre săvârşirea
mai înainte decât tote, spre strălucita
cari Ss'aii cerut din ţera Moldovei şi
fiind de adinea înţelepciune şi multa
facere a cetiiţei Benderiului şi poveţuiți
amii
obşte. întwo unire şi cu unit sufletă,
cu
ispitire a Domnului nostru, toţi de
mai
colo
și
chipuri
lesnitsre
cele mai
-descoperitii din darulii Dumnezeirei
strelucito
spre
şi mal înainte decât tote
calo mijlsce, prin cari şi cele-!-alte slujbe
severşire cu deobştea mulțămire a
la
ajunsii
aii
facere a cetăţei Benderului
n6st ră, care nădăjduimii, că din scrisorile
tuturorii locuitorilorii şi deplină primirea a minţei şi multa ispitire suntenii datoră
cime
Domnului nostru, la a căria adin
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Acesti refuzii este ca şi pentru Moruzi, un punct răi la partida
lui M. Suţu, care va face să reuşescă lesne intrigile rusesci şi giecesci contra sea, la Porta Otomană.
spro a se păzi buna cumpănire în ţâră, după atâtea și atâtea greutăți, sunt
cunoscute la prea puternica Impărăţie.
In scurtii şi cea mai de pe urmă: după co saii cunoscut, că în feri nu
se giisesco zaherea, arstându-ne Domnulii nostru lipsa: și nevoia locuitorilorii
'Țarigradului, cu nemărginita protimie şi rîvnă şi cu deplină nefăţarnică mulțămire a n6stră, tăindii din hrana copiilorii noștri, o parte din cea puţină ce
avemii spre hrana nâstră, amii dat-o după preţulii hotăritii, care cu tâtă bună
voia n6stră amii voitii a o da fără plată, precum nădăjduimi că staii cunoscută
de pr6 puternica Impărăţie, din cele scrise a Domnului nostra, a căruia înălțime
no-aii incredinţatii cumecă protimia cea spre dovada supunerci noastre, amii voitii
a arăta prin acâstă aducere a ndstră, aii fostii plăcută celoi nemărgiinte mili a
Imporățică.
Asemenea dar cu aceeași poftă și rîvnă și cu t6tă buna mulțumire ne-amii
siliti ca să so găs6scă și suma cerșită a mălaiului, dar fiind-că S'aii doveditii
că mălaiii în ţeră nu se găsesce, nici ca cum,și Domnulii nostru stati plecatii
de aii arătatii la pragulii Împărăției adevărulii golii, ne-aii bucurati Inălțimea
sa cu iertarea mălatului, încredinţându-ne că milostivirea pre puternicei ImpăTăţii, după nemărginitele mili ce revarsă către toţi credincioșii ci supuși, ne-aii
miluitii cu certarea cerere a jumătate de iocii a mălaiului.
Pentru care aceste mile, n6ptea și diua, toți de obşte, mici și mari, împreună cu copiii 'noștri, rugămii pe a tot puternieuliă Dumnedeii pentru
îndelungată și pr6 fericită viaţă a pre puternicului, pr6 dreptului și pr6 milostivului
nostru Împărat (a căruia împărăție să fie ncbiruită în vecă), și
pentru îndelungată viață şi buna fericire a prâ înălțatului şi milostivului Epitropii,
stăpânulii
nostru și celor-Palţi milostivi stăpâni ai noştri, și ridicândii mâini rugiătâre
către
Dumnegeii ca să ne învrednicescă sul acoperământulii pr6 puternicei
împărăţii, a
ne bucura de-apururea cu păzirea credinței și a supunerei nstre, de
cele bogate mile
a purtărei sale de griji, cădemii toți de obşte la pragulii pr6 puternicei
împSrățiă și
arctândi după o parte nemărginita protimie şi rivnă, ce avemii spre
slujbele pr
puternicei împărăţii, iar despre altă parte arătândii cu mare plecăciune
nemărginita
lipsi a zaherelelorii și coa desăvârșită lipsire a celorii trebuincidse
spre hrană ce
are ticăl6sa, nâstră țGră, care câte rele şi ticăloșii ait ispititii în
trecuţii ani sunt
cunoscute, no rugămii milei prea puternicoi Impărăţii, ca să
so încrodințeze
că cele mai mari şi mai roditâre ținuturi alo țerei, din care
iese tot-d6una
cea mai multă zaherea, la atâta desăvârşită lipsă se află, încât
locuitorii nădăjduescii cu prea maro economie să sc hrănâscă din cei prea puţinii
la unii ţinutii-două dâcă se află, cari şi acești popișoi atât sunt popușoi ce
de puţini,
încât nu sunt îndestui ca să trăiască până la o nouă pâne, după
cum şi din
„ arătările Domnului nostru pre carele noi toți de obşte l'amii
cunoscutii şi'lii cun6scem alii nostru obştescii părinte și privighetorii pentru tâte cele
și ridicarea celorii folositâre a ţărei acestia, so cundsce adevârulii spre întărirea
acesta și căutândii la lipsa și nevoia tuturorii, să se milostivâscă de a lăsa
în primăvâra
viitore pe ţâră slobodă de tâtă cererea de zaherea, până ce
se va face pâne
„nouă și atunci bine. voindiă Dumnedoi, prin ajutorul și mila
prea puternicei

Impărății, nădăjduimii că după silința ce s'aii pusii

astă

tâmnă la semănături
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Pătrânulii Drăghici nu găsesce nimici de adusii în Domnia lui
rânM. Sutu. EL se mărginesce a aminti,că la 1795 a fost schimbati,
Calimahii.
duindu-se în loculii lui Alexandru
Din

Domnit

documente

pulinele

cercelate

de noi, aflăm pe Mihaiii Suţulit.

ce Pami

vădutii

la Moldova fără nici o însemnătate deosebilă şi e de

la primulit

momentii,

după

„Acestă

mirare

Dia

|

țera Românâscă.
înceteză, decă

domnindii

ne amintim

în urma

mirare

deşteptit în

p

a ce dile grele

devine cl domnu Moldovei şi ce calamităţi năpustise asupra ţârei, in
|
|
|
scurtul timp al domniei sele!?
Constantin Stamati laudă mult pe M. Suţu şi pe frate-săă Alexanderu, care

fu dragomanit

alii Porţei. Stamate găsia, pe M. Suţu

forte deşteptii şi învăţatii,cu calităţi brilante 2.

omit

|

Cronica lui Fănuţă (Zilotii Românulă) a găsitii că M. Suţu fusese
domni deşteptii şi buni! în Domniile anteriore de la Munteni: . «Iar Mihaiii vodă din fire
«Milostiv ne apăra,
«In cele dintâiii domnii
«Precum € sciută nous,

dou,
|

«Do ori, ce fel de năpăşti,
«Si cu a sa rivnă bună
«Făcuse ţărei cunună,
«Ferindu-o de prăpășştă,
«Atât cât îi remăsese

«Numele cum=că fusese
«Domnii ţărci, ca nimeni
« Aşia bun şi cu dorire

altii,

«Pentru a ţărei sporire
îi
sluji iarăşi câta
şi caro încă se va mai pune la primăvâră, cumcă vomii
,
ţie.
Impării
prin putinţă pe proa puternica
după cum până acum
Deci ne rugămii milei prea puternicei Impărăţii,
arătândii tot felulii
milă,
ei
a
bogate
vovarsă către noi şi către tâtă ţâra cele
pentru acele ce
Domni,
şi
părinte
nostru
lui
oştescu
do «musaade> la arătările
du-se milosplecân
înainte
acum
cra peste putinţa nostră și a țărei, aşia şi de
aci mile,
bogate
cele
noi
cătro
verse
să
tivirea sa la arătările Inălţimoi sale,
tote și la
întru
ă
crescuti, păzind
cu care și nui și strămoșii noştrii ne-amii
supunere
ă,
eredinţ
că
datorni
ţie
tâte neclintită acea către prea puternica Impără
|
:
17.
şi ascultare. — 1794, Decembre
1. De şi

aceca îşi căsătoresce

Suțu

r&măs'se

la munteni.

De

inima lui Mihaii
e Dudescu, vel-Ban, şi
pe fiulă săi Grigore cu o fiică a lui Necula
noiloră căsătoriți,

doinnindi

în Moldova,

acordă diverse
Moruzi, prin actuă din 16 April 1794,
112),
pag:
|
supi,
JI
?. (Hurmuzuche. țom

scutiri
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«Şi crestinii adovăratii
«Dar o! ce nepotrivâlă
«La a țărci socotâlă !
«Cici unde nădăjduia
«Că o să pască turma
«Tot ca întâiii ş'acuma
<Aii ajunsii do so căia».

Decă se căiu ţâra Nomânescă când pe lu 1802 a recăpatati domnii
pe M. Suţu, tot aşia se căia Moldova de aii avea la 1795.
i
Cu tote aceste, nu nemulțămirea țărei a adusi înlăturarea lui

Suţu
|

de la Domnia

Moldovei,

ci numai

intrigile politice - de

tantinopole şi agitaţiunile compeţitorilori
In primuli

locit Suţu

displicea

la Cons-

greci de domnie.

Rusiei.

După

ordinea

Divanului,

in înţelegere cu Franţa, M. Suţu protegiape cât putea
şi ajuta revoluțiunea din Polonia. 2 De aci mânia Ecaterinei contra
lui Suţu, ori-

cât acesta se silea să eludeze lirmanulti Lurcescit
cu referință la Poloni.

Pevoluţiunea polonă fiindii sdrobită, situațiunea lui
M. Suţu deveni şi mai rea. Apoi relaţiunile lui. cu Constantinti
Stamati şi simpatiile
lui francese

curtea Ecaterinei.

sunt

încă un

Nogreşitii

gravamenii

la pasivulă

că sporirea, de înriurire în

lui pe lângă

sinulii Diva-

nului turcoscii a Rusiei, după terminarea
afacerei polone,
amenințările cu noti reshoiă contra Tureici,
decă Turcia nu

ba chiar
se va le-

păda de Franţa, nu sunt de natură a asigura
diinuirea lui Sutu
pe tronul moldav. Intrebarea era acum numai
care din greci va succede

lui M Sutu? Triumfătorulă fu Alexandru

Caliniah.

Motivele cari aă militati in favorea acestuia
le vom arăta în iomul nostru VII, care începe cu anulit 1796.
Atunci

servațiunile

domnit
”

nostre

vom aclăoga obşi asupra micului spaţiu de timpă, cât apucă
noulă,

din anul 1795,

2. Dans le temps que linsurrection
t ă faire des progres, la Porte
manc, par un firman formel et public, avait commengai
cnjoint au prince Michel Soutzo, HospodarOtto- Moldavie, de donner asile ă tous les
de
Polona

is qui, poursvivis
Jetterent dans les districts situcs 1e
long du Dniester,

par des partis

WHurmuzache tom IL 'supl. I, pag, 104).

— reni FIRELE FOMULOT pre
m

me.

re

eee
e a

_russcs, se

NOTE
|. La pagina 11 aliniatulii ultimii, lectorele va adăogi informaţiunea, că
înainte do finca lui Februarii, 1793, Al. Moruzi ce deja sositii în Bucurosci.
După ce acte inducemii acestă dată? După actele unui procosii (co s'aii adusii
Ja capitolulii justiţiei) și anume: vendarea moşici lui I6nii Șătrarulii. In acestă
afacere a lucrati CQaimacămia lui Al. Moruzi, iar în 23 Februarii 1793, intervine
o otărire semnată de însuși Al. Moruzi. Cod. XXIII începe, adevărații cu unii
pitacii din 12 Fobruarii, alii acestui Domnitori, însă este datatii din PRomoicaulii
Sărată, adică înainte de ce să fi sositii în Bucuresci. Intre 19 Februarii, când

noulii Domnii ajunsese, venindii din Moldova, la Rămniculii Săratii şi între 23

Februarii, data primului actii co sati păstratii, semnatii do elii în Bucurosci.
este a so aşeda data intrărei lui în Capitala Muntenici. Mai corect putemii
stringe acestii spaţiii de timpii întro 13 și 19 Februarii, căcă nu e probabilii,
și
că în diua semnăroi de acte, va fi plecatii Moruzi din Rămniculă Săratii
intrărcă,
iarăși 3—4 dilo le-ati consacrati elit, după obiceiii, la ceremonialulii
de celii mai mare
popositii din Mânăstirea Văcăresci ? Dealtmintrelea nu este
după ce Alox.
interes să ajungomii a fixa data acâsta a intrărci în Capitală,do Milcov,
dincâce
lui
pășirea
Xloruzi faco acte Domnesci din îndată după

va să dică între 10—192 Februarii 1899.

este avortit că, rămâUI. La capitolulii culturei publice (pag. 55) lectorelo
s'aii intercalatii
scoli,
la
nândii, din ersro, neculese unele documente ralative
actstă natură,
de
crre
apoi la paginele 415—496. Recunâscemii, că nu e unica
le va scuza, căci a
po lângă numerbsc erori rămase la corectură, dar lectore
de documente şi a nu to
frământa cu unii biotii creerii și cu două ochi, mil
zăpiici la clasificare, nu este lucru ușorii !
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Hrisovuli luminărarilori din 97 Aprilă 17
904...
278-981
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Ilrisovulii eroitoriloră.. e
Îi
eee
989
Ilrisovuliă

cărămidariloră,

şi nisipariloră

Fabricele de postavii şi hârtie.

Incuviinţarea, prin

firmanii

.

......

oo

eee

ae

e + 289-991

AOL

impărătescii, a fabricei de postavii . 291-093

Altă firinaniă, relativă la fabrica de postavă:

neguţitorii

fabricej

a

ROMÂNILORU

Ce
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plătescii 35 pungi de: bani pentru lână şi altele. Chiriac
,
Arbut cpistată ali Fabricei
..
o,
204-298 Interesarea lui Moruzi: pentru fabrica de postav...
. 995
Cei aduşi pentru datorii sunt aduşi să lucreze la taprică, cu plală;
asemenea şi femeile : surghiunite pentru fapte urile. . . 995-997
Alex. Moruzi cere Spătarului şi Agăi a găsi 20 da copii pentru

fabrică, ca să facă din ei postăvari ..... . . . . „997-999
Log. Slătinenu şi Comisulii Dumitraşcu rânduiţi epistaţi la fabrică. .
Reorganisarea

celoră

192

de postavari .

.

...

..

. . ..

999

Făbricile de hârtie . . . ceea
a 900
Hrisovulii fabrice de hârtie...
cc...
eee. 900-808
Fabrica de arpacaşii-la Cornesci: «sc.
ce.
901
902
Fabrica de sticlă a banului Ghica. . cc. cc

-

Fabrica: de sticlă la Sotânga în .Dămboviţa
ovreiuli

- Moise

intocmesce

fabrica-de

sticle. .

e e...

309-

- . e ce...

803

803

a...

Pitacii din 6 Maiii 1794 relativă la'acâsta

e

Infiinţarea. a 14 mori cu-cai, de către Mori

. . cc...

80%

.

|
A. “Moruzi. ordonă Epitropiei: obstesci să „constr uescă 2 'mori de
1. 805
cai, la capulii podului Mogosdici . . . . . . . . . . .
Lege somptuarie. Lipscanii opriţi de a aduce stofe demare luxi

i cusăluri şi basmale de preţii eee
Oprirea importului de carete

. . . . .

co.

e

eee
cc...

ee 900
. .

i 907

eee
Protecţiune acordată: meşterilorii pămenteni ae eee
e ee e
ct tt
Terguri şi bâlciuri, sub A. Moruzi cc
e
cc...
Terguli săptămânală: de la Slănic «1.

BOT.
007
807

308
Tergulii de.la moşia Coțofeni, a lui A. Văcărescu ..
Publicaţie la 17 judeţe pentru rânduiala terguriloră .. . . . » „308
Monopolulit spirtoseloră în târguri şi bâlciuri . .. . . . +. 908-317

Sborii de st. Nicolae la Coțofeni. Târgii septămânalii la Brezoia . 309
Sborii:la Tărtăşeşci, la moşia Balaiulti ate ee eee e e + 910-319
Marele

Vornicii Manol.

Brancovânulii

"de la Tărţăşesci, dar nu reuşesce

cârcă

. .

să împedece

co

terguli

o

cc cc
Coeni. .
lagă
Târ
Țergi la schitulii Crasna. Tergii la Segarcea. ee
Sbori.la Rojisce, tergi la 'Logresci, la Sălciile . . . cc...

313
315
316
„SIT

Sboră la Istăii, cu vama în folosul sf. Apostoli, bălciii la Slămnic
a lui Al.

Gherache,

Tergii la Voinesci, după cererea locuito-

torilorit de pe moşiile vecine. Asemine

la Corcova

. . . -

Oborii la 'Tomşescii lui Radu Slătinenu e ee...
locii
Oprirea tergurilorii de la satele Lăpuşata şi Slăvescii, fiindii
de

întâlnire: a cete

cb.
ţi
de ho.--

o. o. cc

cc...

...

318

318
319

552

|

-V. A,
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Strămutarea tergului din Rămnicii la CÂMDU
cc...
.|
Prăvăliaşii din. dealulii Pitesciloră, daii tomna câte unii taleri de
Consequenţele

păcei de la Şiştovii. faţă

Desavastagele neguţitoriloră
_

Sudiţii

Pee

Pitaculii din 20 Sept.

Bucuresci. Evreii

ee

cu industria română .

320

eee

eee

eu

oprirea păvălirei streinilorii în

1.

Pitacele către Spăt. şi Aga de a apăra pe evrei contra

320

.

români şi a industriaşilori, faţi cu

1194, pentru

319

321
21

prăvăliaşilori

* POMÂNI eee
323
Causele impedecătore comerciului română ......
|
393
Abuzuliide moratorium .
cc,
o ee e + 929-998
Privelighiile şi scutirile acordate boerimei împe
decândi comerţulii 328
CaPanlăii
329
Narturile
390
.
Diverse natu

ri

Narturi aplicate în județe

..

.

. 331-897

397
Monopolii a 12 brutari in Ducuresci ......
.,
Î. ....
398
Aiarulă pentru fixarea nartului cărnei
........... . + 939-344
Narturile pentru lemne de foci şi cherestea
supără pe țărani . 3%
Jăfuiri şi greutăţi ce întimpină ţăranii
ce vină la terg. Mâsuri
luate. pentru stărpirea acestori abuzuri
,... . . . 349-934,
Grădinarii cer a nu fi supuşi la nartă
34
Nartă generali.
See eee ae OAT-0o5%
Flotila Dunărei şi brâsla harabagiiloră ..
cc
347
Obligaţiunile. acestori harabagii şi a vătafului
lori ..... 347-949
Plaga cametei ....
eee
eee
ec
350
Oprirea păment

enilor
de.a
ă să împrumuta de la Turci
. . 351-832
Precupeţii. Mâsurile de oprire alori
. ..
a
. 354-355
Comitele d'Hauterive despre starea comerțului
românesci . . .. 395

Relaţiunile comerciale cu Brasovulă

ŞI Sibiului

=

DD
Comitele d'Ilauterive despre neguţitorii greci
,nemţi şi ovrei. . 335-356
Causele decăderei industriei şi a comerţului român
i
.....,
556

Pitescenii cerii reinființarea breslelori

......

Î

a .

350
Falşificatori de monede evrei Şi țigani
.......
. . + 358-300
Loterii autorisate în Bucuresci ......
î eee ee a e 860-801
Stabiliri de relaţiuni comerciale cu Franţa. Emile
Gaudin primită
la curtea lui Moruzi. Gaudin negoţiază cu
Spăt. Enache
Văcărescu. Nota lui Gaudin. Cererea lui
către Văcărescu,
relativii la vamă.
Casa de comerţi din Bucuresci. Pellei

Hortolan

..

„301-302

ISTORIA
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558

Cutia mileloră

Mendicitatea simandicosă. Pensiuni. Organisarca cutiei;
veniturile
„cutici. Clironomiile ab-intestato. Inscrierea cutiei în tostamente

şi diete, e obligatorie, sul pedâpsă 'de anulare

Escepţiune
“lăsată

..

...

. .

363 .
365

in favârca testamentului dascălului Ilie, pentru-că a
1/, moşie sătenilor din Negresci . .........
. * 305

Venitulii din taxele caftaneloră şi din havaetulii de la ispravnicii

de judeţe, de la judecători, arhierei şi preoţi
......
Datoria Episcopiilorii şi a Mitropoliei către cutie .: . . ...
Venitul din răsură de-la dajdia Dreslelorii. "Taxa anuală de la

366
307

neguţitorii cari ămblaii prin ţâră dupăzaherele . . . . . 308-369

Deficitulii

bugetaru

alii cutiei. Pitaculă

Divanulii în 1795, ca să aviseze
Favorulii la impărțivea

Domnitorului convocândii

. .......

milelori şi pensiunilorii.

1.

Diverse

. „309-370
deercte

relative e
a
a BTO-BTI
Mile lunare la diferite fețe. Sporire de pensiune. Cercetările
nazirilori Epitropici despre. meritele celorii-ce solicitaii penSiuni
. . . . . . . . | [|
. cc. . . 1. . |. . „979-373
Pensiune acordată Sultanci, copila de sufleti a lui Stefani Vodă.
373
Revisiunea lefilorii de la cutie din causa deficitului . . . . . . 374

SAP. NVI. — Ldilitate, hotarele Bucurescilorii, pavele, ape,
măsură,de ordine higienică și de siguranţă publică.
îndestularea publică î ee ee eee
eo eo | [| 1. . . . .
Epitropia
Atributele
Iotarele
Starostele

BTD

obştirei n'a fost desfiinţată de Moruzi. . . . .. . . 375
ci.
eee
eee
ae
975
Bucurescilorii . .. ... . . e... eco e e e e e e + 970-379
de binale obligatii de a denunța clădirile de case:
€
peste

hotarulii oraşului

. <a

ete

eee

e.

ITO

+ 880-388
. e
Pavarea oraşului şi facerea de poduri pe Dâmboviţa
- 388- 393
..
cc...
..
..
ea
pe
podurile
şi
Dâmboviţei
Apa
80%
e
eee
te
eee
e
METĂ
din
mari
dramurile
Poduri pe

Drumurile

cele mari întreţinute.

...

<<.

. o cc

ee

e e e e 895

990
Oprirea încălcărei stradelori «din Bucurescă îî . [cc o o e. .
897
"..
.
Edilitatea oraşelorii judeţene... .-- . . . . . . cc...
997
ee ee.
cea
. sc
Paie aşternute în calea musafiriloră
Dumitru.
Suiulgi-başa
lui
Iirisovuli
apă.
cu
- Indestularea oraşului
Aducerea de isvâre nouă. Cişmelele cari curgit şi nu curgil
in Bucuresci la 1795. Repartiția speselori pentru aducere de
isvore nouă. Acordare de măsuri de apă, la diverse fețe etc. . 398-405
. IlriCișmeua peizadeleloră lui Moruzi din valea Cotrocenilori
"403-400
er.
sovulii acestei CiŞMele e pene

D540

2 V. A.

2 cişmele nouă publice

ne

URECIILĂ

Cişmeua de la grădina cu chiosci
relativă e

Ingrijirea oraşului din respectulii

eee

e

ee

e

406

a lui Mavrogheni şi actulit
eee. |

curăţenici.

Ridicarea

407

nordielor

Oprirea aruncărei lăturilorti şi gunoielo
ră
pe strade . . 408-410
Mosuri relative la apărare de incendii.
. Slegulă
de foci (pom„Pierii). Oprirea, descărcărei fenuriloră
şi: a chevresteloi - in

OPAŞI
Nizamulă pentru paza

„Desființarea samarelori.

.

de la Radu-Vodă.

.

Clopotnița

o 419-413
oraşului.

publică de qi şi n6pte.. Poliţia

eee
DDR

e 413-414

Ra
414
Conservarea ruinelorii curțiloră domnesci.
. .......
„414-415
Diblioteca şcolei.de la.sf. Sava ferită
de foci ŞI ciumă. . . 415-416
SŞe6la de zugrăvie. .
eee
eee ae e a
410
Ședla publică din Cernei .....
ae
416
Adăogire de lefia dascălului elinescii
şi ipodidascălii din Craiova 416
Gratuitatea învățământului...
eee
4ĂT
Examenele publice de iarnă. ., ....
atata
AT

Dascălii la şcâla Obedeanu din Craiova
. a

48

Dascălii românescii la Focşani la şeGla
de la sf. Ionii .....
Isaia, dascălă

419

Filosofă li şeâla domnescă, ca al
II-lea dascăli ; asemene şi unit
ală III-lea. dascălă Gheorghe. ..
ee

418

românesci.și slavonescii la şcOla
de la

sf. Ceheorghe
în loculă răposatului dascălii Costantinii
.
2
ce
Predicatoriă de.amvonii, Ambrosie Ieroc
hirica. . eee
ee
Tipogr

afia, ca factoră. Cultural

«Pravoslavnica

învăţătură».

«Evanghelia»,

aCritil şi

490
490

i

Andronius».

ete...

49

«Liturghia».

..
Mişcarea culturală a Româniloră
din Ardclă Propagarea in țâră,
prin ordinulă lui. Moruzi, a cărţil
ori din Ardeli. Oprirea
„intrărei
în ţeră a.cărţei
„ gazeleloră , .

«Fire şi

obiceiuri

491

turcesci>, şi a
eee
eee

Satira şi pamiletuli, ca arme de luptă
contra mai marilor (ilei.
Doctorii ca representanţi. ai Sciinței.
e
a
Doctori şarlatani

49

492
492

. .
eee
aa ea a 492493
Doctorulii Radu, primulă oculistii român
i. .
cc
494
Spiţeriile inspectate de doctorulii celi
mare şi d-rul Caracaşi ;.
taxarea artico
lelorii

farmaceutice .

CAP. VII:—Jarnă grea. Ciumă.

Continuitatea ciumei sub
mesurile

luate

de. A.

întrega
Suţu

.

[omete
domnie

eee

..

ee

ee

ă- lui. Moruzi,
|

e

eee

495

400

cu tote
490
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Ciuma. Primuli actă de la Moruzi.cu referinţă la ciumă. .. .. 420
Ciuma venită pe calea Giurgiului (Vlaşca), în cursulii iernei 1793
ciuma se mai potolise. . . . . . . . . .. .. .. ...
496
Ciuma în jud. Oltului la satele Floru şi Tâmpenii . .....(2!
Instrucţiunile

Domnitorului

către ispravnicii de Oltit pentru com-

baterea ciumei. Lazareti de 92 ddile. Raportii s&ptlămânalii
de mersul. hâlei. . ... . . . . .
. . . [ . .. . ..
iuma din noit în jud. Vlaşca la satele Singureni şi Măgura.
Aceleaşi instrucţiuni la ispravnicii de Vlaşea. . . .
Ciuma în jud. Teleormanii. Trimiterea capului. sf. Visarioni ca
săli preâmble prin cele 3 județe şi să se facă aghiasmă. .
M&suri pentru mergerea. călugărilori cu capul sfântului
Măsuri igienice în Bucuresci. Săacii bolnavi de bolă curată: să

|

fie duşi la spitale
ătăşeii

.. . . sc.

să dea preotului

raporte.
halalei,

din

s&ptămenale
o.

1.

[cc

mahala,

şi preotului

.(Dumineca) de

cc...

coc...

..

.

starea
n

eco

la Epitropie,

poporului mae

e

ee

et e AAT-A98

Călătorii veniţi de.la Giurgiu. facii lazaretii la. Daia şi Mânăstirea
Văcăresci

.

.

.

n î o.

at.

.

.

.

.

.

.

|... .

.

1...

...

..

Preoţii. n'aii voie .a îngropa .unii mortii penă nu. sa cercetati de
498
ce eee.
cca
Spătarulă şi Aga. .
Oprirea relaţiunilorii cu Giurgiulii. Raportii de sănătate de la
ee ete e e e 498-490
ispravnicii de Vlaşea. .. oceane
Se suspendă judecăţile, de sărbătorile Crăciunului, să se rupă
4929
comunicaţia între Bucuresci şi sate. . . . . . ........
în
casele
„4 boierinaşi la cele 4 poduri mari, ca să inspecteze
429
urma raportului vătăşeilori şi preotului ... ..
4929
Tiganii opriţi. de a intra in Bucuresci. ....... cc. cc...
429
....
.
.
cc...
.
.
Mănăstiri.
la
internaţi
fie
Cerşetorii să
499
.
ei...
furia
în-tâtă
ciumă
şi
fâmete
Anulă 1795, e anii de
199
..
.
.
Muscelii.
jud.
în
In Ianuarie 1795 ciuma isbucnesce şi
429
.
.
.
Unii noi transportă de calici trimisi la Mănăstiri.
““Ţiganii din Bucuresci scoşi de prin casele lorii şi trimişi pe la
“moşii şi sate depărtate, fără voie a se reintorce... . . .
“Cârciumele se închidă din poruncădomnâscă . . . ..

429
499
„430-431
oo.
ne
cece
e
Nizamulii pentru. bâla ciumei ...
Lucrurile din casele molipsite sunt trimise la Monăstirea Plum43
cc...“
buita spre desinfectare . . - . o... .
(ioclii

şi zapciii cari-se

vor” apropia

puşcaţi.. Străjile oraşului

de

lume curată,

vor fi im-

ai. ordinii a impuşca pe cioclulii

.
ce sar apropia de orașii, Ei aveati și uniformă specială

.

43]

550

|
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Devastările caselorii: celori duşi la lazaretii, de către cioeli
, Alte

grozăv
a ciocli
ii
lori .
cc.
î.
. . 499
Tergulă Moşiloriă, cu îctă ciuma,.se ţine, dar
afară la câmpi,
cât. mai departe; măsuri de observatii în dilele
tergului. . - 433

Boerii, Monastirile, funcţionarii se apără de ciumă.
. . .
2.
493
Nenduiri de portari nuoi, în locul ţiganilorii,
pe la hanuri şi
MONĂStTĂ. ne
î.en.
493
Pitaculă lui Moruzi pentru ţiganii r&maşi în Mănăst
iri, ca să fie
băgaţi în apa Dâmboviţei ei, cu neveste, cu copii
şi cu lucruril
loră e
În
eee
e
493
Nu sunt
oprite la iergului Cucului lucrurile de mânca
re;
sunt trecuţi prin oţet; alte măsuri igienic
e. . .

|

banii
433

Se rânduescii inspectori caselorii mahalalelori
i, cari să controleze
pe vătăşe
şi preoţi.
i
. o.
î eee
ee
49%
Pedepsa cu care sunt. ameninţaţi cei ce
vor călca nizamultă pentru bola ciumei
ee
ee
43
Umilirea omului. spăimântatii de nenorociri.
Apelulii lui Moruzi
la Biserici. .
eee
eee e e 494-495
Epistatuli Agiei face. comparaţiune
între mortalitatea Rusciuculti
Şi Bucuresci. .
ci,
înece e ee e a 495
Se imparti 50 vedre de catranii pe.la mahal
aleşi prăvălii. .'.' 435
Desinfectarea - celoră ce iesi din oraşii.
Certificatulii. Spătarului
că

a făcuti lazaretă.

i

ee
Se oprescii tergurile prin județe, sâii se
facii cât mai departe
Desinf
ectarea.

celori

ce

mergi

la târgului de

la Drăgaica . .

e

430

.

436

.

Lazareturi la Predeal şi Ceraş, căci ciuma
a isbucnit la Braşovă:
Apelii la cler şi poporuli din tâte judeţe
le, pentru paza de bâla
ciume
i.

e

cec

Domnitorulii dă de

mai „multe. ori

îm

eee

raportii

e ee

agentului

e

e 490-437

austriacii

Marchelius, despre mersulii bâlei in
ETă
o.
7
Raporte despre mersulii b6lei şi.
de starea sănătăţei locuitorilor

din

mahalale.

Ciuma în 1796. Dunovnicii agenţi sanitari.

Se 'oprescii părădile

Moruzi
Din

la înmormintări,

constată în Mai

436

436

497

437

..

2437

etc...

„498

11796, că b6la se mai stârpise. Negligenţa

ispravnicilori. . ...
noii se trimite prin judeţe

pe
ee
eee
capulii sf. Visarion

-.

eee
e
. oo

498
498

Ultimele. măsuri. contra. ciumei, Lucrur
ile molipsite să nu fie.
tăinuite, ci arse la maidan. .....'..
eee
e e 498-439
Reorganisarea lazareturiloră. .
Peene
eee
eee
ea i 439
3 odăi nuoi pentru femei,

la spitalulă

Colțea,

făcute de D-na

îs

(SPORIA
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"Zoe Moruzi. Veniturile acordate.
tropil. . . . 1... . . . .. [cc

Dumitraşcu Racoviţă Epioc. . . . ......

Spitaluli de la Buzăii.. Milele acordate de Moruzi
Epitropia spitalului Colțea de Dumitraşcu
Vodă. .
cc...

Moruzi acordă nuoi venituri spitalului.

Racoviţă nu place lui
|
a...

. e...

cc...

Spitalul de la sf. Pantelimonii pentru pestiteraţi

Vodă

439
439

.....

440
440
PA

..

......-

ordonă să nu lipsâscă nimica bolnavilorii. Doctorii să alle
altă hrană, ca să le-o.dea ... ... cc. cc...
...

Al

In 1195 Moruzi decide a zidi unii altii spitalii de zidii la Dudesci.
. ...
. o... 1. . . . . . . .
Facerea acestui spital.
Domnitorulii afierosesce caselorii de spitalii de la Dudesci, venitului

spitalelorii în

şi alte venituri. Regulamentuli

a 3 mânăstiri

Al
Al

|
cc...
. [cc
1...
99 de ponturi .
Sf.
spital.
rea
Clucerulă Dumitrache. aretă lui Vodă neîndestula
Pantelimon; propunerea lui dea i se da venitul şia cele
l-alte .m6năstiri,. şi aprobarea Domnitorului. . . . e...

__ Tot

din (6ră pentru

cari se impune fie-care mănăstire

cu

Sumele

449

2

cc...
spitale şi lazareturi, pe 1705. . .
nu se equilibreză bugetului spitalului Sf. Pantelimonii ; ss
punii lo, dări unele

mitoce

Sf. Pantelimonu

ale M-rei

443

. .!.

Să nu se mai dea copiilorii câte 300 dramuri pâne, că se face risipă 443
443
M-rele dai Zaherele pentru hrâna celori din spltale a... ..
443
Moruzi ordonă lui D. Ghica, să mai adaoge câte-va odăi la Pantelimon
diferite
dă
îi
Vodă
i.
Pantelimoni
Sf.
Se adaugii 18 paturi la spitalulii
venituri

|

Alegere

[. [. .

e e...

de noi

Epitropă.la

.

.

.

spitaluli

.

.

.

.

.

sf. Pantelimonii

. .:.

de la Dudesci.

...

448

..

cc...

.

- AAA

.

Vodă e nemulţămitii de mersulu spitalului Colțea . . . . .:Dionisie Eclesiarhulii despre ciumă . << . . cc... ....
Dionisie

Eclesiarhulii

despre

spitalul

Anonimulii analisții («pe file de ceaslov») despre ciumă .
Iârnă grea. Fomoto cc...
“um

vine

fometea

din 17905.

. cc...

'Secetă dejaîn -179%. Fometea în tomna

cc...

lui ATD.

.

4%),
145
443
145
146
446
446

lui A. Moruzi pântru îndestularea publică. Actele relative;
X&surile
. 41-49
. . . o.

5 neguţitori se insărcinâză cu aprovisionări.

bucatele
Rea interpretarea de istoricii noştri,că Moruzia precupeţitit
pentru
bâni
iit
subser
Se
Aducerea Zaharalei de peste hotare.
reacesta
;
Oferta Domnitorului
cumpărare .de producte.

nunţa

la dobânda

Dudesci

<

banilorii săi,

cc...

419

in profitul spitalului dela

[cn

e

eh.

e

440-450

558

V. A: UNECTITĂ

Moruzi pedepsesce abuzurile cu cumpărarea Zaharalei şi cu vendarea ei. Zahareaua adusă de peste hotari e scutită de vama,
„care era proprietatea domnescă
. 1
1 1. c . . . . 430
Vama de oraşe redusă la 1/, pentru zăcherâua adusă. . . . „450-451
Vodă opresce precupețirea zaherelei. . ....... . ee
45

Vodă Moruzi

n'a monopolizatii îndestularea

Ţăranii din Mehedinţi,

de mălaii şi făină. Apelulit
din Mehedinţi.
cc
Eli

împărțea

făr'de

publică .:...

. ..

451

inarmaţi, plâcă a devasta. pivnițe şi hambare

Domnitorului: către locuitorii
eee
a a 451-439

plată grâti şi porumbi pe la săraci...

,.

.

439

Moşierii.şi arendaşii speculâză. asupra fometei. Moruzi opresce
„ca să se mai arendeze moşiile mănăstiresci la străini . . 439-459
Abuzurile cu morile de pe moşiile boieresci, ţăranii trebuiesci
a plăti pe deasupra

şi 4-5

oca

de

vinii.

Moruzi intervine,

dândi nizamului pentru mori.
e
ata
2459
Câştigulii de pe zaherele să se împartă cu analoghie la coi-ce
ati
Subserisii bani... cc
45%

Moruzi

n'a impus

unt

împrumutii

siliti monăstirilori.

Eli con-

sacră . dobenda baniloră săi. pentru spital, şi apelă şi
la
arhierei, egumeni, boieri, că aâcă voră.să subscrie şi ei.
4t
Imprumutul cu 2000 lei a spitalului Pantelimoni. .
.. o...
AD

Porta cere zacherele în timpul fometei.

..

cc...

435

Divanulit arâtă imposibilitatea de a satisface cererea Porţei
. . 453-456
Dilele fâmetei încheiate la Iulie 1795. Vodă cere
de la Ispravnici
ca să îndemne pe locuitori a aduce butate la-tergă
. . : 450
Publicaţie la tâte judeţele, ca locuitorii să nu scump
escă bucatele 457
CAP. XVIII, Societatea între 1793-1790. .....
ee
ee
437

Sunt

„

|

isvâre pământene

referitâre la istoria românescă a secolului.

Tabloulă societăţei Bucurescene,şi în genere a
societiăţei
românesci, dinlre anii 1793-1796. Doinnuli şi Dâmna
. Des-

pre 2 portrete ale lui Alex. Moruzi.
Mijloculit culturală ali Curţei lui AL. Moruzi. ..

Modesta

Curte a lui Alex.

lui Moruzi,

e

e

Moruzi de la Cotroceni. Boierii propun

ca să'i restaureze

una

din

cele:2

458
4399

Curți.

Eli nu
are parte se locuiască in noua Curte de la Mihaii-Vod
ă.. 460
Maritagiuli Domniței

Ecaterina sora lui Vodă. Boierii renduiţi
Epistaţi ai nunţei. Schiţarea tabloului
nuntaşilorii şi a festivităţilori ce
eee
ea 400-401
Moruzi
Altă

dă un ospăț la Curte boierimei. Invita
ţi. ..... 401-462
nuntă la Curtea lui Moruzi: fiulă
Vornicului Slătinenu cu
fiica Vistierului Filipescu. Descrierea
serbărei, . .„...
402-403

mm

ISTORIA ROMÂNILORU
Recepţiunea

ambasadorelui.

acestă recepţiune?.

550

rusescii în Bucuresci.

. e n

ee

ee

Ciue

ee

descrie

ee

ee

..

e 403-408

Enache Vâcărescu însărcinatii cu primirea Elciului la Focşani.
..
Spesele cu cari se făccit aşemene parădi. - - e os...

403
46%

cc...

"46%

Apanaziulii

Dâmnei moldovene

Apanagiile

Domnei.

Zoiţa

Domna

Moruzi

lui Vă-

şi cântecul

Dionisie Eclesiarhuli, A. Xenopol şi Dionisie Fotino
Moruzi. eee

despre AL.
„405

400

ee

oo

Aaron Floriânii despre Al. Moruzi . e o

465

.

eee.

eee

ce

cc...

.
Cărescu

cc...

. . . . sc.

Divanulii ţărei sub A. Moruzi. N. Brâncovenu favoritulii Curţei,
Enache Văcărescu mare Vist., apoi mare Bani. . ... . .
Favorurile

pentru fiii boierilorii.

Domnitoruiui

Scris6rea

pe

. Paharnicii
Brăiloiii vestindu'i că, aii (ăcutii

Stolniculii

407

e eee

eee

fulii săi Corniţă.

406

către

la Divan.
Oposiţiunca boierescă molcomită prin chiăinarâ bivilor
reservată
Craiovei
la 1 Iulie 1796. Caimăcămia
Divanulă de

me

hOT

: . »
Sigiliulii Domnitorului Al. Moruzi, din 1793. (Facsimile).
«PravosDimitrie Fâlcoianu «frondeur». Traducătorulii operei
degradarea
şi
Tismâna
la
lui
lavnica învăţătură» ; surghiunulii

461

Al.

409
409

Grecilorii.

ce

eee

eee

eee

ee

em

408
4608

o...
lui, D. Fălcoianu partisani lui AI. Ipsilante. . .
. . .
ţeră.
din
moşiile
Ipsilante exilatii la Rodos. Işi vinde

1708...
Domna lui Matei Vodă Ghica. Familia Ghica după
ee
ee
Scarlait Ghica mare Vist. a lui Moruzi. -..
Niculescu
Fiulii lui Matraca surghiunitii la Cernica şi Christodor
la Snagov. e eee
şi alte venituri. .
Asociaţiune de boieri ia în antrepriză poştele
boie-

clasei boieresci.

si deşteptăciunea
oralitatea

Petrecerile

A. Văcărescu poetii erotic.

vilorit şi a cucânelorii.

Clucerulii

..

Dumitrache şi D. Fâlcoianu ocupați cu lucrări seridse..

de năpristoce
Jocuri
Primilă

spiritistii. români

duhuirilee

cc.

. e

Perticari,

Pitarulii

cîn

înțelegere

eee

eee

469
409
410

410

cu

. ATO-AT1

d'Antraigues. Amorurile lui
Familia boierescă slăbită. Comitele
I despre dWântrai-.
cu Prinţesa Alexandrina Ghica. Napoleon
Go-

, W'Antraigues. Tuguth
gues. Ludovic XVIII-lea despre
eee
- - e
lovkin și Razumovski, despre aceleşi .

|
Călătoria lui VAntraigues

ae
Nici

e ee
duhovnici

femeile

ATL

cu Princesa Alexandrina Ghica, însoțiți

e

eee

şi fetele neguţitorilorii

nu sunt cinstite.

: ATAT

..-

- ee.

4

560
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URECILĂ

„Pitaci'la Mitropolitul, din 26 Maiă 1796, ca prin
duhovnici să.
_
disuadeze. muerile de a intrebuinţa sulimanulă.
. ....
479
Pitacu. la Spăt. şi Epistatuli Agiei, din 10 Iunie
1796, să isgonescă
.
muieri
le din cârciume. ..
Procese pentru necinstire de. fete.

eee
de bărbatii. Mamă

Cumpărare

intervenindi în favorea necinstiţorului

fetei : sale. Feciorie

plătită pe. bani (40 taleri şi 2 -clăide
- foni!)

O sentinţă

morală

a Metropolitului,

479

refuzândă

000

473-474

divorţulii

lui Gh.

Jianu.de nevasta sa.
AT
Clerulii. Situaţiunea.în care se afla sub
AL. Moruzi. Carte către
„Iosif,
Episcopi de Argeşii, imputându'i
Simonia şi indemnându'li să. numescă dascăli cu
procopselă de inv&ţătură

românâscă,

care să propage

moralitatea.

Proto-

0 404-470

biserici prin simonie.- Grămăticuli
Vasile N uţu

popă fără: hirotofile, bătutii cu 100 toiage

Spiritii de ireligiositate:

Biserici

sparte

de hoţi

.

-.

.

.

n
.

:

476
.

476

Apelurile lui Alex.. Moruzi la-Mitropolitul
i,
să ordone: rugăciuni
pentru plâie şi incetare de bslă, Desfii
nțarea obiceiului de
a se închina mănăstirile pămentene
la mănăstiri strâine.
Călugării opriţi a ieşi din Bucuresci
fără adeverinţa Mitropolitului şi a Spătarului :.
a
ATO-ATT
Călugări. greci, chiar arhierei, opriţi
de a intra în eră, fără voia
lui Vodă, seă a Metropolitului. «artea
Vlădichii Cervin6
. 477
Moruzi ordonă. bună primi

re în judeţe a Episcopului Catoli
ciloră
Privilegii femeei Maria, botezată
din legea ovreiască. Petru croitorulă bătută cu 100 toiage şi:
expulsare; pentru
că a voitii

“să crestineze pe uni hăiată de
orei,
Fetele românce de boieriise catoli
cescii uşor: Ilinca
Supresiune

4171-4178
Bălăcânu 4183

a postului mare in interesul
salubritătei publice.
Justația.. Fost-ati funcţionari
abuzivi sub Al. Moruzi?,
.

Vendete populare. Incendiarea şi:
devastarea

477

casei

478-479
„479

Logofețelului
.
!
409
Ţăranii dau foci.la casele Şi ariil
e celorit ce i-ai nedreptăţitii. 479480
Zapeii bătuţi de ţărani ; zapci
ii voru acesta pentru profitul
despăgubirei cu bani, co li se da.
480
Ce putea face Moruzi 9
480
Neincrederea, streinilorii in- justi
ţia. (&rei.
a
480-A$1
Expulsarea unui streini
Pe
e
e
u
„Intervenţiunea .consulilori aust
ASI
riaci în procesele sudiţiloră”
cu
pământeni

Stoica din Caracăli, de către locuit
ori,

ma...

|

431

goga

Desconsiderarea.

e

aaa

in limba

POPII e

Meşșteşugirea-.poliţelorii:

creditorii

pămenteni

„punii +

Polilelo pe

nume de sudiţi. Aciele relative. ........

ea

Interesele “Românilor Sacrificate” pentru Sudiţi. Teranii - opriţi a.
se împrumuta de la cei de peste Dunăre. Intervenţiunea

cadiilorăi

turci. . ..

ee

m,

ur
&

ÎS'POirA ROSANILORU

..

481
4892

Moruzi pedepsesce + cu bătae pe o fiicăre a şi gălecvitâre cu mama ci 482
" „Bărbatul se impacă pentru bani cu amantulii nevestei.
o t
483
Exeniplu de iubire maternă şi dorulti libertăţei, .
pi

Cap. XIX: Hotare. Relaţiuni
cu țările vecine.

. Interesulii

Istoriei interne:

oglinda societăței

„Relaţiunile cu ţările vecine (politica)
- Sisteima. Unguriloră
Locuitorii

Negră

de a încălca

din Săcele

ai

(Prahova).

1.

pămentulă

incălcatii

e...

trecute...

țărei,

muntele

484

4995
aa

Rădoslavi

i

484

.:, ....

485

şi Valea

!

PRR

485

Răsnovenii ai incălcatiă cu .oile muntele Baiulii şi. Valea cerbului - 485
-Regularea hotarelori despre Austria, în Domnia Îl-a a lui M. Şuţu. 485
Moruzi ordonă Ispravniciloră de Prahova a dispune despresurarea ia

munţilor,

.

IE

i

..

- 485,

Procesulii intre lăşnoveni şi pioprietarii muntelui Raiul. -„a.
Incălcarea muntelui Bălescu (Buzăii). Domnitoruli Moruzi :re,
clamă. I se 'recuunosce dreptulii. Ordonă Medeln. - Cârlova,
„Ispravnică de Buz&u, să dispună indreptare ea hotar ului

Ordini repetate.

..

cc

aaa

489

480

Guvernulă Austriac, complice cu: ciobanii, pusese cordonii. AL E
„Motuzi intervine ener gicii.: Cor donulii se ridică; totuşi Vodă: +
scrie Ispravnicului de Buzău să raporteze de e aşia. Cărlova

“intărdie a da r&spunsii . eee

ca

oo...

„487

In

anulă următori i din "noii se aşedă pe muntele Bilescu | COr-.
donulii austriacii. Denunţarea lui Moruzi către Marchelius 487- 198
Corespondenţa guvernului română cu celui ardelenii pentru inte'resulii cisbanilori ardeleni. Ponturi . pentru vamă a cioba-. .
„aa e 488-480
nilorii ardeleni (din condicile Divanului) .

Si ciobanii ardeleni aii voie aşi pasce tarmele. prin păduri in
ee eee ante eee e
timpulii secelei. eee
Agentulii

Marchelius

pentru

intervine

“Peclamările lui Moruzi

e

Sudiţi

eee

in: mod

eee

ete

mere

eciee e e
În
Extrădaiea dezeitorilori austriaci. . .
Pedepsirea în oră, după legile ţărei, a sudiţilori austriac,
cepliune cu casulă unui Petru Ilagi- Voicu pe care "lil
aaa mea
..
ae
adă
e ee
eee
ee
(teşcherele).
ardelii.
pentru
„Pasporturile
Istoria

Românitoră

de

1, 4.

Urechiă.

“

480

insolentii.

To.

V.—

489

„ 489-490
Ex
exae 490
AOL
aa
C, 35

562
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Reclamaţia Agenţiei austriace să facă pasporturile
matii mai-mare e ce
e eee eee

Cartea lui Moruzi către
lui Grigore

Graf “Nitrovsoni a lăsa

Grămăticii

alu II-lea,

nu mai-facă lazaretu,
căci este

carele

int” unii foreee
ese

mergea la Viena,

curată

.

49

liberă trecerea
;......

să

491-4

Altă asemene carte pentru fiul baronului Ruftray, secretarul scii 49
“Protecţiunea lui Moruzi pentru supuși austriaci. ....,..
492
Relaţiunile cu Rusia:
eee eee eee
eee
a... . „493
"Relaţiuni cu Turcia. Moruzi reclamă o bucată de pămentii ocupată de Turci. . ce
e
Î.
| „ : 493
“Oprirea călâtoriloră Turci piin tra românescă.
..-.,.....
493:

Oprirea : Turcilorii de a face arături în ţeră, şi âmblarea Giur"giuveniloi: prin țâră spre a stringe antii, şi alte provisii. 493-494
"Supuşii români din părţile ţărei, ocupate de Tarci . ee
40%
CAP. XX.— Ultimele zile ale lui A. Moruzi. Răsvrătiri Loiereșci.

Intrigă la Constantinopole: Mazilirea

Oposiţiunea boieriloriă. contra lui Moruzi.
"Gonstatarea: existenţei

unui

curenti

......

ame aa

.,,

naționali

A
494-495

contrarii Grecilori

495

Craiovenii şi Caracalenii: 'se mişcă. Capii mişcărei. Moruzi îi iartă 495
La 13 Decembre 1793 insă ii pedepsesce. ...... . nea e „495-490
Mai, multe

pitacuri

in legături ă cu

resvrătirile din

Craiova

şi Ca-

racalu . ...,. ARC
eee
dea
Pronibiţiunea venzărei prafului: de puşcă :
sc.
Ce vroia: boierimea

r&svrătită ? Unii cerea

Alţii cereaii stârpirea
cheta favorabilă

Actele-relative,.

abuzuriloriă.
guvernanţilorii.

Cine "ii răstornă însă pe Moruzi.
Scriitorii

noştri

anteriori

despre

funcțiuni

Rânduirea de

eee

. ..

ae

mazilirea lui

şi

eee

497
e e 497-408

Moruzi : „Aaron

spitalul,

Moruzi- la Dudesci ?,.. ci

„498
zidite de .

498

turcesct cu puterile Europene. .......
Memoriulă lui Descorches către Ș. Por tă

în privinţa relațiuniloră cu Rusia

497

anchetă. An-

Acuzatorii sunt surghinuiţi.

i,

"Florian, Laurian, DI. Xenopolo. ,.
Ce au deveniti
Biserica . Sf. Alexandru
Relaţiunile Divanului
Belaţiuni cu Francia.

mari...

490
496

,...

ae

498

498

Francia ajută r&svrătirea lui Cociusko în - Polonia..... 499
Revoluţiunea francesă. avu răsunelii în Principate.
Agenţi secreţi
“ francesi în Bucuresci. Enache Văcărescu cu caracterii TE“Publicani.,
i
d...
„499

Ilortolan cere -Spălarului şi lui Vodă scutirea do * rană
a mărluriloriă

francese.

Ce "i acordă

Moruzi?.

,......,

a...

499

ISTORIA ROMANILORU

563

Cum se explică bunele relaţiuni ale lui. Moruzi cu Francesii.
. 499
Ameninţările şi pretenţiunile Rusiei . cc...
„. D00
Turcia profită de insurecțiunea lui Cosciuszlko .
aa
500
Căderea lui Reis-Efendi-Raşid şi a lui I0n Moruzi dragomanulă
Porţei. lfectele acestei căderi asupra Domniei lui Al. MoTUZI, ek.
Î...
. ... „500

Secretarul lut A. Moruzi
Numirea

i

ii

500

formală a unui consul frances în Principale. .....

Constantin Stamati, grecii,

solicită asemene postii

la

500

comitetulii

Salutei publice din Paris. Ce i se oferă? . ......
Grecii din Fanarii se opuni şi ei numirei lui Stamate. Emile
Gaudin' e numitii consulii oficiosii în Bucuresci. Instrucţiu-

900

nile primite 'de lă guvernulă frances; ..
e. e e. 900-901 Suplimentii la aceste instrucţiuni. .
eee
ee ea D502
Scrisorea lui. Verninac, trimisuli

„către

frances

din, Constâritinopole;.

Moruzi, din 25 Iuliti 4795...

a.

503

Recepţiunea lui. Gaudin la Bucuresci. Simpatii pentru Franţa.
|
„Limba francesă, şi boierimea română... .
cc.
„503
Cărţile. francese între Români.

Critil şi Andronius,

romanii fran-

ces, tradusi de Mitropolitul Stamati aa
Intrigile lui Const.

Stamati

la. Paris,

2

|

509-50k

ca să ia loculii lui, Gaudin. .

o. 504
eee
Gaadin rechiămată.,
căPoloniei
regele
II
Stanislas
Moruzi.
pentru
încurcate
Ieri
zuti. Pasvantoglu. Relaţiunile. lui „Moruzi

Intorm aţiunea

imbasadoruluii

eee

.

i...

Rusiei.

Iangerliu şi Mavrocordată . ......-: Se
Apreciaţiunea

ambasadorului

şanselorii acestori
Scrisrea lui Verninac

frances

„505

Â. Ipsilante, Suţu

e

acea aaa

din Constantinopole

către Moruzi, recomandându-i

e

DOD

asupra

ae

candidaţi... ..... aaa

a

500

pe Stamati,

o...

a 905
amane

faţă cu Const. Stamati

„ 505-906

în Iulie 1796...

Sentimentele lui Moruzi

des- . N
..

ee...

de tron la Constantinopolii.

504

ea area

frances, “din Constantinopole

pre demisiunea! lui Moruzi, eronală

Patru. compeţitori

cu Franţa „displac

n 2000
Nota lui Verninae către Portă ; cererile Sale..,........ eee
a
Scri-..
Stamati.
lui.
Fanarioţii, Rusia şi Austria se opunii numirei
s6rea

o

lui Verninac către

“Ministr ali. afacerilorit

străine

aă.

Fanţei

a e e 2500-3507
Dau

lui C. Stamati

ae

Scrisârea lui Verninac către Dragomanulii Ion Moruzi, în favorea

.. ...

.

O -scrisore a lui „Moruzi, de la 25 îuliu 1796,

Opiniunea

_

EI „507
lui, G.

s

564
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Stamati despre opunerea Fanarioţilorit la numirea unui i consul
frances în Principate, ee.
.
înece
a...

508

La Constantinopoli erait2 feluri de representanţi :ai Franţei :

|

regalisci, republicani . ...
cc...
a
Situaţiunea cestiunei infinţărei de consulatii frances | în Princi-

508

pate
Unii

pc

fii ală lui A. Ipsilante

exilatii în Cypru.

eee.
Dragomanii

în loculii

.......

D09

lui Gh. Mor uzi.

a

e

„509

Duşmănia între Moruzesci şi Ipsilântesci, după. Verninac. 509
“şeculit lui Verninac în afacerea Stamati. 'Rechiămarea lui. Noul

ambasadorii

du Rayet.

Refuzulii definitivi alii Porţei relativ |

la Stamati
n...
.
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