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SECOLUL

XIX

Coustderațiună generale.
Secolul XIX se deschide în urma marilor evenimente, cari ai
sguduit în ultimii ani ai secolului trecut Europa apusană şi centrală, ba ai răsturnat din temelie vechile instituţiuni şi întrâga direc- țiune socială, culturală şi politică în b&hânul continent. Napoleon
continuă în primii ani ai secolului noi a cutreera Europa cu victoriosele sale oştiri. T6te legăturile vechi şi tote urile străvechi dintre
puterile europene sunt schimbate în faţa cuceritoralui franees. Turcii
bătuţi de Kleber la Ileliopolis, în 20 Martie 1800; Cairul şi Egiptul
cucerit de acelaşi general ; victoria lui Moreau la IHochstedt, in April,
asupra Austriacilor ; trecerea marelui St. Bernard de Bonaparte în
Maiă ; victoria lui Delannes asupra Austriacilor la Montebello, 16
dile după aceea; isbânda lui Bonaparte la Mareng», în lunie, tâte
acestea provocă tractatul dintre Austria şi Anglia, de la Viena, din 20
Iunie, dar nu mai puţin decât tâte acestea agită Anglia şi Austria, şi
pre curţile cele-l-alte europene.

Mişcarea, agitaţiunea

acâsta din vestul şi centrul Enropei,

pro-

vocată de Napoleon, s6ă rin causa lui şi în contra lui, asemenea unui
cutremur 'şi întinde undulaţiunile sale penă departe în orientul
Europei.

Ţările române simt şi ele negreşit puternica comoţiune. Schimbarea de factori politici în evenimentele din centrul şi apusul Europei, sub amenințările de cuceriri
Istoria Românilor de V. A, Urcolit

ale lui Napoleon, va exercita, in
T.—Szocorur XIX. —1

-
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primii ani ai secolului XIX, mari influenţe asupra destinelor Principatelor române. Husia, la 17%, Decembre, sub împresiunea înspăi-

mântărei Turcilor de expediţiunea Francesilor, în Egipet, de luarea
Alexandriei, de victoria de la Piramide, din 24 Iulie, isbutesce a'şi
impune alianţa sa Porei otomane, cu tote explieaţiunile amicale, ce
din Francia nu contenese a veni Porţei şi cu tâte asigurările de bună-

voinţă şi amiciţie. A doua, coaliţiune contra Franciei,

în care intrase

Anglia, Austria, Regatul de Neapol, Germania, Portugalia, Rusia, Statele Barbaresci, promitea prea mult, precum vădurăm în anteriorul
„hostru tom despre secolul XVIII, şi era negreşit un indemn prea
- mare

Renuru

Turcia.

ca şi ea să nu intre în asemenea

coaliţiune.

Acestă

“alianţă ăi“Lareiei cu Rusia a trebuit să fie mai dorită de Pârta otomană după invingerile lui Jourdan în Germania, în primele luni ale
“anului 4799 şi după victoria lui Suvarof asupra lui Moreau, la Cassano,

„în 98

Abrilie- acelaşi

an.

Perderea

Lombardiei

şi a Italiei

pentru

Franţa, nu mai puţin va fi contribuit la apropierea Turciei de Muscali, 'Nimicirea armatei turcesci, la Abulkir, în 24 Iulie; era de natură
şi mai mult a da pe Turci în direcţiunea politicei rusesci.

In asemenea. împrejurări, Principatele

n6sire

nu puteai

să nu

simţă fluctuaţiunile politicei din Constantinopol. Amăsurat cum infuenta rusescă câştigă teren la Constantinopol, o direcţiune:cu totul
rusescă coprindea clasele dominante
din Bucuresci şi Iaşi. Nici

învingerea Ruşilor la Zirich, de la inceputul tâmnei 1799, nici învin-

gerea anglo- ruşilor de la Alkmeier, din 6 Octombre acelaşi an, nici
mortea lui Suvarof, nu sunt de natură a atinge autoritatea morală, prestigiul dobândit de Muscali, în urma păcei de la Iaşi, din 179, şi a

diverselor evenimente europene cu care se termină secolul XVIII,
Acest. prestigiu sporitor "1 ating prea puţin perderile suferite de Ruşi
şi de Austriaci
Asemenea

în r&sboiele cu Napoleon.
şciri de perderile Muscalilor

cu anevoie

străbat

în

nume

de

Principate, pe când succesele lor, cât de minime, se trâmbiţaii cu laude
epice la laşi şi la Bucuresci.
Cu t6te aceste numele lui

Napoleon

ajunge

ca

un

eroi legendar pnă în straturile de jos ale naţiunei române. Napoleon
Punăparie găsesce cântăreţi populari români, cum marele eroii află
şi boieri cari să corespundă

cu dânsul,

şi cari să sper. de la

Franţa

o protecțiune pentru ţâră, mai desinteresată decât aceea a Muscalilor.
Un eveniment important, ca pacea dintre Franţa şi Rusia, de la
8 Octombre

1801,

eveniment

imperatului Pavel1 al Ruşilor

urmat de un altul şi mai decisiv: mârtea

şi avenirea la tron a lui Alexandru],

au puternic râsunetîn Principate. Negreşit că influența

rusâscă

nu

e

ÎSPOBIA

micşorală
a

cărui

cu

asemenea

existență

am

ROMÂNILOR

evenimente;
constatat-o

3

totuşi,
studiind

micul

curent

secolul

naţional,

trecut,

sparge

zăgazele în care "1 inchiseseră succesele politicei muscălesci de la 1792
încoce. În adevăr încep unii Români din clasa mai cultă a aştepta
de la Franţa o protecţiune pentru eră, ce nu o vedeaii sinceră din
partea Rusiei.
Nici o dată însă mai mult ca în ultimii ani ai secolului XVIII

.

şi începutul celui al XIX n'a avut Principatele române de suferit mai
dese schimbări de domnii şi mai mari sdruneinări din acesță câțisâac .
precum mai departe vom. vedea.

II
ÎI svodrele.
Puţine sunt isvorele interne cu referinţă la începutul secolulu
i
XIX. Nu ne putem folosi decât de cronica lui Fănuţă (Zilot Românul),

care merge până la 1821,

de

Cronograful

lui

Dionisie

Eclesiareul,

(pag. 153). George

Sion, tradu-

de operile inedite ale lui Naum, conservate la Academie,
cum şi de
informaţiunile lui Dionisie Fotino, din H'oropra ris zâdai Aaxgas!
(Viena)
Pentru evenimentele Qin Valachia, penă la 1817, ne putem
servi
cu tomul II al acestei istorii, care pentru Moldova nu ajunge
decât
până la Const. Mavrocordat (tom. III pag. 149). Mai aflăm
aci cronologicesce numele Domnilor pânăla 1812, până la Scarlat Calimah
Vodă.
Asupra, acestei domnii Fotino serie câte-va şiruri şi apoi trece
la des-

crierea fisică şi geografică a ţărilor

cetorul operei lui Fotino, în tom. II, la pag. 99 a introdu
s
adăogiri, nu tot-d'a-una istoriceşce probate.
De puţin ajutor ne poti pentru studiul secolului XIXie=

rile lui Florian Aaron,
ghici,

a lui Treboniă Laurian, a lui Manolache

etc. Dar dâcă n'avem

cronici române

contimporane

cu

unele
lucră-

Drăprimii

ani ai secolului XIX, suntem acum fârte avuţi în documente de
natură a aduce nouă lumină asupra desfăşurărei evenimentelor din

acel timp şi a evoluţiunei naţiunei române.
Menţionăm aci în trâcăt condicele domnesci cu No. 37, 40, 42,
43, 44—'10, de la archiva Statului; asemenea condicele reproduse
de

Papii Ilarian,-în Tesaurul

Lipsca

săă de monumente

(tom 1], pag. 305

1. A se vedea şi H'orâpro rîjs Povuoovlas a lui Dumitru
1816) cum și Istoria fraţilor Tunusli (Viena 1818).

şi

Filipide (2 vol.

4
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345) ; sobornicescul

hrisov,

care

1839 sub Mihail Sturdza, condica de
a lui Al. Moruzi cum şi aceea a lui

dat

la 1785

este

in vigore

şi la

pravile a lui Caragea şi aceea
Calimach; hrisovul lui Ioniţă

Sturdza, din 1895; statistica țerei românesc
i de la 1890, comunicată
Academiei în 1887 de către autorul acest
ei istorii; o bogată colecțiune
de hrisâve in posesiunea Mitropoliei de
Iaşi, a monastivei Neamţului,
a Academiei române, a Sf, Spiridon din
Iaşi, a monastirei Colțea şi a
diverşi particulari, cum şi propria n6str
ă colecţiune. Posedem înşi-ne
un mare codice de copii de document
e, care probabil a aparţinut

Yre-uneia din autorităţile judecătoresci din timpu
l lui Const. Tpsilante.

“In fine colecţiunea Ilurmuzache vine
să complecle
maţiuni isvorele nostre interne 1,
Pentru

domnia

Il alui

Alex.

Moruzi

dice domriesci, cele cu No. 49 şi 43,
No. 42 este un in-folio de 538 fiice,
materii nenumerotată. Lipsesce "din tablă
lila 60 şi 90. I[lârtia are în filigran un
leii
filă a c6lei un scut rotund cu literile :
C.

nu

avem

cu

bogate

decât

inlor-

două

con-

avend la fine o tablă de
o loie pentru actele de la
de o parte şi pe cea-l-altă
$. $.

De la fila 249 verso încep actele cu anul 1801,
din luna Mautie 14.
Legă
tura

cărţei e ordinară,

cu călcâiul

de pele.

Cod. No. 43 coprinde 529. file fără să posedă
şi tabiă de materii.
E un intolio, hârtie cu trei capele, în mare
parte.
Scrisârea din

ambele

codici

e

de

mai multe

mâni.

Vom

fac-simile câte-va probe de scrieri din ambele
codice.
o vom

da

în

Descrierea celor-l-alte codice, pentru domnia lui
C. Ales. ipsilante
face la locul unde le vom utilisa.
-

III
Ales.

Secolul

XIX!

Moruzi.

primesce

— Factori

de

la

cultural.

anteriorul

secol

o

situațiune
grosnică pentru tot nâmul Românesc.
Când mai la vale vom începe
naraţiunea domniilor Muntene şi Moldoven
e, se va vedea acâsta din
noii de către lector.
Ceea-ce datori suntem de a aminti imedi
at, este că nu se va
1. Nu menţionăm aci operile externe forte multe
la nimăr, având a le
cita treptat cu trebuința. Asemenea nu facem deoseb
ită menţiune de diverse
însemnări pe file de cărți bisericesci, cum și de
monografii interno cu refetință la Fanarioţii din secolul XIX.
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putea nici odată explica evenimentele "dinainte de Regulamentul Organic, deacă nu vom avea cunoscinţă deplină de evoluliunea culturală şi politică a Românilor din secolul din urmă. Revoluţiunea
lui Tudor Vladimirescu, reîntârcerea domniei pământene şi mai apoi
redacţiunea Regulamentului organic nu se pot explica fără legătură
cu trecutul. Istoricii noştri, cari sai ocupat de Tudor Vladimirescu
lat considerat în genere ca un «deus ex machina», iar Regulamentul organic până astă-di, încă îl socotesc unii eşit din creierii lui
Kiselefi şi sub influenţa ideilor liberale din apusul Europei.
Cercetarea documenială ce am făcut asupra celor 26 ultimi
ani ai secolului XVIII, în cele 8 volume publicate, ne-ati demonstra
t
crescendul curent naţionalist ante-gree în Principate până la culminarea antagonismului româno-fanariot din 1821, cum ne-aă demonstrat. treptata evoluţiune în organisaţiunea ţărilor române. Graţie
pregâtitârelor nâstre cercetări, vom vedea că regulamentul organic
nu este o lucrare a muscalilor, nici a cutărora anume boieri, adăpaţi
la cultura străină, ci el este cristalisarea cea mai naturală a unor
organisări anteridre din Principate. Cine voesce să şi dea socotelă
despre

disposiţiunile din

Regulamentul

organic, caută

să

le studieze

filia-

țiunea în hris6vele domnesci din lucrarea nâstră asupra secolului
XVIII.
E

Am

vEdut

cum

la 8 Februarie

1799

Alexanâru Moruzi

e pro-

ciamat domn în locul ucisului Hangeri. L'am v&dut făcându'şi
la
14 Martie acelaş an intrarea in Bucuresci. Pe pragul secolului al
XIX
şi închidend după el porta celui al XVIII, Alexandru Moruzi
represintă minunat viţiele şi speranţele secolului care mâre şi ale
acelui
care începe. Pe când Stamate, cunoscutul aspirant la consula
tul
general Frances din Principate, descrie pe Moruzi ca pe un adept
al
Revoluţiunei francese şi partisan al lui Napoleon, prin faptele
lui
din ţsră ni se areată nedepărtat de tipul fanariotului, aşa cum
lam
cunoscut din secolul XVIII.
Intrigând pe lângă Franţa, el trece pe lângă Rusia de om al
ei. Ca atare este numit domn în locul lui Hangeri, care trecea
de
partisan al Franţei. Ca partisan al Franţei se insinua la Pasvantoglu; ca amic al rebelului Pasvantoglu, se insinua la Portă,
ca
om ce pote să aducă pe acel rebel la picidrele Sultanului, ori prin

arme, s6ii prin supunere bene-volă. Ca şi un drapel care 'şi
flutură
cutele sale la tâte vânturile, aşa era Alexandru Moruzi.
T5că constatăm acesta, nu urmeză că | şi condamnăm, căci
Istoria nu are dea fio călăuză etică, ci dânsa ne „represintă
pe
i
ina

6
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6meni şi fapte în succesiunea lor şi lasă pe Omeni şi fapte să lucreze
şi să ia direcţiunea de desfăşurare independent de morală şi în atârnare numaide causele care nasc evenimentele, ori solicită pe 6meni

la, împlinire de fapte.
Pacea de la Iaşi şi

aceea de la Şiştov

nu sunt

singurile cari

exercitară influenţe în evoluţiunea politică şi culturală a ţărilor române. Comoţiunile ce din Europa apusană se întind şi în orientul
ei, nu sunt mai puţin înriuritore, precum mai sus arătarăm, asupra

făptuirilor Domnilor
nostre, independent
politică şi culturală
În acelaş an în

români. Un factor insă puţin simţit al evoluţiunei
de legăturile cu politica externă, este mişcarea
din Transilvania.
care Austria semna pacea de la Şiştov, românii

din Transilvania se mişcau în direcţiunea naţională. Pe când Coburg,
înaintând de la [Hotin spre Bucuresci, avusese ocasiunea să cunâscă
de aprope şi val6reae oştenilor lui Mavroghene,
şi pe prelaţii bisericei române din Principate, el îşi formă convingerea, pe care o comunică şi mai marilor săi, că națiunea română nu era o cantitate

negligeabilă în cifrarea politicei orientale a Austriei. La Viena se înțelege, pe tâtă diua mai bine, că nu era faptă politică de a desconsidera națiunea română. De aci începe 6re-care manifestare de bună-voinţă
a curței vieneze, faţă cu Românii ardeleni, bună-voinţă, care află răsune,
şi în Principate, cu mai multă frequenţă decât în trecut.
Negreşit, nu poţi atinge o singură clapă dintr'un clavir, fără ca
vibraţiunile cârdei să nu imple întrega casă a instrumentului. Astfel,
o mângâiere cât de slabă asupra unei mici suprafeţe din corpul
omenesc comoţioneză întreg corpul. Tot astfel, o durere ori-cât de

locală, radiază dureros asupra întregului sistem.
Era dar natural,

ca în

Principate

să

străbată,

cum

străbate şi

astădi, ori-ce durere şi ori-ce bucurie a fraţilor de peste munţi. Tot
“asemenea natural este şi a fost, ca de
lor din Principate, să beneficieze s6i
peste

munţi.

Unui

asemenea

ciredentism, Daco-românism»...

fenomen,

inălțările,
să sufere
ungurii

Fenomenul

ori căderile
şi Românii

actualmente

există şi nu

"i

cede,
gi

pote să/nu

existe. Conscient ori inconscient, el demonstră un adevăr mângtietor
Românismul este un organism complet şi unic; el simte cu de o
potrivă intensitate ori-ce atingere i se aduce în vre-un punct Gre-care.

Aceste consideraţiuni generale le facem pentru a arăta, că vitejia
oştirei lui Mavrogheni este precursâră acelei redeşteptări a simțului
naţional între Românii de peste munţi, care se cristalizeză la 1781

prin Supplex libellus

Valachorum.

In urma supliciului şi a uciderei

capilor

revoluţiunei

țărănesci
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române din Transilvania, s'ar fi putut crede că pentru mult timp
românismul va fi mort în Ardea]. Când Mavrogheni în proclamaţiu-

nile lui către Braşoveni si Sibieni

amintesce

Românilor

Ardeleni la

care neam aparţin denşii, nu numai şepte sate din jurul Braşovului
tresar electrisate la vocea unei căpetenii române, ci tresărirea se
comunică inconscient până departe în Ardeal.

De sigur n'am putea documenta

românesc
rirea

manifestat prin Supplez

evenimentelor

din

Principate,

îstoricesce renascerea curentului

libellus Valachorum, sub înriudar

acâsta

se

psichologicesce.

pote

documenta

|

Episcopul lon Bob al bisericei române Greco-catolice şi Gherasim Adamovici, episcopul Greco-oriental al românilor, când semneză, sub petiţiunea, către împăratul, cunoscută sub numele de sup-

ple

libellus

Valachorum,

cea redactată de către Meheş

sfeinicul de

Curte, ! nu fac decât a se supune unui curent naţional, carele a primit în sinul sei mişcarea, comaţiunea românescă, ocasionată de apelurile împărţite în Ardeal, în timpul r&sboiului Austro-hNuso-Turc.
Să reamintim in scurte vorbe istoricul acestei mari manifesta-

țiuni de românism
punct de plecare

de la 1791 din Ardeal, căci şi densa este un mare
al evoluțiunei române

din

secolul

XIX-lea.

Prin Supplex libellus, care ajunse la Impăratul Leopold în luna
Mai 1791, pe când el se afla la Florenţa, episcopii Bob şi Gherasim
Adamovici continuaii frumosa mişcare întreprinsă altă data de episcopul mantir Inocentie, mişcare paralisată aprope 40 de ani, în urma

exilului lui Inocentie.

Nu mai puţin

supplez

libellus

era, repetăm,

ocasionai şi de starea lucrurilor din Principate şi Ardeal în 1791.
Ce cerură românii prin suplica lor de la acestă dată?
Modeste, dar insemnate prin consecinţi, fură desideratele Românilor la 1791,
Ei cerură:
1) Să inceteze în legislaţiunea ţărei nomenclatura de ură şi bat-

jocură în contra Românilor. Ei respinseră epitete ca: națiune tolerată
şi neindigenă.
9) Ei
istoric,
3) Ei
română,
4) Ei
porţie cu

cerură loc între

cele-l-alte

3

națiuni

politice,

pe temeiul
!
pretinseră egală îndreplăţire pentru cler, nobilimea şi plebea

pretinseră ca funcțiunile
populaţiunea lor; şi

1. Şincai III pag. 59,

să se dea şi Românilor

în pro-

s

V.

A.

URECHIĂ

5) Cea mai importantă reclamaţiune a fost, ca municipiile (comitate, districte, scaune) unde românii sunt în majoritate, să fie cu
nume

românesci.

Nu se va mira lectorul nostru, că în supplex libellus de la 1791

nu se face menţiune de câte-va din postulatele de astă-di ale Românilor Ardeleni.
Ei nu cereaii limba română, pentru că
impusă, fiind limbă de stat cea latină. Ei nu
tonomia Transilvaniei, pentru că Transilvania
întregitore a Ungariei şi 'şi avea pe marele
Impă&ratului Austriei şi dieta sa separață. De

memorandului

modern

limba ungurescă nu era
cerea, de exemplu, aunu era, decretată ca parte
seii principe în persona
alt-mintrelea postulatele

sunt în germene in supplex

libellus de acum

o sută de ani.
Impă&ratul Leopold recomandă suplica Românilor! în cercetarea
dietei transilvane, în care dietă abia dor de era episcopul Bob dintre

Români între 449 membri.
o altă suplică

separată

narchul o trimisese

Episcopul Bob întervenise

către

tot în

împăratul,

desbaterea

care

dietei.

şi

din Dietă.

După ce multe

suplică

mo-

Şi suplica lui Bob şi

supplez libellus românesc fură ocasiune de mare
Ungurilor

şi el direct cu

acâstă

iritare din partea

luni întârdiă de a se ocupa de

dânsele, dieta le respinse în cea mai mare parte, la, începutul lui
August 1791, cam cu aceleaşi argumente, care le invâcă astă-di Ungurii în contra memorandului.
Sub influenţa Vienei, prin art. 60 al dietei Clujane, tot dobândică românii 6re-care recunâscere a religiunei ortodoxe în Transilvania.
Cum puteai austriacii asigura pe românii din Principate, că nu le-ar
fir&ă, incorporaţi la Austria, când ei ar fi continuat de a vedea pe

connaţionalii lor din Ardeal persecutați până şi în biserică? Necesităţile politice ale Curţii din Viena faţă cu Principatele, dar şi faţă cu
Ungurii, aduc o slabă uşurare în situaţiunea Românilor Ardeleni.

Ast-lel, sângele vărsat de Horia şi ai săi, nu rămase cu totul neroditor pentru națiunea română.
La Viena se dorea de la Cluj alt resultat mai mare, căci la
Viena se înțelegea pe atunci necesitatea de a se face din Românii
din Ardeal

un

centru

de

gravitare

tocmai aceasta displăcea Ungurilor.
tiunea românescă

al Românilor

Când

din

Principate ; dar

se pertractă în dietă

ces-

«se audiră trăgându-se clopotele într'o dungă pentru

1. Supplex libellus viza așa disele aprobate din 15 Martie 1653 şi din
1587, ale lui Ion Kemeny. George II Racoți a codificat,- precum s'a vădut,
oribilele aprobate. Vegi Şincai, tom. III, la anul 1653.
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că se iscase loc unde-va ; deputaţii şi regaliştii aleargă să iasă afară;
alunci faimosul baron Vesselânyi le strigă cu voce de stentor: «Staţi

pe loc, nu fugiţi, căci aici, în acestă

casă,

este

focul... .» Vesse-

lenyi numia foc cestiunea revendicaţiunilor române, şi de sigur şi
până astă-di cestiunea românescă este un foc pentru Ungurii, cari nu

pricep posibilitatea unui stat puternic federal!
Ori cât de puţin câştigară Românii din Ardeal

Bob şi supplez libellus,
a lor. La umbra

homână,

acel puţin câştig

bisericei

care nu

recunoscute

prin petiţiunea lui

a servit

mergerei

începe în Ardeal

va întârdia să radieze

înainte

o desvoltare

şi în Principatele Moldovei

şi Munteniei. Ac6stă mergere înainte se manilestă la finea secolului
XVIII-lea şi începutul celui al XIX mai ales în direcţiunea culturală.

Din

indoite

acum

focare

se

încăldesce

sufletul

şi mintea

românescă

de

înainte.

Unul din aceste două focare sunt

şeslele din Blaj, cele înființate

la 1754, şcoli în cari preda primii tineri întorşi de la studii din Roma,
din cei trimişi acolo de nemuritorul Episcop I6n Inocenţiii Micul.

Şedlele din Biaj, unde deja la 1754 erai peste 300

de

şcolari,

rnulţi

ținuți cu ajutorul Episcopului Aron, cum şi şedlele din Roma şi din
Viena dai nemului' românesc o pleiadă de bărbaţi, cari plecând în
nemuritorea lor lucrare cu finea, secolului XVIlI-lea, păşesc într'al

XIX!" luminând

cu faca minţei lor peste-tot orisontul naţiunei române.

Samuel Micul, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Molnar, care dupe
ce a scris la 1788 o gramatică, dă la 1799 prima retorică română;
Radu Tempea, colegul lui Şincai şi autorul gramaticei din 1797, lor-

govici, limbistul, filosoful şi juristul, care la 1799 se ocupase de purificarea limbei române şi scria «Observaţii la Limba română» tipărite
în Budat;

"Țichindeal,

care în fabulele

sale învăţa pe Români

că «una

1. Paul Iorgovici. Observaţii de limba românâscă prin Paul lorgovici,
făcute 80 Buda 1799. Cartea este dedicată lui Iosif Ioanovici pravoslavnicul
Episcop al Venșeţului, Karansebeşului, Lugoșului, Orșavo-Mehadiei. Iorgovici
este un neolog și precursorul lui Cipariu în ortografie. EL utilisâză vorbe ca .
obligare, construcțiună și scrie nome = nume, a cundsce, stiință, sunt, etc.
Iorgovici a făcut şe6lă. Cichindeal a adoptat în mare parte ortografia Lui, deși nu
şi neologismele. Parochul din Beșicherecul mic, imprimă la 2 Iunie 1802 cartea:

«SFATURILE ÎNȚELESEREI CEI SĂNĂTOASE PRIN BINE-ÎNȚELEPTUL DOSITEI OBRADOVICI ÎNTOCMITE»
„lar acum într'acâstă dată întârse după limba sârbâscă şi întru acest chip,
în limba Dăco-românâscă aședate, in Buda 80, 1802.
(traduse

2 Iunie 1802.)

de D

'Țikindeal,

învățător

naţional

în

Becikerekul

cel mic,

la
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toţi aceştia

erai

precursorii

miş-

cărei culturale din sezolul XIX-lea.
Decă în Transilvania încă la 1789 o societate de
Gmeni literați
se incercase de a înfiinţa o foaie periodică în Sibiă,
jurnalistica ro.
mână avea să nască numai în secolul următor.
In prefața acestei cărți "Țichindeal arată (pag. XV) că Paul
Iorgovici în
observaţiile sale despre limba Daco-românâscă «dintru o
negrăită dragoste către
folosul

de obşte al naţiei scle fărte înţelept asi descoperit cuvintel
e limbei ndatre
cei Daco-românesci, arătând cum am putea aduce limba
nostră la originalul
ei cel

adevărat...» "Țichindeal dice că cam rămas la cuvintele cele
tuturor cumos-

cuie, pentru ca, să potă
copsiţi întru adevăruri.

desăverşit înţelege aceia cari nu sunt de-&verşit proAm lăsat nisce semne precum A v „% căci acestea

numai Slavonilor sunt de trebuinţă, iar nu nout. Așişder
ea și nisce slove s'a
lăsat și mai mult unele cari sar putea lepăda din limba
nâstră, însă acele
numai pentru cărţile bisericesci le mai putem încă o vreme
întrebuința în
limba Daco-român6scă.»
2. Din începutul secolului XIX în Transilvania avurăm și
alte cărți
necunoscute sâii prea puţin citate de bibliografi:
8) <Alfavita sufletiscă» cercetată de Ioan Popovici de Hondol, vicarul
eleruluă neuniţilor. Sibiu 1803. 1 vol. 40 de 967 pagine.
La urmă are versurile următâre :

Ac6stă alfavită fimd sloventscă

Sa tipărit în limba românâscă
De Iacob Mitropolitul,
Diortosit de Evloghie Smeritul,
Atunci

în ţ6ra moldoven6scă,

Iară acuma

în ț6ra ardelenâscă,

De Mihail Dir aşăzător slovelor
Şi îndreptător prokelor.

Ve rog pre voi pravoslavnică cetitoră,
Să fiţi greșalelor mele lesne iertători,
Nu numai unde va fi lipsa slovelor
Ce. şi pentru aşedarea slogurilor,

Ca precum sei călători doresc a sa moştenire
Aşa şi tipograful de a cărţei sfirşire.
|

b) « Propovedanii» la îngropăciunea 6menilor
Dicio Sant-Martin tipărită la Buda în anul 1809.
0) <« Predice sau învățături» la tote Durminicile
Petru Major de Dicio Sant Martin, tipărită la Buda
d) « Datorinţele supușilor către Monarchul lor»
mânești

tipărită la Buda

in anul

1806.

morți, de Petru Major

de

şi serbătorile anului, de
în anul 1210.
pentru folosul scâlelor ro-
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a fost

biserica

ortodoxă.

Ea

nu dete atâţia apostoli luminaţi ca şeslele din Blaj, dar nu mai puţin

în jurul altarelor ei gravită nu numai inima creştinului, ci şi aceea a
Românului. Şi apoi biserica veunită ardeleană a dat Moldovei şi Valachiei mai malţi păstori sufleteşci, 'cari sai încercat a lumina prin
cultură, măcar întru cât-va îutunecatul cer al Principatelor.
Aci, în Principate, încă constatăm năzuințe spre cultură, ori cât
şcola grecă este numai un stingător al simţirei românesci şi un
duşman puternice al limbei naţionale :.
Despre prâstele şcoli grecesci din Principate scrii şi străinii ca:

Raicevici (Osservazione intorno la Valachia e Moldavia. Neapoli
1788), Wolf (Beitrăge zu einer statistisch historischen Beschreibung
der Moldau. Sibii, 1805) şi Sultzer (Geschichte des transalpinischen
Daziens, das ist der Valachei, Moldau und Basarabiens, 3 Vol,
Viena 1781).
,

Neuitat va fi in istoria redeşteptărei nâstre : Mitropolitul Filaret,
care întâiu conlucrător al predecesorului săii pe scaunul mitropolita
. Grigorie
n
I, apoi însuşi dirigent al culturei române muntene,
ca Episcop de Râmnic şi in fine ca Mitropolit, a fost împreună cu
Enache Văcărescu puternici şi harnici apostoli culturali3.
Mitropolitul Dositeiii, care a primit de la Filaret cârja pastorească

întră

în secolul

acea activitate şi după

sa să

se

trimită

XIX

morte

cu

activițatea

prin faptul că

tineri la studii

în

sa

literară,

dar

continuă

a dispus, ca din

străinătate.

averea

Iosif I-iul Episcop

de la Argeş, original din Ardâl, amicul şi slătuitorul lui Tudor
Vladimirescu, nu merită un loc mai puțin important în istoria culturei naţionale.
i
Dar Văcăreştii?..... După ce Pan Ştelan Văcărescu iscălea la 1753
Octombrie 18, hrisovul lui Io Const, Racoviţă Voevod prin
care se
regulau şcoiile din Muntenia, Banul Enăchiţă Văcărescu,
fiul aceluia
deşteptat asupra însemnătăţei limbei naţionale prin contactu
l cu
bărbaţii de la Blaj, lucra în ogorul inţelenit al literaturei
române şi
x

1. Mitropolitul Iacob condamna șeâla grâcă şi din punct de
metâdelor de predare. El arată, că dascălii greci nu șciaii să înveţe
nici chiar limba grecă.
2. Am arătat altă-dată, că Italienii atribuesc acestă carte lui
Sestini.
3. Schițe bibliografice din viaţa Mitropolitului Ungro-Vlahiei
și ale altor persâne bisericesci contimporane cu dânsul, de Episcop
dec, 1866, Roman.

4.-Vedi cAnalele școlelor» de V. A. Urechiă tom. 4 pag. 151.)

vedere al
pe români
Dominico
Filaret LI
Melchise-
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învâţa pe fiul s&ii sieco, să iubescă
acestă limbă frumsse versuri, cum

*

limba românescă şi să scrie în
la rindul săi Alecu Văcărescu

comunică fiului s&ă Iancu, iubirea limbei și a culturei naţiona
le.
Ori-cât Ion Barac în Istoria prea frumosului Arghir și a prea
frumosei Elena, stii prin publicarea Vieţei luă Bertholdo şi
a lui Bertholdino, ori prin împrăştierea în manuscrise a lui Frotoclit și
Aretusa,
ori tipărirea lui Critil și Andronius nu par să fie avut vre-o
înriurire

asupra desvoltărei nâstre culturale din secolul XIX,
ele nu aă lipsit
de a adăogi micul curent literar, care din secolul XVIII
trece intr'al
XIX!* şi vine să mânoşeze ogorul, careava da, în a doua
jumătate a

secolului, o recoltă deja însemnată.

In Moldova, seminţa aruncată în brasdă de Iacob I dă
rod sub
Iacob Stamate, care termină secolul XVIII şi conduce
lucrarea încă
trei ani dintr'al XIX:ea.
Pe când Amfilohie Episcopul de la Hotin, publica cărţi de sciinţă,
ca geografia lui Bouitier şi ca aritmetica, în care adaoge părţi
originule
române despre origina palmei românesci, în jurul Mitropolitului
Iacob
Stamate, gravitai câţi-va bărbaţi, ca Gligoraş! cari pregătea atmosf
era
in care avea să renască şcâla românâscă sub Mitropolitul
Veniamin.
Nici chiar Românii macedoneni nu sunt cu totul uitaţi
la începutul secolului de renascere al XIXIea. După „ce în 1770
Teodor
Cavaliotti publicase la Veneţia primele mostre de limba
-român6scă

(în Protopeiria,

care coprinde 1170 de vorbe românesci-grece şi

al-

baneze); acum, la 18092, Daniel tipăresce la Viena un dicţionar
grec
modern cu dialectul român-macedonân şi cu bulgăresce: iar la 1807
Dr. G. C. Rosa publică cărţile sale despre Macedo-Români, cercetă
ri

despre Românii de

dincolo

de Dunărea,

traduse

în

românesce

de

Sergiu Hagiade, la Craiova, în 1867 şi lucrarea citată
de Kopitar în
«leinen Schriften» Viena, 1857, despre scrierea
limbei românesci

cu litere latine, tipărită la Buda în 18091,

IV
Divanul

hu

A.

Morus1.—

Biserica,

+»

„Deacă necontestat sunt la începutul secolului XIXiea năzuinţ
i culturale, nu conchid dintr'acâsta că situațiunea românilor din
princi-

pate este cu mult ameliorată de cur
din secolul XVIIlea.

4. Vedi Wolf. L. 141 şi 274,

am vădut-o sub ultimele domnii
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Să facem istoria amănunţită a domniilor din Principate, insoțilă pururea de documente, după obiceiul
nostru, şi vom vedea
intru cât. acea situaţiune politicăşi socială a ţărilor române sa
schimbat şi anume în ce direcţiune a urmat schimbarea.

A doua domnie a lui Alex, Moruzi la Munteni. — Ne-am legat la
pag. 207 a tom. VII din istoria see. XVIII ce publicarăm, să faceri
istoria domniei a doua in (âra muntenâscă, la inceputul acestui
volum, de Ore-ce acestă domnie este o trăsătură de unire între secolul

stins şi cel inceput.

Puţine sunt şcirile
ce despre acestă domnie ni le aduc istoricii
de până acum. Vom face noi acâstă istorie pe base de documente
Şi în ordinea în care n.-am ocupat de fie-care domn până astădi in

publicaţiunea noastră.
Noul

Divan.— Am

,

a

vădut că la 8 Februarie 1799 a fost proclamat

Domn Alex. Moruzi de către Poria otomană şi că la 14 Martie acelaş
an noul Domnitor a intrat în Bucuresci. După codicele 42 şi 43, cari
coprind actele scurtei a douei domnii a lui Moruzi, aflăm, în 188, .
divanul ţ&rei compus numai din boieri pământeni şi anume: vel
Ban Racoviţă, vel Log. de ţâra de sus Nicolae Brâncoveanu, vel Log.
de ţera de jos Grigore Brâncoveanu, vel Vornici Manolache Creţulescu
Şi Isaac Ralet, vel Vist. C. Filipescu, vel Ilatman Caragea, vel Vornic
al obştirilor Mateiă Fâlcoyanu, vel Clucer Lon Bălăceanu şi vel Stolnic Nestor. Acesta rămâne neschimbat tot timpul domniei lui Alex.
Moruzi, domnia II-a.
,
In 1801
găsim
schimbări in Divan: Demetru Ghica dispută
bănia lui Racoviţă, ba în August 1801 semnâză ca vel Dan Mano-

fache Brâncoveanu (e. XLIII, f. 528 v). In locul unuia din Brâncoveni
trece vel Logofăt Scarlat Ghica in 1801 (e. XLIII, f. 341 v.) şi în locul
acestuia, aflăm vel Logofăt pe C. Creţulescu (e. X/III, f. 341v.)
Lu marea Vornicie se perindează în 1800 pâna la 1801 şi Radu Slălineanu, Grădişteanu, Scarlat Câmpineanu (e. XLIII, f. 122 v); iar în
1801, după Martie, aflăm şi pe Golescu, Ştefan Văcărescu (e. 43, f. 3683).
mare Vornic al obştirilor Matei Fălcoyanu (e. XLIII, f. 3) a succedat
lui Ion Florescu. In 1799 Noembrie 30 era Florescu (cod. XLII, f. 155).
Lui Mateiu

Fâlcoyanu

succedă

Ştirbei pe care

"1 aflăm

până la finea

Domniei.D. Manu este tot timpul vel Postelnie (cod. XLIII, f. 180),
iar C. Filipescu continuă în Visterie cât ţinu Domnia. Asemene
neschimbat
din Il&tmanie
remâne
Lucuche şi numai rare ori alăm

Caragea.
semnând

Spătăria o ținu grecul
ca Spătar pe un Ma-
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vrocordat, care nu pote fi decât fostul
Spătar al lui Hangeri,
(cod. ALIII, f. 177 și 237). Postul de mare
Vornic al politiei este
ocupat, în 1800, de Istrate Creţulescu şi
în 1801 aflăm pe [. Manu
(6. ALIII, f. 361 iar un Caragea ocupă Agia
tot timpul. In anaforal
ele de judecată a Agiei, semnâză alăturea cu
marele Aga şi judecătorul Agiei I. Creţianu. In 1799 mai era
vechil de Agie Vornicul

Golescu.

In 1800 semnâză ca Aga un Anton (cod. XLIII,
f. 960).

Ca ispravnici de judeţe aflăm în 1801 intre alţii
pe cei următori :
Dâmboviţa : Camin. Dudescu cu Medel.
Alexianu; /ocşani: Clucer

Calloglu ; /lfov : Clucer Comăneanu ; Olt: Căminar Drăg
hiceanu, Oteteleşeanu şi lamandache Brâncoviceanu; Teleorma
n: Pah. Faca şi
Serdar Paraschiv ; Saac: Serd. Grădişteanu ; Vlașca
: Pahar. Ion Fălcoyanu

şi Serd.

Atanasache;

Mehedinţi:

Pahar.

Manolache;

/alo-

mița : Clucer Varlaam ; Muscel : Pahar. lorgache Cantacuz
ino ; Argeș:
Pahur. Stefănică; Romanați: Send. Nicoli ŞI G. Coţof
anu;
Vâlcea:
Serd. G. Argentoianu, ete. (cod. XLIII, f. 322»).
Din

lista acesta

se pote vedea,

doua, nu se pote dice, că Domnul

că şi sub

Fanariot

Moruzi,

a îimpănat

în Domnia

funcțiunile

a

mari ale erei cu greci de ai sei. Decă dar ar fi adevă
rată aserliunea
unor istorici, intre cari D-nul Xenopol, despr
e lăcomia de bani
a acestui Domn, ar urma că măsurile impilălore
aduse sub acestă

Domnie

se cuvine istoricesce a

le pune, cel puţin intro bună parte,

şi in socotâla boierimei pământene.
Biserica. Biserica Muntenă continuă a f administrată de
Mitrolitul Dositeiu; la Râmnic e Nectarie, la Argeş Iosif şi la Buze
u Constandie. Dăm in anexele acestui volum, puţinele Document
e relative
la biserică, ce am putut găsi din Domnia a doua a lui
Al. Moruzi.
Nu credem că el să fie avut timpul de a reinoi hris6vele
diverselor
monăstiri căci a fost prea scurtă Domnia, ca să fie făcut aşa ceva
.
1, a) Un document de reînoire (aflat într'unul din codicele domnesci din
a doua Domnie a lui Al. Moruzi) este relativ la schitul Iezerul (Vâlcea) pentru
nisce ludi «pe care să și-i găsscă și să-i aducă din streinătate» 1800,
Iulie 3.
Hrisov

cu filigranul Trei eroi noi

şi literile A

M

folio mare

(nârt,

turcă),

b) (roșu) Jo. Alec. Const. Moruzi Vvd. [. Gospod Z. Vlahiscoe
(Iniţiale roșii). Sfântului și Dumnedeescului schit al S-tei Mitropolii,
unde se cinstesce şi se prăznuesce hramul sfîntului sfinţitului mucenie Eletfterie, ca să aibă cu acâstă poruncă a Domniâi mele a ține 25 poslușnică pentru
ajutorul și poslușania la trebuinţele ce are, scutiți de biruri.
Asemenea și drepte bucatele nesupărate : 500 oi de oerit, stupi şi rîmători de dijmărit; vinul de vinăriciu și 2 cârciume aici în Bucuresci apărate
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Am vedut importanţa ce Al. Moruzi a dat bisericei în prima
sa Domnie. In Domnia acâsta de acum *] vedem nu mai paţin ingrijitor
de biserică. Ac6sta ss pote vedea din actele aduse în anexă. Aci vom
aminti numai protecţiunea ce densul acordă evreicei Ruhăla, care
pentru a deveni creştină, se desparte de bărbatu s&u şi se ceartă cu
părinţii ei.2
de fumărit, de căminărit, de vamă,

preoţi şi 1 diacon

și 2 cântăreţi

de vin domnesc, și de
scutiţi.

ortul vătășesc, i doi

«Şi să aibă taler 100, însă-50 la praznicul sft. Elefterie și 50 la praznicul sft.
Gheorghe (fiind că acest schit are 2 hramuri), cară aceşti bani să se dea din
Vistieria Domniei mele pe fie-care an».
Aceste scutiri le dă Vodă la cererea lui N. Brâncoveanu vel Logofăt de
ţera de sus «sub a cărui purtare de grijă se află». Domnitorul întăresce milele

aceste

și hărăzirile

veposatului Domn Hangeri.

In întărire pomenesce de fiii sei Constantin Vv., Dumitrașcu Vv., Nicolae,
Vy., Gheorghe Vv. Ispravnie hrisovului Pun Nicolae Basarab vel Logofăt de
țâra de sus. Și s'a scris la întâiul an dintru a doua Domnie a Domniei mele în
orașul scaunul Domnie mele Bucuresci, la anii de la nascerea Domnului Dumnedeii și mântuitorului Is. Chr. 1799, Junie 21 de Chiriţă Log. de Divan.
Semnătura

caligrafică

Trecută în condica

în slavonă.

3
j
Răducan
bivi treti i Logof. Condicar.
PDocum,.

este la Academie

Vel.

divanului

Portotol.

1%, doc.

Trecută
- Sigiliu mare

în condica

Logofet.

Visteriei.

cu ambele mărci între uoua-plantatio
Domn
şi 0 Dona) a a

10).

(un

-

c) Mai mulţi orăşeni și orăşence din Bucuresci se jeluese că la biserica
de
la Floresci n'aii preot şi dascăli ca să facă rugăciuni pentru rudele ce ai
îngropate acolo în timpul ciumei; cererea este din 30 Noembrie 1799. Dom„nitorul ordonă, prin resoluţiunea sa din 17 Ianuarie 1800, asupra anafoialej
Mitropolitului Dositejii și a vel Vornicului obştirilor Ion Florescu, ca preotul
și dascălul de la Floreasca, să fie scutiţi și să se dea bisericei și 2 ludi,
Gmeni streini.
„Cod.

LXII,

fila 155

verso,

d) Alt document de la Io Alex

Const.

Moruzi

Vv.

„„.«Dăm mânăstirei Znagovul vinariciul din poporul Valea Urloi și Tocilele
a câte 2 bani de vadră și părpărul după obicei, fără a se amesteca la paporul
Bărboi, ce prin cercetare s'aii dovedit că este a mânăstirei sft. Ion, din hrisăvele

Domnesci.»

Este

1795 din prima Domnie
(Academie

Port, XX

No.

o renoire

a

altor hrisâve,

între

a lui Al. Moruzi. 1799, Sept. 16.

care

cel

din 4 Oct.

96).

2. Rubăla ovreica cere a se boteza şi a se despărţi de bărbatul său”Manoil,
care să fie obligat a "i restitui zestrea. Vel cămărașul cercetează afa-erea și
raporteză Domnitorului, la 8 Martie 1800. Domnitorul, la 17 Martie supune la
jurământ pe bărbatul Ruhălei care tăgăduiesce zestrea.
Cod. LXII,

fila 155 verso.
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O măsură,

care

de n'ar

fi fost propusă

Domnitorului.de

către

Mitropolitul Dositeiii ar fi putut justifica acusările aduse lui Moruzi,
că în acestă Domnie a umblat după bani, este acea prin care se
impune preoților şi diaconilor din eparhia Mitropoliei o dare extraordinară în natură, în grâă.
Sa întâmplat sub acestă a doua Domnie a lui Moruzi o fomete

mare,

iomele

care de

sigur

a trebuit să facă

şi mai odidsă

darea

aruncată pe Clerici la 11 Noembrie 1799.
Mitropolitul Dositeiă, la acestă dată, prin anaforaua cere lui Alex.
Const. Moruzi-Vodă, să i dea voie a lua de la tot clerul din eparehii,
preoţi şi diaconi, câte 20 oca de grâi, sub cuvânt că nu sa făcut
pe la moşiile mânăstiresci şi Mitropolia are de ajutat pe mulţi săraci
şi văduve. Domnitorul aprobă acestă dare numai pe estimp «dar
să aibi insuşi .Prea Sfinţia ta ingrijire cu mare luare aminte, ca nu
cum-va protopopii şi cei renduiți pentru stringerea acestui ajutor
să nu cuteze peste aceste 20 oca a supăra şi a lua maj mult ceva

precum

şi taxilul de la cei ce nu vor avea să se facă

şi să nu se dea
estimp, la acestă
şi diaconilor». !
Acestă dare
„cu Episcopul de
tandie de Buză&i,

cu milostivire

cu actsta pildă şi pe alţi ani, ci numai acum o dată
trebuinţă, care ucesta să li se facă sciut preoţilor
nu impedică
pe Mitropolitul Dositeii, ca în unire
Rimnie, Nectarie, cu cel de Argeș, Iosif şi cu Cosla 928 Septembrie 1800 să ceră bani de la preoți şi

diaconi din tâte eparchiile pentru lefile și tainalurile oslașilor ce
sunt orenduiţi pentru paza țerei.»
Prin analoraua lor, de la data citală, prelaţii bisericei cor Domnitorului, sca să fie luminalii porunca Măriei Tale a intra și preoții

scutiţi ce sunt

cu

hrisove

și «cărţi

“Uuirile nsstre pentru halăvrul
moșiile Domnielor sale.»
Prelaţii găsesc că asemenea

decât cei-l-alţi dajnici, îndestul
dări şi deci insistă la Domnitor,
în bani pentru

Domnesci

D-neilor

și deosebiți

boierilor,

preoţi şi diaconi

cu

pece-

avându-i pe da

sunt mai cu putere

fiindu-le scutâla ce aă de la alte
să fie obligaţi şi ei a plăti ajutorul

lefile şi tainaturile

ostaşilor.

Domnitorul

cu

resolu-

file afară de

tabla de

țiunea sa din 29- Septembrie 1800 aprobă acestă propunere a capilor
bisericei «fiind lucru un ajutor pentru a obstiti trebuinţă şi folos»,

(. Cod. LXII, fila 98. Acest cod.

coprinde 538

materii, folio, legătură carton, în filigran 3 crainouri. |
Primul act din condică este darea de sâmă a cheltuelelor spitalului din
30 Aprilie 1799 aprobată la 19 August acelaş an de Alex. Const. Moruzi.
Ultimul act din acest codice este din 2 Angust 1801.
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numai le recomandă: «să se facă dreptă
analoghie pe toți după adeverata stare şi putere a fie-căruia».
(Cod. LXIII, fila 147 verso).
Asemenea

monăstirile.!

ajutor

?] dedeaii

nu

numai

|

preoţii şi diaconii,

dar Şi

In 16 Octombrie 1799 Domnitorul Alex.
Moruzi iertase Mitro-=
poliei şi Episcopiilor, deciuiala ce tot
el, în Domnia ântâia, pusese
asupra vinăriciului acestor Eparchii.
Acestă uşurare o face Domnitorul asupra anaforalei de la 12 Octo
mbrie 1799, a Mitropolitului

Dositeiii. (Cod.

LXIII,

fila 625).

Pe lângă aceste dări la care Moruzi a supu
s m6năstirile, Domnitorul mai ordonă împlinirea în favârea Epis
copului de Rimnic şi a altor
sume relativ importante de la monăstirile
Tismana, Cozia, etc. după
resturi din darea ce Hangeri impusese
mânăstirilor pentru - zacheveaua, ostirilor turcesci. 2
i

,

„.

Alex. Moruzi continuă a 'şi reserva drept
ul de a numi Epitropi
de mânăstiri şi de a recunâsce nunirile
de egumen propuse de
chiriarchii bisericei. Aşa de exemplu, este
rânduirea căminarului
Nestor'din Divan, ca Epitrop la Pantelimon, în
urma morjei Epitro-

pului biv. vel Vornicului

Florescu.

La

acestă

ocasiune

Domni

torul!
după cererea noului Epitrop, din 1801 .
Martie 23, v&nduesce prin
marele Logofăt Nicolae Brâncoveanu un
impiegat, care să câră de la
1. Iată actul din care se constată, că și monăstirile
aiă plătit ajutor : «Prea
Înălţate DOmne, cu plecată anafora însciințez
Măriei tale, că din ajutorul ce
s'a pus a da și mânăstirile din politia Bucureseilor
, mai sunt remășiţe banii,
ce s'arată mai jos, nerăspunși până acum; ci
fiind-că Visteria are mare trebuinţă de bani, spre întâmpinarea necurmatel
or
lefilor și a tainaturilor ascherliilor, să bine-voiesci cheltueli, ce are cu plata
Măria ta a orândui un zapciă,
oa
Soz
„cu luminată poruncă, săi împlinescă şi săi
aducă la Domuâsca, Visterie». 1800
Decembrie

3.

Vel

Visit.

Filipescu.

Datoriile monăștirilor: 1050 taleri Sf. Gheorg
he, 450 Sf. Sava, 1450
Spirea, 100 St. Spiridon vechii, 450 „Răsvan, 125
Creţulesea Plăviceni, 1200
Văcăresci, 3510 Pantelimon, 750 Mărcuţa, 5 taleri
Grecii, adică total 9090
taleri. (Veqi și actul de la anexa lit. E).
Alex. Const. Moruzi Voevod pune la 5 Decem
brie 1800, resoluţiune:
«Orenduim

Domnia mea zapcii pe vătaful de Visterie,
căruia % dăm Domnia
nostră volnicie, ca fără de zăbavă împlinind
aceşti bani. de la fiteş-carele, să”.
aducă, să'i

facă teslim la

Visteria

Domniei mele.»

2. Veţi documentul de la Cod. LXIII,
1800 August 4.
”

/

+
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fila 101

verso și 102 din

:

I. — Secour
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r+—

anul

PITT

De

18

”

“YV. A. URECIILĂ

casa repausatului Florescu socotelile administraţiunei mânăstirei Pantelimon.!
Numirea de egumen la mOnăstirile închinate continuă a fi făcută
de Domnitor după recomandarea mânăstirei la care. sunt închinate şi
atitorilor lor; aşa, murind egumenul de la mânăstirea Mărcuţa, Domnitorul rendueşte un iconom provisoriii până ce va sosi recomandațiunea, de la mânăstirea Halki şi de la neamul titorilor (un Hatman

Iordache din Iaşi),—1801, Aprilie 11 (Cod. LĂIII fila 271).
Alex. Moruzi, în interesul averei imobile a m6năstirilor şi în genere a administraţiunei acelor mânăstii, încă din prima sa Domnie

a fost dat un

hrisov

nizam.

Acel

mânăstiri

de a face schimbări

în paguba

mânăstirilor şi în folosul

cilor dilei.

de

hrisov opria
proprietăţi,

Cu tâte înţeleptele aceste

pe

ceea-ce

nastavnicii
erea

de

pururea

lor, al rudelor lor, ori a puternidisposiţiuni,

egumenul

mOnăs-

tirei Znagov şi-a permis un schimb. Domnitorul scrie Mitropolitului
Dositeiă şi Logofătului mare de ţâra de sus, (în jurisdicţiunea căruia
venia, Znagovul), să cerceteze.
|
Cercetarea se face şi cercetătorii acoper pe Znagoveanul şi găsesc schimbul bun. Totuşi Vodă desaprobă fapta şi iea ocasiune,

ca să nu reinoâscă ordinea din hrisov, relativă la schimburi neinvoite
de 'Domn, decât în urma unei prealabile cercetaria Mitropolitului
şi a unuia, din vel Legofeţi. 2
1. Vegi actele din cod. 43 fila 249 verso și 252 verso. Vedi pentru numirea
de egumen la anexă actul din cod. 43 fil. 308 verso și 309. Schitul Golesci

e luat de epistasia

spitalelor

daată spitalelor.

ca

mitoc

al mânastirei Câmpu-Lung, care este
Cod. LXIII. fila 309.

2, Eată actele relative:

«După luminata poruncă a Măriei tale ce prin pitac de la 6 ale trecutei
luni Mai ni s'aii dat, că aii venit la audul Măriei tale, cum că năstavnicul
mOnăstirei Snagovului, făcând un schimb cu paguba mânăstirei ar fi dat o
prăvălie mânăstirească ce ar fi având prețul ei taleri 12,500 pe o casă ce are
preţul ei numai de taleri 3000, lucru împotriva orânduelei dreptăţei mânăstirescă, poruncindu-ne ca să cercetăm și în ce chip ne vom adeveri să ar&tăm
Măriei tale. După luminata poruncă a Măriei tale am cercetat și am găsit, că prăvălia aceea nu e 'a mânăstirei, ci numai locul de sub dânsa, pentru care plătea
la mânăstire pe an taieri 60 chirie, iar binaua este facută de un Paraschiv neguţător, cu așegământ ca după moartea lui și a copiilor lui să r&mâie monăs tirei şi murind acel Paraschiv a r&mas la fetele lui, fiind-că i-a r&mas cincă
fete, din care unele sunt nevârstnice şi până se vor săvârși acele fete tote,
mânăstirea nu putea să i6e binaua în stăpânirea sa și putem dice că de aici
înainte are să se mai prelungescă încă 50—70 de ani şi locul mânăstire ce
Pai dat schimb de sub acâstă bina nu este mai mult de cât 3 stânj. și jumătate
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Domnitorul iea ocasiune din aces
tă anafora pentru o măsură
generală ; în conformitate cu disp
osiţiunile hrisovului, ce a fost
dat,
pune următorea, resoluţiune :
«Prea, sfinte Părinte Mitropolite,
şi
D-ta
Logo

lăt de era de sus, am vâdut
Domnia mea anaforaua ce ne
faceţi şi împotriva hrisovului găsind
urmarea năstavnicului m6ânăstirei
Snagov, ântâiu,

că nici irebuinţă, nici datorie este
a avea mitoce m6năstirile dup'afară fiteş-care în Bucu
resci, al doilea, că năstavnicii mânăstirilor datori

sunt să şedă acolo la mânăstirile sale,
de a chivernisi şi a epistasi înşişi trebile Şi econ
omiile mOnăstirilor, iar nu să
se afle într'alte părţi cu şederea, deosebiț
i şi depărtaţi de m6năstiri ;
şi al treilea, că năstavnicii mânăstirilor
nu sunt volnici de sineşi, fără
de scir

ea stăpânirei să facă schimb de acar
eturi monăstiresci cum vor
vrea. De aceea şi dicem, că împotriv
ă este urmarea acesta a năstavnicului Snagovului, de care Şi poruncim
, că
sfinţia ta Părinte Mitropolite, să dai de scire la toţi egumenii
ŞI năstavnicii mOnăstirilor, ca să
fie datori la

facerea de schimburi a, da de scire la Dom

nie și Domnia
va orendui la prea sfinţia ta și la: D-lor
vel Logofeţiă, ca, să. cerceteze
şi ar6tându-se cu anafora, că este după
orânduiala hrisovului şi cu
folosul mânăstiresc, să se întărâscă de către
Domnie.—1801, Iunie 25.»
Cu referinţă la cele trei mânăstiri ale
cărora venituri au fost date
pentru spitale, Domnitorul ordonă
restaurarea, lor, ţinerea lor in bună
stare, tâte stând sub un «proegumen».

A studia starea bisericei, este a stud
ia însăși societatea. Atingerea
adusă bisericei prin dăjdiile la
care a fost Supusă, cu un pretest
„ori altul, nu este de natură a inălț
a prestigiul. Moralitatea publică,
societatea se resimte din acâsta:
nereligiositatea aduce spargeri de
biserici, cari se intâmplă numer6se.
Pe când argintarul Haim ovreiul,
mai frico
Popa

s, denunţă nisce țigani, cari ai spart
biserica din mahalaua,

Petru,

un creştin

drept

credincios

nu

se sfiesce de

de la ei pe nimica bucăţi de candele
sfărimate. :

a cump&ra

în lat și în lung stânj. 18; iar casele
ce aii luat schimb sunt trebuinci6se
mOnăstirei a le avea mitoc aici în Bucu
resci pentru năstavnie şi părinţii m6năstirei, când vin pentru trebile mOnăstires
ci; de care case cercetând ne pliroforisim, că sunt în mahalaua Batiște, bune,
nouă făcute de curând, cu pământul
lor și cu loc îndestul, cu pivniţă mare
dedesu = Cu 4 case i sală și [oişor sus...
cu şopron i grădină și cu împrejmuire
de uluce, cari fac ca taleri 3500 şi așa
schimbul ce aii făcut năstavnicul mOnăstirei
buincios și nefiind nici în potriva luminatu fiind cu bun folos mânăstire şi trelui Măriei tale hrisov, arătăm înălţimei tale; şi rămâne la înalta Măriei tale
hotărîre. Dositeiii al Ungro-Vlahiei, vel
Logof. Ghica.—1801 Iunie 20.
CO. XLIII, fila 391, verso.
1. La 3 Februarie an. 1800, 3 ţigani ai mers
la
Haim ovreiul argintar cu
bucăţi de candele şi altele să le vândă.
In luna, trecută s'a fost spart biserica,

20
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Chiar şi din biserica Curţei Domnesci
dăciune de care se constitue respundători

”
se pradă argintării, prăservitorii bisericei, cari

nau

băgat de s6mă că în ea a r&mas peste n6pte hoţii!.
Pentru moralisarea arestaţilor din temniţă, Domnitorul le
anume biserică a temniţei şi asigură preoţilor ei un anume venit

dă
de

150 taleri, ca şi bisericilor Curţei Domnesci. (Cod. 43, f. 459, verso).
Şi cu-totă acestă nereligiositate, câţi-va amatori de. jăfuiri ai
isbutit să provoce în numele bisericei, într'o di, o câtă de lume, care
intrând prin casele evreilor ai comis unele prădăciuni ba şi ucideri,
din mahalaua Popa Petru şi s'a furat mai multe corâne de pe la icâne şi
3 candele. S'a vestit din timp prăvăliașii din târg și mahalale, despre acâstă
spargere. Ovreiul a denunțat dar la spătărie pe cei 3 ţigani. Ei ară&tară că
trecând prin mahalaua Oltenii -aii chiamat un Sima băcanul moșneagu şi acesta
le-aii dis să topâscă acel argint şi să facă dintr'6nsul inele și paftale, pentru
care W-aii și băgat în casă ca să lucreze. Țiganii declară că aii făcut paftale
și inele din cositor și argintul l'aii ascuns. S'a chiamat la judecată și Sima
moşnâgul, iar el a declarat că întradevăr a cumpărat acest argint cu 20 taleri
de la 2 6meni necunoscuţi. Preoţii de la biserica spartă, fiind chiamaţi ai *
recunoscut argintăria. Domnitorul ordonă surghiunirea lui Sima peste Dunăre,
fiind strein de acolo, ca unul ce n'a denunţat pe hoți, iar ţiganii furi aii fost
pedepsiţi cu bătaie și apoi slobodiţi pe chezăşie. Sima e pedepsit încă să plătâscă bisericei odârele furate.
Cod. XLII, fila 198.
1. Dimitrie Roset Spătarul cu judecătorul săi Teodor Fotino presintă lui
Alexandru Moruzi anafora la 5 Mai 1800, prin care '1 însciinţâză, că de la
biserica, Curţei Domnesci cea veche s'aii furat, în 12 Aprilie 1800, mai multe
argintării. S'a închis 6 bărbaţi şi o femee «străină renciperi adăpostindu-se
prin zidurile Curţei Domnesci». Nu s'aii putut dovedi că acești : arestaţi eraii
hoţii.
Văgându-se o ferâstră cu fiarele stricate s'aii constatat că ferâstra a
trebuit să fie scâsă pe dinăuntru bisericei. Deci furul s'a introdus de cu stra
în biserică şi aii eșit a doua-di pe ferâstră, sâiică furtişagul Dati făcut niscai
Omeni ai bisericei. Sai luat la cercetare 6menii bisericei și de și nu s'aii
găsit nimeni vinovat, anaforaua propune să fie obligaţi servitorii -bisericei a
face ei la loc argintăriile din leafa lor, spre pedâpsă că n'aii fost cu privighere.
La ac6stă ocasiune anaforaua cere Domnitorului, să ordone lui Aga să
mârgă la Curtea veche, să oblige pe cumpărătorii.de locuri acolo să şi le îngrădâscă «căci zidurile caselor Domnesci cele vechi fiind deschise şi neîngrădite, printr'însele își găsesc furii ascunderea și curtenirea lor. .... şi ferâscă
Dumnegeii, întâmplându-se vre-o bâlă, întâi de la acest loc se pâte face
primejduire».
La 11 Mai 1800 Domnitorul aprobă anaforaua şi însărcinâză pe Dumitrache” Roset, ca prin epistasia lui să "mplin6scă de la servitorii bisericei banii *
necesari pentru refacerea întocmai a argirităriilor furate și anume : 5 candele,
2 sieșnice, 2 exapterica, un sfânt potir și un artoforion.
(Cod.

XLIT,
-

î, 322 verso).
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ori răniri, îndată, ce e dreptul, înfrânate de
Agie, Spătărie şi de Domnitor, Se pretinde că acestă persecuțiune
a evreilor a provenit din
convingerea poporului, că evreii erau
spionii Turcilor şi că ei denunţaseră acestora pe creştini, pe avutul
cărora voiait să pună mâna.
Alţii pretind, că bătaia, prădares, a 128
de evrei, ba chiar i uciderea
proveni din fanatism, bănuind creştinii,
că evreii aii ucis un copil să “i

iea sângele. Din o corespondenţă

a lui V. Melinescu din Peter

sburg
către Mitropolitul Veniamin, din Iaşi, se
vede, că mişcarea a fost proieciată
prin

şi în Moldova şi în Iaşi şi acolo a potolito
biserici moliftele sfintului Vasile,
Eacă documentul

evreilor din Bucuresci:

Mitropolitul,

citind

din care se constată, cum a fost pornirea
contra

|

|

Zarva contra evreilor.
Vel aga Caragia raporteză lui Vodă, în 9 Mai
1801, despre un. Gheorghe
Condoragiu holteiii din mahalaua Resvan, «care
Gheorghe după ce dintru început s'a cunoscut, după perigrafia lui, că aii
fost și el amestecat și aţiţător
la zarva ce s'aii întâmplat cu ovreii şi după
ce nu conteni și după împrejurul agiei presărând vorbe, cu scornituri de
minciuni și aţițător de fapte
primejdi6se, apoi după plirotoria ce luai, și alaltăs6ră unindu-se cu alți trei
asemeni ca dânsul ai mers în mahalaua 'Tabaci
lor şi făcându-se el că este
agesc aii presărat vorbe, că i sati poruncit de
Domnie, să dea în scire, ca să
iasă cu toţii, cari cu arme, cari cu ciomege asupra
ovreilor să-i răpue, gicând
că şi ei ar fi răpus un creștin băcănaș din hanul Nicule
scului i pe un copil
de 6 ani şi două fete ce aii fost slujnice la ovrei, urmân
d o faptă ce este în
potriva neamului omenesc, care este vrednică de o nemilo
stivă pedepsă, și aducând
"eă pe numitul înaintea plecatei Măriei Tale slugi n'aă
tăgăduit că ai mers
în Tabaci, dar pricinui qicând, că un Stoian Sârbu Tabak,
a fost cel mai mare
pricinuitor și că Stoian a mers împreună cu dânșii de aii
presărat aceste vorbe,
ce le arăt

mai

sus,

şi de

dânsul

a fost şi el

îndemnat;

căci

el

Vel

Aga

Caragia,.

mersese

ca

să se cinstâscă cu cei-l-alți tovarăși ai lui şi întâlnindu-se cu
Stoian, el %-ati
îndemnat de aii mers împreună, iar nu că ai mers într'adins pentru
ac6sta.
Am adus și pe Stoian la curtea gospod, unde. era faţă și D-lui biv.
vel Postelnie
Alex. Eraclie epistat Cămărăşiei și punându-se Stoian de față
cu numitul
Gheorghiţă, s'aii cercetat şi Stoian Tabak cu totul sa, apărat, dicând că
nimic
nu este la soirea iui. Atunci răspunse Gheorghiţă, că răi a dis pentru
Stoian
și că de frică aii arătat. lar pentru dânsul ai mărturisit că aă greșit,
cerând.
iertăciunea vinei lui; de care nu lipsiiit a însciinţa Măriei 'Tale,
și de vreme
ce numitul Gheorghiţă Condoragiu: sai arătat de agesc, ca pe
un întăritător
odihnei norodului, spre întrînarea şi altora ca dânsul, să fie lumina
tă porunca
Măriei Tale, ca să se pedepsâscă strașnic, după cum va fi buna-v
oinţa Mărici
„Tale, şi anii Măriei Tale să fie de la Dumnedeii mulţi și fericiţi.—18
01. Mai 9.
(Cod. XLIII, f, 305 verso şi 306).
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Alex.

Moruzi

hotăresce:

«Vina acestui Gheorghe Condaragiu, după netrebnicile lui urmări prea
mare este, după carei se cădea pedâpsă cu viaţa lui. Dar de acâstă dată îl
hotărîm la osânda ocnei fără soroc. Pentru
care şi orânduim pe sluga
Domniei mele, . . . . care ridicândul de aică în pază să'l ducă la ocna
Slănic, unde strașnic poruncim cămărașilor, săl băgaţi în osînda ocnei, de
unde să îngrijiţi forte a nu scăpa, sâii cu veri-un mijloc a se slobodi, că
înşi-vă veți fi în locu'i». — 1801 Mai 9. (Cod. XLIII fil. 305 verso şi 306).
Zarva înpotriva evreilor este mai inainte de aceasi document.
Trebue să se fi întâmplat zarva de pascele creştine, şi în adever aflăm,
că s'a întâmplat la 8 Aprilie 1801. Se pâte vedea acesta din o jalbă
a evreilor Marcu Fişiceiul şi Solomon Ciubucciu, către vel Aga, din

15 Aprilie 1801,

arătând

că le-ai jăfuit casele Dinul

Neferu şi Ion

Tufecciul. Petiţiunea acestor evrei arâtă că la «zarvă» s'ait amestecat
chiar şi oşteni, lefegii streini, neferi, şi că dintre aceştia alerga prin
mahalale strigând «că este poruncă de a se face iama lucrurile ovre- :

esci». Vodă ordonă despăgubirea
peste hotare a făptuitorilor 1.
Zarva în
mult decât

potriva
semeţă

evreilor

reclamanţi

şi isgonirea

ovreilor provenia în parte şi de la purtarea mai
a unora din ei, pe temei că sunt sudiţi. S'a pe-

trecut bună-6ră, în 1801, o judecată curiosă înti”un evrei şi un fecior
de boier încă, nevârstnic. Acest evreă făcu credit nevârstnicului şi
apoi "1 urmări în ocări şi înjurături până la Curtea Domnâscă. Exasperat, băiatul reclamă la agenţia Austriacă, la Sior Gaudi, dar acesta
se mărgini a probozi pe cămătar, care continuă a apuca pe uliţă pe
micul datornic şi al înjura în tot modul, până ce, exasperat, băiatul
bătu pe insultător.
, Atunci el reclamă şi băiatul fu închis, fiind întemplarea nu târdii după zarva contra evreilor. Aga cercetă apoi împrejurările şi le referi lui Alex. Moruzi. ?
Domnitorul puse pe anaforaua tribunalului Agesce, următârea re-

soluţiune:

«D-ta vel Aga, am vă&dut Domnia mea alăturata anafora, ce

ne faci şi fiind-că însuşi ovreiul a fost pricina gâlcevei acestia, pentru
care numitul copil s'aă ţinut închis 7—8 dile la popreala Agiei, po-

runcim ca pe dânsul să "1 trimiţi la școlă, unde să'l pue dascălul a'şi
urma, învățătura, făr'de a avă el să facă alişverişuri cu unii-alţii. Iar
pentru ovrei să faci nota D-tale către cinstita agenţie (ayevots), trămițend şi copie după acestă anafora buiurdisită de Domnia mea, ca
1. Cod. 43 fila 279,
2. Vegi la anexe.
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obrăznicie şi urmarea, lui cu care s'ai purtat, dând

pricină de gâlcevă cu ocările şi vorbele de injurătură,
a trage şi a
necinsti Gmenii penă şi înăuntru Curţei Domnesci, fără
de aşi căuta
cererea lui cu orenduiala ce i se cădea, să ceri resplătirea
Iui negreşit,

dând agenţia Nizam şi la alţi asemene lui, ca să n'aibă a
mai face
alişverişuri cu copii, din care pricinuesc gălcevuri şi davale.»—180
1

August

96 1.

„Cod.

In ce stare decădută

era

moralitatea

XLIII

tila 449 verso,

publică şi privată, cu tot

prestigiul ce Domnitorul mai cerca să dea religiunei, pote
a se vede
din o serie de procese scandalâse de violări şi răpiri
de fete şi de

pitace cu referinţă la fapte din domeniul eticei. Negreşit
Domnitorul pedepsia nemoralitatea femeilor, dar pedâpsa atingea numai
femeile din popor. Surghiunirea la schitul Viforitei, de femei
şi fete,
«netrebnice» este fârte frequenţă. ?
Nu numai Mitropolitul şi Episcopii aveai misiunea. a veghea
asupra moralităţei publice, ci şi puterea laică. Prelaţii biserice
i nu
aveaii mână liberă deplină în casurile de divorţ, de proces
între
1. Vegi ce se gice de evrei în Hurm. pag. 184, No. IV.
2. a) O mamă și două fete, cari fac fapte netrebnice în Ploesci, în urma.cercetărei Vistiernicului Racoviţă şi a Postelnicului Dem. Manu, la 28 Septembre
1801, sunt surghiunite la schitul Vitorita, «ca să nu se mai pricinuiâscă orășenilor de acolo neodihnă».
Altă dată Domnitorul iertă de la surghiun pe o fată, după cererea mamei
sale, o grâcă, după nume. (Cod. XLIII fila 598 verso). Haca actul :

«Ascultând luminata poruncă a Inălţimeă Tale de la acâstă jalbă însciințez

Miăriei tale de vina acestei fete, căci din multele ex neastâmpări prin
fapte
netrebnice nepărăsindu-se, sati întâmplat iarăşi dintrale ei căi necuvids
e de
saii făcut în trecutele dile gâlcâvă în târg şi arătându-se Măriei tale ; pentru
înfrânarea ei, de sunt ca la șâse săptămâni și mai bine, cu porunca Inălţimei
tale s'a trimis surghium la schitul Viforita ; iar de se află în patimă de
b6lă, acâsta nu putem sci, fără nimai iarăşi numita mamă-sa, jăluitâre, ce
se
află ticăl6să şi cu alte fete sărmane în spinare-i, mă încredinţă, că cu adevărat

se află fie-sa cea de la Viforita bolnavă fârte, şi de vreme că făcu mare prin-

dere, precum și în jalbă arată, că de acum înainte îi va face zapt şi de
se
va mai apuca iarăşi de fapte rele și nu se va părăsi, ea va respunde, cerând
de
la mila Inălţimei tale a hotărî precum D-geii te va lumina, —1800, Noemb.
14,
(Veqi și actul de la anexa F)
Antonie Aga
Cod. XLIII fila 214 vexso.
Alex. 0. Moruzi pune pe acâstă anafora următârea resoluțiune, în dosul
jalbei Ecaterinei Politisa Ciubuccidea: «Ertată să fie în sema mume-sci şi
poruncim Domnia mea stariţei de la Viforita să o slobodă».— 1880, Noemb.
30.
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bătrână

vrea

să

se căsătorescă

cu

un

tâner şi cere invoirea specială a Mitropolitului şi a Domnitorului,
pentru că rudele se impotrivesc.
Despărțirea era acordată une-ori pentru un nimic, alte-ori ea

era refusatăîn mod
supuse la bunul
nitorului.

arbitrar. 2 Mai ales

plac,

nu numai
,

căsniciile

al capilor

din popor

bisericei,

erai

dar şi al Dom-

Din causa refusului divorțului unei june ţărance, care era nefericită cu soţul

ce'şi

luase,

la 1801

se petrecu

o faptă ciudată,

care

1. <O Luxandra Caramanldica viind la noi ne-a arătat că voesce sa
se căsătorâscă după un polcovnie Iordache 'Țărigrădeanu şi pentru căci că
se află trecută în vârstă și el mult mai mic decât dânsa, s'aii așodat între
ei cu deosebit engrafa, ca după sfârşitul ei, să rămâie el clironom pe tote
vămasurile ei, neavând nici copii, căutându-i și sufletul cu pomenire, după
orenduială. Aii venit și însuși numitul polcovnie și cercetându'l de acesta,
asemenea ne aii arătat că saii învoit și va să o i6 întru căsătorie, D-nâlui
șătrarul Răducan Caramanliu simțind de acâsta, prin jalbă artă Măriei tale.
că este soră-sa lipsită de minte, rugându-se ca să fie poprită de a nu se cununa după acest Iordache, cu cuvânt că este prea tânăr și ea este bătrână
și să se or6nduiască avutul ei sub epitropie. Luminate Dâmne, acestă Luxandra
ne este sciută că aii ţinut un bărbat și de când ati rămas văduvă prea
urită petrecere de vieţuire aii avut; acum că voiesce a se părăsi de netrebniciă, să nu mai păcătuiască cu unul și cu altul, aşi îndrepta vieţuirea, să'şi
ice bărbat cu cununie pre lege, învoindu-se amândoi fără nici o silă sâii nevoie, nu o putem embodisi, dar că este în mai mare vârstă decât dânsul, asemenea sinichisiă nepotrivite la vârstă s'a mai. întâmplat și la alții ; și de.acâsta
nu lipsim a însciința Măriei tale.» — 1800, Dec. 18.
Cod.. LXIII,

fila 229 verso.

Dositeiti

al

Ungro-

Viahiei.

Alex. C. Moruzi ordonă: «Pentru cununia lor când Prea Sf. Mitropolit
arhiereul locului, precum ne artă printr'acâstă anafora "i slobâde, nici Domnia
mea nuw'i opresce a se cununa.» — 1800, Dec. 19.
2. Cunâscem o otărîre de o moralitate lăudabilă în afacere de divorţ.
Moruzi, refuză divorţul unui bărbat de soţia sa fiind-că ea este bolnavă de mai
mult timp.
E
Pe, anaforauade la 7 Februarie 1800 a Mitropolitului Dositeiii prin care
safusă despărțirea de femeo a unui individ, care aii cerut acea despărțire
sub

cuvânt

că este bolnavă

de mult

timp,

A. Moruzi,

hotăreşce

să nu

se facă

despărţirea "de '6re-ce femeea nu era bolnavă când s'a căsătorit şi ati născut şi
copii. Moruzi însă ordonă ca femeea până la însănătoşare să stea în o cameră
de la Sărindar păzind sfintele slujbe şi având purtarea de grijă a soțului ei.
Domnitorul ordonă și Vornieului obştirilor să dea acestei părechi de 6meni
dece taleri pe lună ajutor până se va mântui femeea de bâla ei.
Cod. 42, fila 224 verso,
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merită să fie consignată aci. Ea se travesti în haine
se şi însură cu o fată. 1
In Istoria

bărbătesce,

Munteniei

mai

cunâscem

femei,

bărbătesci,

cari se travestesc

dar ce deosebire de scopul urmărit |... 2

ba
în -

1. Aga Caragea și Paharnicul Lon Creţeanu raportâză prin anatora
Doiunitorului, despre Maria, fata lui Lazăr, slujitor agiesc, de
la Herestreii, care
îmbrăcată în port bărbătesc, eu numele Marin servia la Posteln
icul Iacovache,
Fata stăpânului ei se înamorează de Marin. Află stăpânul şi”l
silesce pre Marin Să se cunune cu fata. Maria arâtă că s'a ascuns în haine bărbătes
ci ca să scape de
bătbatu-săă, care o maltrata şi de care n'aii voit s*o desparţă..
Justiţia gice că:
«căutând la pravilele împărătesei, cât şi la cele din urmă
politicesci curgătâre, nu s'ai putut afla nici o închipuire de veri o urmare
ca acâsta, adică
& se cunună muere cu muere, spre a se orândui la pravilă
şi pedâpsa învinovăţirei».
Vodă totuşi ordonă să fie bătută Maria și o nașă a ei, carea
cununat-o
cu fata boierului și apoi să fie trămisă la Viforita în pocăință.—
1801, Oct. 8.
Cod. XLIII, fila 600,

2. Intre robii scoși de Sinan-pașa din închisârea din Constan
tinopole, se
descoperi o femee în haine bărbătesci; era o jună fată numită
Maria Putoiana.
Numele o dovedesce că este română. Impinsă de dorința Wași
răsbuna familia
maltratată de Turci, iar după alţii împinsă de mărirea curagiu
lui, ea se bătuse
mult timp ca soldat. Turcii o 'ntrebară dâcă n'a luat haine
bărbătesci ca
să ascundă vr'o dragoste cu vre-un ostaș. Ea răspunse cu
minunată neînspăimântare, că'şi schimbase portul ca să potă a-i vătăma
în r&sboi....
Actsta mărturisiră toți soţii ei, adăogând că în tâte întâlnirile
cu Turcii ea
dase frumose probe de curagiii. Aflând Sultanul de acestă” eroină,
trimise de
o aduse înainte-i și o într6bă dâcă a ucis vre-un Ture? La care
cu curagiii
răspunse, că necruțând nică un vrășmaș a ucis dece cu mânile
ei. Sultanul
mirându-se mult de virtutea acestei fece generâse, o preumbl
ă în triumf pe
stradele din Constantinopol arătând-o poporului ca o. minune...
(Nicolae

Bălcescu,

Istoria

lui Mihai

Viteazu),

Poetul Bolintineanu a cântat aşia pre

MARIA.PUTOIANA
Maria Putoiana în sală apăru,
Şi pe lumini d'o „dată umbră se făcu,
„Căci ea era frumâsă și frumuseţea, plină,
Revarsă împrejuru-i torente de lumină.
E 'naltă și subțire ca fagul copilaș,
Pe sinu-ă alb păr negru pluteşce drăgălaş,
Ca n6gra cugetare pe cugete senine
Și gura-i e o rosă cu sânge și cu vine.
— «De ce-ai luat vestmîntal și haine de bărbat
Ca să te lupţi cu Turcii?» Sultanul a 'ntrebat.
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Cât de redusă era influenţa culturală a bisericei din causa ignoranței preoţimei!, se pote vedea şi din numerâsele întâmplări provenite din predomnirea celor mai grâsaice prejudiţii. Să amintim,

pentru a ilustra aserţiunea
«Cu

smerită

nostră,

anafora însciințăm

următorea,

Măriei

întemplare din 1801:

tale că locuitorii

ot satul Stroescă

sud. Argeş, pentru că s'a întâmplat câte-va morți de 6meni întracâstă primăvâră trecută, după cum și la alte părți s'a întâmplat şi palnisiți fiind, că trupurile cele morte făcându-se . (după cum die ei) vârcolaci, aii tost desgropat
2 trupuri, la care aii avut ei mai multă bănuială, unul de bărbat și altul
de femee și însciințându-mă eii pentru acâsta, am trimes de am cercetat,
ca nu cum-va să fi făcut ceva mai mult decât desgroparea, adică să sfărîme
trupurile celor morți și ce urmare aii făcut preoţii? și am luat pliroforie
că numai cât le-ati desgropat şi preoții cetind molitfe aii turnat osfeştanie
pe dânsele și le-aii îngropat iarăși. Acum luaiă altă însciinţare, că fără șcirea
preoților locuitorii acelui sat iarăși aii deseropat un trup dintre cele două,
însă cel de femee la care a avut mai multă bănuială și sfărâmându-l bucăți iarăşi Vaii îngropat, însă nu se odihnesc numai pe atât, că împreleştiţi
fiind de vrășmașul binelui neamului omenesc, ati hotărit ca iarăși să scoţă
acel trup să-l argă în foc. Deci =cu tâte că Potropopul scrie că ati făcut
datoria sa cu sfătuirea, dar dice că sunt nesupuși sfătuirei și sunt hotărîţi a
face una ca acâsta,
«Urmat-ai tu în luptă vre-un ostaș ce'ți place ?>.

Maria îi răspunde și tâtă sala tace:
«Nu am urmat pe nimeni şi dâcă arme port
Voi să'mi r&sbun prin mârte, părintele meii morf.»
— <Molţi Turci ucis-ai pote? Eii pociii a'ţi da iertare
De n'ai ucis nică unul.» La astă întrebare
Maria, îi răspunde: «Iţi jur pe Dumnedei,
Ucis-am numai dece şi mult îmi pare răi:
Imi trebuia o mie ca să'mi r&sbun un tată
A cărui suvenire e de virtuți bogată!>
Sultanul

cu

mirare

ascultă

vorba

sa;

Cei mari plini de mânie la dînsa se 'ncrunta
Dar sufletul ei mare comunică mărire
Sultanului, ce-o 'ncarcă de laudă, cinstire.
Buciumul

No.

12 din anul 1863.

Dimăâtrie

Bolintineanu,

1. Am adus, în urmă, documente arstând cum un Vasile Nusul la
1797, sa făcut singur preot și aii oficiat prin sate și chiar la Bucurescă
și cum a fost pedepsit și pentru alte fapte rele. Numai la 1801 Oct. 8, Vodă
Al. Moruzi la iertat din surghiunul de la Mărgineni. (Cod. XLIII, fila 616)
(Vegi la anexe). Nu era în cler numai un ignorant ca Nusul, ci generalitatea era de puteri și mai slabe decât acest isteţ potlogar şi plastograf.

-

ISTORIA

ROMÂNILOR

27

Pentru acâsta nu lipsim a arăta Măriei tale, rugându-mă să fie luminată
poruncă către D-lor boierii Ispravnici, ca să-i înfrâneze de un lucru ca
acesta, făr'de lege, care după pravilă nu numai oprit este, ci și sub înfricoșat
blestem puşi unii ca aceștia, încă şi pedepsă li se cuvine ca unor neascultătoră de biserică, spre învățătura și altora; ci acâsta rămâne la voinţa Mărici
tale, după care ar urma şi eti a le face canonul bisericesc, De acâsta nu
lipsiii
; iar
i anii Măriei tale rog a fi de la Dumnedeii înmulţiţi şi îndelungaţi
cu amândouă fericirile.»— 1801, Iulie 12.
Iosif, Episcop Argeş.
Cod. XLIUI, fila 399,

Domnitorul

ordonă:

«D-vâstră Ispravnicilor ot sud. Argeș, veţi vedea însciinţarea ce ne face
Sfinţia sa iubitorul de Dumnedeii Episcop de Argeş, pentru care strașnic
poruncim Domnia mea, că nu numai să înfrânaţi și să nu îngăduiţi pe
acei
săteni la o netrebnică și făr'de lege urmare ca acâsta, ci încă şi pe acei cari
sali cutezat de aii făcut tăiere şi sfărimarea acelui trup mort, aducându-i
)
săi pedepsiţi cu câte 200 toiege la tălpi.» — 1801 Iulie 12,

Asemenea scene oribile sunt o repetiţiune a unor identice scene
întemplate în 1785 peste Olt, precum am arătat iarăşi cu documente la tom. I al Istoriei nâstre (pag. 401) şi în «Istoria culturei»

(tom. 1. pag. 55)..

Alăturea cu nereligiositatea, cu superstițiunile,
femeei, cu adânca ignoranță a preoţilor, cu hoţiile,

cu desfrânarea
cu prevaricaţiu-

nile, să nu uităm de a aminti, că jocul de cărţi era, ca .şi astădi,
o plagă adâncă a societăţei. Am vădut în trecut pitace domnesci
oprind jocul de năprăstâce. Acum e timpul să se preocupe Domnia

1. Ce să ne mirăm mult că acum o sută de ani se întâmpla de asemenea fapte, provenind din predomnirea vre-unui prejudiţiii, când sunt numai
câte-va dile de când foile italiane ne-aii adus scirea următâre:
«Pe strada Pozza din Biumo, stetea deunădi sute de 6meni în jurul
unui morman de trențe, cară ardea. Omenii dedeseră foc trenţelor: şi le
scormonea cu furci și lopeţi, spre a goni pe o vrăjitâre, despre care lumea
cred6 că a deocheat doi copii. Acești doi băeţi se bolnăviseră fără veste şi
aii fost duşi la spital, dar mai nainte înţelepţi i-ati desbrăcat şi aii aruncat
hainele în foc, așia că băeții aii ajuns desbrăcați în spital. Aci medicii
constatară că nu pote fi vorba de vrăjitâre, ci despre o. otrăvire, căci băeţii
trebuiaii să fie mâncat niscai pâme sălbatice. Insă Gmenii din Biunio cred și
acum că numai vrăjitârea pâte fi vinovată»
Și apoi biserica nâstră nu are până astădi molitfe anume împotriva fermecelor și a strigoilor?
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şi de jocul de cărţi, prăsit mai ales din timpul ocupaţiunilor rusesci
şi austriace. Decât putea Domnitorul să oprâscă ceea ce se făcea,

nu numai în cahvenele, ci şi pe la tâte casele boieresci, începend de

la palat, ba penă şi în temnițe!

|
v

Scola.

Cultura publică

Cu t6tă scurtimea Domniei a II-a a lui Alex. Moruzi, cu tote.
greutăţile timpului: fâmetea, rebeliunea lui Pasvantoglu, tot allăm

câte-va acte cu referinţă la şcelă.
O inscripţiune

astădi păstrată

LL
la museul

din Bucuresci, ne amin-

|

iesce, că în 1801 s'a prefăcut din temelie şcâla de la Şf. Gheorghe
cu îndemnarea și sirguința P. S. Mitropolit al Ungro-Vlahiei, chir
Dositeiă şi cu cheltuiala Măriei sale şi a Prea S$. S$., a părinţilor
Episcopi şi a altor boieri şi neguţători ; fiina Epistaţi Dimitrie Ghizdavăţ şi dascălul

Ioniţă. 2

|

|

Graţie învăţăturei ce se dădea copiilor de către învăţători francezi,
1. Curios e procesul intentat de un Iordache asupra unui poleovnie
Costache, că i-aii luat banii în cărți măsluite la jocul de «Bang» adecă de
»stos»: cu sfoiavisma scotea cartea de desubt de pagubă şi ţinea cea deasupra
de câştigul lui. Divanul qice, că: «jocul cărţilor după pravile se vede, că n'aii
fost poprit, nici vre-o pedepsă jucătorii de cărți nu aă, şi fiind-că n'a putut
dovedi că Polcownicul i-ai luat banii,să fie apărat Polcownicul pîrit ; iar jăluitorul să aibă 6re-care mustrare «precum a judecat şi, Departamentul de opi.n

Eacă însă cum judecă casul Vodă, prin resoluţiunea ce pune la 5 August
1801, pe anaforaoa Divanului, pedepsind şi pe pîriîș şi pe pîrît. Cu tote că legile nu
ai prevădut casul jocurilor de cărţi, trămite pe pîrișul Gheorghe (lordache) care

a arătat «fărde ruşine şi sfială că şi-a risipit agonisita lui
nu numai rămâne a fi însuşi -răbdător de cheltuiala aceea
englingeoa lui la cărţi, ci încă pentru ca să, învețe minte
mijloc de hrană şi de chivernistlă, iar nu după acest fel

în jocul cărţilor»
ce va fi lăcut în
a âmbla dupe alt
de meşteşug, să se

trimiţă la Snagov spre a face uitare şi părăsire de acesta.i Dar şi cel-l-alt,
adică Polcovnicul Costache, să mârgă opt dile la Cernica, ca isă se închine neîncetat, cerând iertăciunea păcatului săi de aii făcut vre-o înșelăciune și
viclenie. lui Gheorghe și de a câștiga și el minte a nu mai păgubi, ori pe sine,
ori pe alții în jocuri de cărți și apoi după opt; qile, să se întorcă.» (Cod.
XLIII fila 439). ”
Va să dică Gheorghe «hoţul de păgubaş», va. sta surghiun la Znagov pe .
timp nedefinit, iar Poloovnicul Costache numai pe 8 ile la Cernica.
Decât aci întrebarea: ar fi încăput tâte mânăstirile din ţeră pe toţi cei
cară făceati dilnic ca şi Iordache și Polcovnicul?
2. Vegi facsimilea acestei inscripțiuni.

_
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casele boieresci,

se introduc

ca studii

29
şi alte materii

decât cele

ce se înveţa la şcola dela Sf. Gheorghe. Sub influenţa limbei francese.
se introduc, di pe di, vorbe nouă, chiar şi in limba cancelariilor. 1
Al. Moruzi a fost necontestabil un bărbat iubitor de cultură. EI

a preferit adesea să d6e şcolei ultimul ban al Epitropiei obştirilor. ?
Acestă preferinţă a şcâlei răsare şi din următorele acte relative

“la şcOla Ionaşcu din Slatina:

Anaforaua iscălită de Const. Filipescu vel Vornic şi de Radu Golescu
la 17 Martie 1800 motivată de jalba ce ati dat Domnitorului mai mulţi boieri
și boiernași din jud. Olt. Aceştia cer adăogarea veniturilur bisericei şi spitalului Ionaşeu, cum și a ședlei cu dascăl elinesc și românesc. Dic jăluitorii, că aii cercetat împreună cu Neaga, soția mortului Ionaşeu și cu Gavrilă
nepotu-săă, și aii constatat, că veniturile sunt nesuficiente ca să se înfiinţeze
spitalul, şi deci se r6gă Domnitorului, și boierii subseriitoră anaforalei, susțin
rugăciunea lor: <A li se priimi rugăciunea, ca în locul spitalului, din venitul ce are acuma acea sfântă biserică să se întocmâscă „sc6lă cu dascăl
elinesc și românesc pentru învăţătura şi procopsâla copiilor locuitorilor de
acolo, fiind tot întru pomenirea mortului ce aii afierosit acele milă pentru spital
şi mai vârtos a Măriei tale ; căci se începe în prea fericite dilele Mărioi tale o
râdă îndestulată de unde se pot adăpa s&rmanii copii cu învățătură şi procops6lă.»
224

1. Aşia în 1800 aflăm vorbele următâre: Compromis (Cod. XLIII fila
veis0), fundamentul ocnelor (actul din 1801, Aprilie 10), canale — ca-

nalii (Cod. XLILI, fila 450), ordin (1801, Septembre

6. Cod. XLIII,

fila 470),

sequestru (Cod. XLIII, fila . . ). bagatele (Cod. XIII, fila 450). Aflăm încă
şi forme nouă: lefaşi— lefegii (Cod. XLIII, fila 250),a prilesti =a ocasiona ;
vorba: vedum, făcum,=—vădurăm, făcurăm, continuă a îi în uz. 422 Cod. XLIII.
Asemeni se scrie mereii: aii făcut, asi dis în loc de a dis, a făcut. A dice vorbe
muscălesci= injuri6se. (Cod. XLIII fiia 450). orgovici Paul introdusese în
„limbă încă la finea secolului XVIII mulţi neologismi.
2. 1801 Martie 10. Matei Fălcoianu Vornicul obștirilor raportâză: lui
Alex. Moruzi, că este în dificit casa și nu are cum plăti tâte spesele obligatorii. Domnitorul pune resoluțiune:
«D-ta vel Vornic al obştirilor, am vădut Domnia mea anatforaua ce ne
facă, la care r&spundem D-tale, că trebue ântâiii 16fa dascălilor i l6fa şi cheltuelile cișmegiilor să li se dâe, pentru că acestora li se cade după dreptate
mai ântâii aşi lua dreptul lor, nu numai pentru că slujesc în adevăr, ci mai :
vertos pentru căci veniturile șcdlelor și veniturile cișmelelor, se iai la cutie
întregi și curg după orânduială nescădute și nu trebue aceste venituri ale ŞC6lelor şi ale cişmelelor, cari sunt orânduite pentru plata dascălilor... a le cheltui
în altele Epitropia. Drept aceea, după ce vei da D-ta mai ântâiii dreptul aces„tora, apoi vei iconomisi pentru cei-l-alţi lefaşi, toţi a li se da pe cât li se
vor

ajunge.»

—

1801,

Martie

14.

Cod.

XLIII fila 350.
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Anaforaua cere să se rânduiască Epitropi șcâlei și
Toma Deleanu, care nu mai voiesce a rămânea, Epitropi
și Gavrilă nepotul lui Ionașcu, 6meni de ispravă şi cu
Aceşti Epitropi să îngrijâscă și de cișmelele din Slatina
aref trebuit să se dâe spitalului.
= “i Bomii torul Al. Moruzi încuviințâză propunerea
i

EI

„slizopomii Au

ti

Ionașcu,

în 18

Martie

1880.

Domnitorul

bisericei în locul lui
nout: Nicolae Gigârtu
temere de Dumnedeii.
cu 100 de taleri care
cu

care s'a învoit şi

recunâsce

importanţa

“scâlei ptin xesoluţiunea sa.

0 orfanotrofie ave să se infiinţeze după speciale legaturi, la biserica Manea-Brutaru. O parte din dota acestei orfanotrofii avea să se
ise din partea sufletului lui Enache Văcărescu. Am vădut însă că
din acestă parte a sufletului s'au dat urmaşilor lui Enache Văcărescu,
liind scăpaţi. Sai vendut juvaerele lui Enache Văcărescu pentru
importanta sumă de 6384 taleri, dar in compturile pe 1798—1799 «s'au
trecut cheltuiţi banii pe ali-ceva» în loc de a se complecta, cum se
hotărise chiliile orlanotrofiei. Al, Moruzi nu este culpabil de acesta şi

nu pote face altmintrelea, decât a aproba în 29 Maiiu 1801

propunerea

ce i se face, ca să se permită la unii mahalagii să zidescă ei chilii
pe locul hbisericei, de 6re-ce nu se mai putea construi pentru orfanotrofie, bani. ne mai fiind pentru acest scop.
1. Cod. XLIII, fila 344 verso.
lo Alezandru

!

Eaca documentul:

Constantin

Moruz

Voevod

îi gospod

Primită este Domniei mele cererea acelora ce voesc a zidi chilii pre locul
Orfanotrofii la biserica Manii Brutarul, și porancim să aibă toată voia, şi slobogenia la aceasta.— 1801 Iunie 5.
Prea

Inălţate

Doamne

Mai în trecuţii ani având cutia Orfanotrofiei acei taleri 6384, din vândarea juvuerilor Ianache Văcărescu, se făcuse chibzuire de a se zidi chilii pentru
Ortanotrofie la biserica Mani Brutaru de aici din Bucuresci ot. mahalaua
Mani Brutaru, cari bani fiind-că se văd în alte trebi ale Epitropiei prin socoteli, ot. l&t. 98 'şi 1799, iscălite de D-lor Veliţii boeră de atunci, nu mai
are Orfanotrofia nici un ban spre a se zidi chiliile, de cât nişte var și nisip
ce se mai află acolo, fiind-că cărămida saii repus, și de cât opt chilii ce să
vădu zidite, acum fiini-că unii din creştină din chiar bun cugetul lor indemnându-se voesce a zidi şi alte câte-va chilii tot într'acelaş loc al sfintei biserici
Mani Brutarueu însăși cheltuiala lor fără a li să vedi numele, cer voie şi
slobodenie de ale și zidi, pentru care nu lipsim'a înştiința Mărie tale, şi vom
avea luminată poruncă de urmare.— 1804 Mai 99.

Vel. Vornic: al Obştirilor
Cod. 43, Fila 344 verso.
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In scurtul timp al Domniei a II-a şi în

Moruzi

aă apărut

câte-va

opere

84

Domnia I-a a lui Alex.

atât în Muntenia,

cât şi în alte pro-

vincii române. Aceste opere nefiind cele mai multe cunoscute
] ui
Gaster, de 6re-ce nu le-a citat în «Cristomatia» sa, credea /â
SI

aminti

pe câte-va

în note preste

cele aduse

mai

sus,!

/
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Am

vă&dut cum

V.

A.

se organizase

şcoli de căntare, de muzichie.
clasă de musică

bisericâscă

lui Constantin Vodă.

SoleIG
[d
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URECHIĂ

în

ultimii

ani ai secolului
XIX :2

Dimcea protopsaltul ţinea la 1800, Aug.
în Bucuresci,

Se vede că Ppitropia
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Brâncoveanu

Matei Fălcoianu.

Aceştia r&spunseră că,

„a
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iuni şi el reclamând la Domnitor,

țiuni de la vel Logofăt

nostră şi

ROMÂNILOR

ar&tându-i

dat zapis

cele

la Logofeţia

ca să-şi urmeze

acesta

şi de la vel

«aducend pe Dimcea

poruncite
Divanului,

de Măria ta,
sub

a

ceru

Vornic

informa-

al obştirilor

protopsaltul înaintea

Pam

îndatorat

sa iscălitură,

de

legându-se

datoria, lui, a paradosi cântări de musichie ; arătâ
nd
iarăşi în f6ie iscălită de densul şi pre uceni
cii ce'i are, cari sunt la
număr 17,
spre a

le fi sciut,

să

dedicatorie

către

mârgă

la odaia

ce

are în

hanul lui
Constantin Vodă, săra după vecernie la 11
câsuri, să le paradosescă
penă la un ceas din nâpte. Deci după acestă
legătură şi prinsâre ce
prin zapis ai dat, să fie luminată porunca Mărie
i tale către D-lui vel
Vornic al obştirilor, ca săi se ae Isfa ce are
orenduită de la cutia
obştiei, atât pe lunile trecute penă acum, cât
şi de acum înainte, să
i se dâe la vreme, ca şi el să se indatoreze de
a'şi păzi legătura sa ;
Ti

Urm6ză

prefața

Domnitor,

a lui

Nectarie

Episcop de
<...Maria ta te nevoiesci pururea a lu câștiga:
ântâiii cu folosul facerei
binelui de obşte, ca să crescă și să se lațâscă
cuvântul sfintei scriptură, nu
Râmnic

numai

şi Noul

Severin.

în ţâra Măriei

tale, ci şi în tote ţările şi ţinuturile

ce vorbesc în limba,
românescă, pornind a se scrie şi a se tipări multe
feluri de cărţi spre folosul
a tot sufletul creștinese.
Purtător de grije fiind tipograf, Sfinţia sa Părintele
Kirii Kir Grigorie
erodiaconul economul Sf, Episcopii Râmnic. (Pe
pag. din dosul Iconei Sf. Ion
Teologul).
20) Carte folositâre de suflet
despărțită în trei părţi:
Dintre care
cea d'ântâii coprinde
învățătura către duhovnic;
a 2-a candnele Sf. Ion Pustnicul.
iară a treia:
sfătuire către cel ce se ispoveduesce ;
tălmăcită din limba cea grecâscă,

acum întru a doua domnie aicea a prea luminatului
Domnului nostru
lo Alexandru Constantin Moruzi Vv.
din porunca prea Sfinţiei sale Kiriu

Dositei arhiepiscop şi Mitropolit

a:

a totă Ungro-Vlabhia, cu a căruia
iarăşi blagoslovenie şi cheltuială și a doua 6ră
S'ati tipărit spre folosul cel de “obște,

la anul 1800 de Stanciu Popa tip.

40) Pe contra pagină stihuri politicesci asupra pecete
din corâna
luminatului Domn Io Alexandru Constantin Moruzi
Vv.
Ambele mărci. Apoi versuri:
Istoria Românilor de V. A.

Urechiă

1. — Secou

XIX. —3

prea
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iar hotărîrea cea desăvârşită rămâne a se face de către Inălţimea ta.—
1800, August 5.»
Domnitorul ordonă: «întărim şi Domnia mea anaforaoa D-nelui
vel Logofăt

de ţsra de

i se păzescă

sus

dascălului

şi a D-lui vel Vornic

Dimcea

acesta

al Obştirilor,

or&nduială,

după

ca să

zapisul ce

au dat, şi poruncim D-iale vel Vornic al Obştirilor să-i dai orenduita
lefă, precum se cuprinde mai jos.»
— 1800 August 21 (Cod. XLIII,

fila 479 verso).

|

O încercare de scâlă de zugrăvire se face
Dositeiui în 21 April anul

1800

rogă

în 1800. Mitropolitul

pe Alexandru

Moruzi

să acorde

scutire lui Mincu din satul Gărdeşci judeţul Vâlcea, irate cu singhelul
Mitropoliei, care ait pus pe Mincu de-ai învăţat copii meşteşugul zugrăviei «slujind sfintei Mitropolii şi sfintelor Episcopii Argeş şi Buzeu cu
meşteşugul zugrăvirei sale forte cu bună plăcere».
La 17 April 1800 Domnitorul aprobă scutirea de dajaie pe drepte
bucatele lui Mincu zugravul şi ordonă visteriei să-i facă carte de scutire.
(Cod,

XLII,

fila 297).

«Două semne ce în pecetie s'aii însemnat
Domnului Alexandru s'aii încredinţat.
Un

semn

că aii fost Domn

al Moldovei

îl arâtă,

Alt al ţărei Rumânesci încă ș'acâstă dată,
Să potă stăpâni cu bună-voire
Indelungându-l pe el întru norocire !»
Sunt cu mult inferidre versurile acestea, de cât

cele

ce la 1800 tipăria

la Sibiă, lon Barac, în «leropua nprt: bpSmocSaSn A prup uni a up: dpSmoaceii
Eaena Mzeacrpz ui KS mapSA A aSp> 80 (Sibiu):
«Te visai mișcând din buză,
O! prea drăgălașă muză,
-Verși glas îngeresc din gură,
Care inimile fură,
Fură şi le amăgesc
După ce le îndulcesc.
Te rog muză mângâidsă,
Care cânți cântări frumosă,
Pică-mă puţintică miere
Din

măestra

ta putere !...

(Din Dibl. Urechiă- Galaţi).
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VI.

Jdministrațiunea.
Scriitorii Români şi Greci nimic nu pome
nesc
traţiunea din Domnia Ila a Imi Alex. Moruz
i. Aaron
ginesce, a dice, că «vremea cârmuirei sale
de acum

pacinică ca a celei d'ântâii.» Laurian nici atât
nu
nualul săi de Istoria Românilor.

Dionisie

1

Fotino se mărginesce

despre adminisFlorian se mărn'a fost aşia de

amintesce în ma-

din acest punct de vedere adice,

că «la intrarea lui Alex. Moruzi în Bucuresci,
poporul Ta primit cu
bucurie şi entusiasm şi el s'a îngrijit a cârmu
i ţâra cu blândeţe şi
dreptate.» Protosinghelul Naum R&mniceanu,
în cronicul său, de asemenea nu pomenesce nimic cu referinţă
la administraţiunea ţărei
în Domnia Ia a lui Alex. Moruzi.? D-] Xenop
ol, intemeindu-se pe

Zilot Românul,

nu aduce alte informaţiuni despre acest punct,

decât

ale acestui scriitor. Prin urmare, când vom
avea a confirma ori a
infirma aserțiunile lui Zilot, de la sine va
resulta acelaşi lucru şi în
privinţa lucrărei D-lui Profesor de la Unive
rsitatea din Iaşi.
Dionisie Eclesiarchul, care de altmintrel
ea descrie destul de
pe larg evenimentele din l6ră şi din Europ
a, despre administrațiunea
internă a acestui Domnitor nu pomenesce
aprope nimic, mărginindu-se a dice, că «Moruzi intrând în Pucuresci
cu alai mare, după

obiceiul Domnilor şi şedend în scaunul domnesc
i S'au închinat t6tă
boierimea sărutându-i mâna şi renduind boieriile
Divanului după obiceiii, s'au liniştit câte va dile». 2
Noi am v&dut cum Alex. Moruzi a administra
t cu multă pricepere sra in Domnia sa I. Neindoios că de astă
dată dificultăţile
„mari ocasionate prin rebeliunea care "continua
a lui Pasvantoglu şi
prin fOmete, nu aă dat răgaz lui Moruzi să aducă
nouă îmbunătăţiri
sii

reforme

in administraţiune.

Totuşi

după

cercetarea

document

elor relative din codicele XLII şi XLIII, resultă că
ostenâlă şi-a dat în

sensul

ameliorărei

administraţiunei. Dar administrațiunea acest
a nu
o lăcea numai Domnul, ci şi boierii ţ&rei, comp
unend Divanul, Se
pote imputa lui Alex. Moruzi că a menţinut în
Divan aprope pe toţi
boieri
i

din

Divanul

lui Hangeri.

In adevăr,

din

1. Ediţia IV, Bucuresci 1873,
2. Vegi Erbiceanu, Cronicarii greci, pag.
264.
3. Tesaurul de monumente de P. Ilarian. Tom.

Divanul

Il pag. 168.

lui Hangeri
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sunt conservaţi în Divanul

lui Al. Moruzi

Brâncoveanu
Ban,

mare

Manolache

următorii

Logofăt de țera de sus,

Creţulescu

mare

Vornic

Dimitrie

de

ţera

de

boieri:

Nicolae

Racoviţă

mare

sus, Isac Ralet,

Radu Golescu....
Ion Damaris

în al lui Hangeri,

nu mai

este în Divanul

lui

Moruzi

precum

a stat

căci a murit în 1798, Septembre.!

Negreşit că posturile

mai figurat în Divanul

de incredere

ai fost acordate

lui Hangeri. Aşia

la boieri ce

in locul lui Scarlat

Ghica

marele Vistier al lui Hangeri, aflăm Vistier pe Const. Filipescu. Lui
Iordache Suţu marele Hatman al lui Hangeri îi succede acum Caragea...
Spătăria mare o ţine grecul Lucache, în locul lui Mavrocordat din

timpul lui Hangeri.
lui Hangeri, e reluat
an e reluat şi Stefan
Moruzi aflăm numai
neanu,

Matei

De altmintrelea Scarlat Ghica fostul Vistier al
de Moruzi în 1801 ca mare Logofăt. Tot în acel
Văcărescu: ast-fel că boieri noi în Divanul lui
pe Manu, I6n Florescu, Caragea, Scarlat Câmpi-

Fălcoianu,

Stirbei

şi boieri

mai

mici ca Clucerul

Bălăceanu şi Stolnicul Nestor.

Ion

|

Acest din urmă se bucură lung timp de o deosebită reputaţiune ca judecător. Manu era natural să ducă treburile Postelniciei
in noua Domnie, ba incă se pare că a avut pe s6mă une-ori şi Agia.

Nu se pâte dice, în definitiv,
trat ţera împreună

repetăm,

cu boierii pământeni. ?

că Moruzi na

adminis-

|

1. Tată inseripțiunea ce am găsit pe un mormînt înainte de a se desfiinţa biserica Sf. I6n de lângă casa de deposite și consemnaţiuni :
Sd94âs vetrat 6 3o05hoc rod fie05 'loăync Aăpapns, pEvac Bâpyuxos, darts

dvenab0q cod 1198, Senreu6plov 4. Kai 5 âpxov p&rae hovotârbe Mavohduns
Yymhăyene ueră îs ovtbrov mov Mapioipas, oirtyes dvenabirmoy: i) păv rod
1788, Mapriov 8, 6 dă rod 1789, oxrop6piav 9.
Aici zace servul lui Dumnedei loan Damari, mare Vornic, care a reposat la anul 1798, Septembre
4 Și boierul mare Logofăt Manolache Ipsilante şi soția sa Marioara, cari aii repausat: Marioara la anul 1788 Martie 8;
iar Manolache la 1789 Octombre 9. (Marmora acâsta s'a transportat la muzeul
din Bucuresci).
|
|
2. Mai mulţi din noii funcţionari rânduiţi de Moruzi la administraţie și
justiţie neplătindu-şi avaetul datorit la cutie, acâstă urmare dete loc următorelor acte:
Io Alexandru Constantin Moruzi Voevod i gospod Zem. Vlahiscoie.
Pentru boerii Ispravnică ce se arată mai jos poruncim D-tale vel. Vistier
ca de la fieş-care să li se oprâscă banii ce sunt să deie după hrisov, iară pentru
judecătorii de pe la judeţe ce iarăși se arată mai jos, poruncim D-tale vel.
Logofete de obiceiuri, ca în vreme ce li se vor da l6fa să se oprâscă şi de la
dînşii aceşti bani ai cutiei.— 1801 Mai 19.
Cond.

43, fila 324, verso,

*
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Una din cele mai vajnice griji ale lui A. Moruzi a fost, ca şi în
prima Domnie, aceea a stârpirei hoţilor. Având a'şi duce oştirea,

precum

vom

vedea,

în contra lui
Prea

Pasvantoglu,

Inălțate

Moruzi

n'a neglijat

Doamne

Cu plecata anafora arăt Măriei tale, pentru D-lor Boerii ce din mila
Măriei tale, Saii orănduit Ispravnici i judecători pe la judeţe, şi nici până acum
mai avut purtare de grijă a'și plăti havaetul la Epitropie, după hrisov, ci fiind-că
Epitropia se află la mare lipsă, să fie luminată porunca Tnălţimei tale către
D-lui vel. Vistier ca să oprâscă banii de la fieşte-care după hrisov, precum se
însemnară mai jos, şi să se deie la Epitropie ca să'și poată răspunde încaă
celea mai netăgăduite daturi după cuviinţă.— 1801 Mai 18.
Ispravnică

Taleri

50 Dumnealui Căminar Dudescu,
Dâmboviţa.
50
»
Medelnicer Alecsianu,
»
50
»
Clucer... Focşani.
50
>»
Clucer Comăneanu, Ilfov.
50
»
Căminar Drăghiceanu Otetelişanu, Olt.
50
>
Ion Manolache Racoviceanu,
>
50
»
Păharnie Faca, Teleorman.
50
»
S&rdar Paraschiva,
»
50
»
S&raar Grădişteanu, Sud Saac.
50.
>
Paharnic loan Fălcoianu, Vlaşea.
50
»
Sărdar Atanasache
»
50
>
Păharnie Manolache, Mehedinţi.
50
-»
Clucer Constantin Valianu, Ialomiţa.
50

»

50
50
50
50

>
»
»
,

50
950

>

Cantacuzino, Muscel.

Păharnic Ştefănică, Argeș. *
Sărdar Nicoli,
Romanați.
Gheorghe Coţofeanu
»
S&rdar Gheorghe Argintoianu,

Sărdar Pandia, Gorjiu.

Dumnealui Toma, Focșani.

10

»

10

Petrache

»

Barbu Polcovnicu, Saac.

10
10
10
10
80

»
»
»
»

10

Vâlcea.

Judecători de prin judeţe

Taleri

10

Iordache

»

Căpitan

za Dorobanţi,

Șetran Nicolae, Prahova.

Buzăi.

Clucer Iordache, Ialomiţa.
Iancul biv. Clucerza Arie, Dâmboviţa.
Biv. Clucer Constandin Orăscu, Vlașca.
Pitar Gheorghe sin Sărdar Paraschiva, Teleorman.
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2

totuşi apărarea ţ&rei de hoţi. Cu acest scop ela
avut grijă de diversele Polcovnicii de poteră şi căpitănii şi graţie acestei îngrijiri,
marele Spătar la 1801 April 17, prin o anafora către Domnitor afirmă,
80

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Dumnealui
»
»
>
>
>
>
»
»

Polcovnie Panaiot, Muscel.
2-lea Spătar 'Topliceanu, Argeş.
Nicolae Căpitan za Dorobanţi, Oltu,
Sărdar Dimitrache, Ilfov.
Manoloche Scordilă, Mehedinţi.
Gheorghe Crăsnar, Gorjiii.
Rusin 3-lea Logofăt, Vâlcea.
Gheorghe Jianu, Doljiiă.
Clucer Petrache, Râmnic.

170
Jo

Alexandru

Dumneata vel. Vistier vei vedea anaforaua ce ne face D-lui vel, Vornic
al Obştirilor, pentru care poruncim D-tale, ca de la fie-care să împlinesc
i
dreptul cutiei.—1801, Iulie 23.
Cond.

43, fila 413

verso,

Prea

înălțate

Domne

*

După luminata întărire ce s'aii dat la alta prea plecată Anafora ce am
făcut Măriei tale pentru avaetul Ispravnicilor, po. tal. 50 de Ispravnici, ca să
dea la Epitropie după coprinderea hrisovului, fiind-că unii dintr'aceia s'aii scos
din Isprăvnicii, să fie luminată porunca Inălţimei tale, ca la încheerea socotelelor D-lor, oprind banii zarafiă, săi dea la Epitropie, dimpreună cu banii
de la cei-l-alți ce se află și acum Ispravnici, şi cu ai Ispravnicilor ce s'aiă
mai rânduit de atunci și până acum, ce se însemnâză mai jos anume, ca să
se potă ajutora Epitropia la multele sale trebuinţe. — 1801, Iulie 20.
Vel. Vornic Stirbei,
Cond. 43 fila 443 verso.
Taleri

950 Suma avaeturilor de pe la Ispravnici dupe Anaforaua cea d'ântâiti.
400 Suma avaeturilor Ispravnicilor ce s'aii orânduit mai la urmă, însă,
1350

50

50

Dumnealui Paharnic Nicolae Glogoveanu,

»

50
50

>
>

50

»

50
50
50

»
>
»

1750

Gorj.

Clucer Şerban Otetelișeanu, Dolj.

Medelnicer Răducanu Bengescu, Romanați.
Paharnic Gheorghe Păel, Vâlcea.
Sărdar

Alecu

Niculescu,

Buzeiă.

Grigore Hrisoscoleu, biv. vel.
Căminar Hagi. Pascale, Olt.
Bănică Racoviţă
»
TOtă

suma,

Clucer,

Dâmboriţa.
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hoţii în ţeră, ci numai

ceva

marele Spătar adauge in anaforaua, sa, că «după
decindea Dunărei, [iind-că p6te să se iviască de
în ţeră ceva tâlhari, cari să fie şi mulţi şi înarmaţi
locuitorilor ţărei Măriei tale şi unii ca aceştia

dobândesc

scăparea şi ascunderea in pădurea

borfași». Totuşi

turburările ce sunt
acum înainte undeva
şi să tulbure odihna
goniţi de potere, îşi

Vlăsiei... desă

fârte,

de stau cu împotrivire şi r&sboiii»...
Deci marele Spătar propune
să se păzescă drumurile pădurei, otărându-se a se rândui o. căpitănie la pod la Paşcani «ce este în pădure, la drumul cel mare,

cu slujitori indestui şi de acolo să se rânduiască slujitori de pază şi
pe aiurea». (ăpitănia se infiinţeză din 40 slujitori, sub un Polcovnic, dis Polcovnicul de Vlăsie. Domnitorul dispune ca Polcovnicul
să nu

fie schimbat

din

postul

va fi numit de Domn şi
taleri pe lună I6fă, pentru
bani

îi luai Polcovnieii

mâna de poteră,

aşia

să nu lipsescă de a

sâii

fără

vină veghiată.

Polcovnicul

numai de el scos şi va primi câte 10
ca să nu ice bani de septămână». Aceşti

de la poteraşi,

că Domnitorul

ca să'i dispenseze

impedecând

acest

de s&ptă-

obicei voia:

fi in complect slujitorii de la Poleovnicia Vlăsiei.

Aceşti slujitori sunt daţi:

95 de

la Spătărie şi restul se recru-

teză prin scădere de la Dajdii, din Copăceni, Găeşci şi Călineşci.
Domnitorul aprobă încă, după propunerea Spătarului, paza de
către Polcovnicia de Vlâsie a drumurilor: la Herbinţi, Turldia, Mâra
săracă, Căldăruşani şi Băluteşci.!

In

contra

slujbaşilor

abusivi

aflăm

câte-va

m&suri de repre-

siune luate de Al. Moruzi. Le aducem în anexe. A se vedea Polcovnicul de Ilfov la inchis6re osândit, căci aii liberat hoţi prinşi. Asemenea

anexele Z, Y şi W

2.

Una din greutăţile ce întempina administraţiunea şi justiţia era
resistenţa, ba adese obraznica nesupunere a sudiţilor la măsurile poliţienesci. Mai cu semă sudiţii rusesci şi cei austriaci dedeai mult de
furcă administraţiunei şi tribunalelor române. Domnitorul nu pute
1. Vedi Cod. XLIII fila 281 verso și 282. 1801 April 93.
2. Vegi Cod. XLIII, fila 318 din 14 Maiă 1801. Asemenea 463 verso şi 464.
3. In 1800 Octombre vel Ban Racoviţă, adică cel ântâi din boierii
Divanului, se jăluesce lui Vodă că «asâră pe la vreme de 4 câsuri (8 Octomb.)
din nâptea, trecută, aflându-m& împreună cu D-lui Vornicul Creţulescu i cu
D-lui Vornieul Ralet şi cu alţi boieri asemenea la D-lui Vornicul de poliţie
Istrate Creţulescu și trimețând o slugă a mea ca să'mi aducă o blană de
a casă, tocmai: lângă podul Dâmboviţei, la porta de sus a curții celei vechi,
Paii întâmpinat pe slugă câţi-va sudiți, cari venâii' cu lăutari pe cea-l-altă
uliţă ce vine din hanul lui Şerban- Vodă și tocmai acolea întâlnind pe sluga mea
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decât să apele la consulii respectivi,
semă de asemenea apeluri.

cari

mai

tot-dâ-una

nu ţin6u

aii început al trage ca să'i i€ blana, dicând că aii furat'o, şi sluga nelăsând-o,
aii început a'l şi bate, care se și cunoște semnele bătăii. Şi vegând sluga
că nevoia "| împres6ră, hoţii aceștia de sudiți, ati început sluga a striga şi
audind Gmenii și alte slugi din curtea Vornicului Crețulescu ati ieşit la
portă cu toţii săl scâță din mâna sudiţilor, unde acolea sărind și altă slugă
a mea ce era cu mine și sărind și el ca să seâtă pe cel-alt, unul din
sudiţi dintracei cu gâleâva n'aă mai așteptat, ci scoțând pistolul Vai şi
lovit cu pistolul care se află acum la spital şi pe acel care aii dat cu
pistolul l'aii cunoscut că este sudit nemțesc, fecior al unui Paler Nemţu
Schiopu ; ci ei văgând acâstă ohrăznicie nesuferită şi neînfrânată a hoţilor
acestora de sudiți nu am lipsit a arăta Măriei tale șia mă ruga ca o slugă
credinci6să».
|
Domnitorul ordonă asupra acestei jalbe, în 9 Octombre 1800: «D-nâta
vel Spătar şi D-ta vel Agă primind domnesca nâstră poruncă să v5 împreunaţi întradins atât cu D-lui cinstit agent Chesaro-crăese cât și cu D-lui

cinstit consul

al

împărătescei

curţi

rusesci,

cărora

să

le grăiți,

că măcar

că nu suntem Domnia mea la îndoială a fi primite de D-lor unele urmări
ca acestea ale sudiţilor fiind fapte netrebnice şi nesuferite, dar cu tâte acestea
cerem, ca atât D-lui Agentul, cât și D-lui Consulul să dâe nizamul cel cuviincios la toţi sudiții în parte, ca mai mult să nu se afle purtând arme
asupră-le aici în politie, în vreme ce este bună pace şi liniște în ţâră. Pentru
care să îngrijiţi D-vostră după acâsta cu luare aminte şi pe care'l veţi găsi
„cu arme asuprăi purtând în lăuntrul politiei sâii peste vremea cea orân- duită âmblând nâptea pe uliţă fără felinar, în netrebnicii ca acestea, împotrivindu-se la nizamul politiei, ce este dat pentru bună petrecerea de obşte,
săl ridicați trimeţându-l la Agenţie sâi Consulat și pe de altă parte să
dați în șeire Domniei mele, arătând anume pe acela cine a fost. Iar pe acest
fecior al lui Paler ce aii dat cu pistolul de ai rănit om, de este prins
la agenție să'l ceri D-ta vel Spătar de la D-lui Sinior Marchelius şi luândul săl dai în cercetarea departamentului de cremenalion ; iar dacă se
află dosit, să faceţi D-vostră amândoi, tâte cercetările ca, săl prindeţi negreșit
şi să se trimită la pușcărie, căruia să i se câră ca să arâte şi pe tovarășii lui
ca şi aceia să se prinqă și întăţoşându-se la judecată la cremenalion, să li
se facă cercetare, de faţă fiind şi orânduitul cinstit agent şi să ne vie anafora.
Să șciți însă D-vostră, că de veți amelisi porunca ce vă dăm pentru acest
nizam și vom audi iarăși cele împotrivă, aveţi a cădea înşi-vă în urgia nostră
pentru neîngrijirea „la datoria ce aveți de nizamul politiei.» —1800, Octombrie 9.
Mai iată un caz de obrăznicie sudițâscă, în care însă Sudiţii fiind rusescă, Domnitorul

este și mai blând

de cât în casul de sus:

Aga Caragea arăta, în 10 Septembre 1801, cum un călugăr rusese şi
cu 2 zugravi ruși şi alți 3—-4 iarăși ruşi fac zurbalic n6ptea, înarmaţi, chiar
pe lângă Agie şi prin mijlocul politiei. Aga a mers să reclame la Consul
rusesc dar nu Vaii aflat.
Vodă nu cutează săi pedepsâscă, ci dice, la 11 Septembre 1801, ca «zabiţiă
politiei, de și ar avea drept ai prinde, totuşi pentru o bună petrecere să
Se
faci nota D-tale către cinstitul Consul, ca negreșit să'i
facă zapt şi să le de
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Şi nu numai cu sudiţii avea de a lupta administraţi
unea, dar Şi
cu pămentenii, căci boierimea, mai ales cea în slujbă,
resista, tot atât

la măsurile de administraţiune, care nu'i convin
ea ca şi sudiţii.i
Dacă un simplu călugăr se împotrivea la măsuri
le obştesci,
era cu boerii !

O altă dificultate întâmpina

Domnia

ce

din causa, deprinderei de a

face abuzuri administratorii şi mari şi mici.
Un abuz grei. de stârpit era acel de prin plăşi. Plăeşii, atât de depări
aţi de scaunul Domnesc, sunt jăfuiți de vătafii lor. Dăm în anexe
casuri de aceste jăfuiri.

[Cod. 42, fila 201).
Un

alt abuz, contra

căruia

s'aă ispitit Moruzi

să lupte, a fost acel

prin care Ispravnicii inţeleşi cu Polcovnicii de poteră
înmulţeaii
A

nu-

nizamul cel cuviincios de îndreptare, că mai prindându-se
într'ast-fel de netrebnicii se vor rădica de D-lor zabiţii și li se va face
zapt cu pedâpsa cea
cuviinci6să, trămițând la consulat și copie după acâstă
anafora. —- 1801, Septembre 11.
Cod.

XLIII,

fila 549,

1. lată un caz când un singur călugăr se împotrivesce
agenților add
ministraţiunei: Radu Golescu și Scarlat Câmpineanu
vel Vornic, prin ana+
foraua de la 10 Sept. 1801, arâtă că un Ion Salaven
i încărcat cu slujba Vor
niciei din plasa Sabarului de jos (Ilfov) «veni la noi
dimpreună cu un Ior- N
dache Scăunașul de la satul Goștinarii și ne-ati făcut
arătare cum că mergând într'acest sat de aii cercetat și ali ispășit
cu sătenii pentru stricăciunea ce aii făcut vitele acestui sat la bucatele din
satul Obedenii, fiind
davagii acei cu bucatele stricate și de la cei cu vitele
cerând atât paguba
după ispășane cât și gl6ba după cuprinsul ponturilor,
ai luat de la aceia,
zăl6ge spre a plăti şi tot într'acea di nptea ca la două
câsuri dice că s'a
pomenit cu un călugăr și cu un Manole, fiind călugăr
ul arândar la jumătatea moșiei dintr'acel sat și Manole arendar la
nisce mori, qicându-i
călugărul că de ce să i6e zălog de la gazda lui şi
nu numai zăl6ge le-ai
luat şi le-ati dat ale cui aiă fost, ei şi pe Ion Vaii bătut
și i-ai rupt hainele, din care pricină dice slujbașul că nu mai pâte
căuta slujba, neputând
răspunde sferturile la sorâcele ce şi-a pus, ci fiind-că
acestă urmare (de va
fi aşia) este cu totul împotriva rînduelei, să bine-voieşci
Măria ta a fi luminată poruncă cu mumbaşir, ca. prin marifetul D-lor
Ispravnicilor judeţului
să se facă cercetare la faţa locului și fiind jalba adevăra
tă, nu numai paguba
și cheltuiala jeluitorului să o împlinâscă, ci pe cel
vinovat şi aicea să'l
aducă spre a i se face și pedepsă, unde să cerceteze pentru
numitul călugăr cu ce cuvânt ține moșie în arendă, fiind opriți călugări
i cu luminatele porunci ale Măriei tale a nu fi arendași. Şi cum va fi luminat
ă porunca Măriei
tale.— 1801, Sept. 10.
Domnitorul ordonă Ispravnicilor județului să cercetez
e la faţa locului
și fiind aşia să se împlinâscă cererea marilor Vornici.—180
4, Sept. 11.
Cod,

XLIII,

fila 463
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mărul slujitorilor de prin scaune,

spre a se folosi de

la ei cu plata
|

de săptămână !

Adevărat că şi bieţii slujbaşi erai siliţi adesea să facă
şefii lor,

de

se cereaii

ca să pâtă trăi, căci avaeturile

abusuri

iar lor l6tă li

se plătea, forte anevoe de nu vedeaii bani câte 6 şi 9 luni. 2
Şi cu tote acestea, vr'o câţi-va slujbaşi bătrâni aii căpătat de la
Moruzi un fel de pensiuni în bani de la cutia milelor şi scutiri de

biruri. (Cod. 43, fila 208 verso.)

”

VII

Fusta
Nici
prefaceri

în
în

organizarea instanțelor judecătoresci
scurta Domnie a lui A. Moruzi. Am

1. 10 Alex,

Constant.

Moruzi

Voevod

i gospod

nu aflăm
observat

Zem.

niscai
numai

Vlahiscoie.

1. Aşa să urmeze, pentru care și întărim Domnia mea anaforaua ce ne face
Dumnâlui vel. Spătar şi: poruncim Dumnealui vel. Vistier, a face cărțile Domniei mele de urmare, precum se coprinde mai jos.—1801, August 20.
Prea

Inălțale

Domne

Inșciinţăm Măriei tale, că prin cercetare
judeţul

Săcuenilor,

patru-deci

pe sub cumpăt,

și trei slujitonă, printre

pecetluituri, cu asemenea și la judeţul Argeșului
nume prin deosebit catastih se arată;

cei de

am
scaun

dovedit la
fără

de

trei-deci și unul, alo cărora

ci fiind-că aceştia nu sunt şciuţi Vistieriei,

nică Spătăriei, şi prin sine se ocrotesc numai pentru alte interesuri, și
nică o trăbuință nu este de a fi aceștia slujitori, pentru că aceste judeţe iși
aii slujitorii cei de scaun și de plaii pe deplin; să fie luminată porunca Măriei tale a se da aceștia la dajde

liude trei-deci şi şâpte să se facă
Palţi jumătate

pe la judeţele

prostic

lor şi dintr'ânșii jumâtate, adică

în suma lindelor Visteriei, iar cei-

liude trei-deci și șcpte să bino-voiască Inalta ințelepeiune a Măriei

tale ca să se facă slujitori la Căpităniile ce şe mai arată,
marginei şi spre săvârşirea altor porunci Domnesci ce se
a se săvirși în vreme, fiind acestea steguri cu totul în
cum va fi luminată porunca Măriei tale.» —1801, August
10 Greaca.
7 Polcovnicu Ialomiţa.
20 Steagul cătanelor de ţeră.

ca să fie-pentru paza
daii, şi n'aii cu cine
lipsă de oameni, şi
16.

Codul i, fila 536.

2. Vegi cod. 43 fila 318 verso, din 20 Maiii 1801.

ISTORIA

ROMÂNILOR

43

că începând de sub acest Domn judecătorii de
la tribunalele speciale al
Agiei şi al Spătăriei semneză impreună cu marel
e Aga şi marele Spătar anaforalele în materie de judecăţi, care totuşi
le presentâză numai
Aga sait Spătarul. Ast-fel că numele judecătorilor
sunt mai mult ca
o contra-semnare a actului.

La judeţe continuă a

fi rânduiţi judecători speciali deosebiți de

Ispravnici. La 1801 Maii, găsim tribunalele de judeţe
cu următorul
personal: la Focşani, 'Tonia; la buz&ă, Petrache Căpit
anul de dorobanţi ; Secueni, Polcovnicul Barbu ; la Prahova,
Setrarul Neculai ; la
Ialomiţa, Clucerul Iordache ; la Dâmboviţa, Iancu
biv Clucer de arie ;
Vlaşca, biv Clucer Const. Orăscu ; la Teleorman,
Pitarul Gheorghe
fiul S&rdarului Petrăcheanu ; la Muscel, Polcovnicu
l Panaiot ; la Argeş, al II-lea Spătar» Topliceanu ; la Olt, Necula
i Căpitanul de doro-

banţi ; la Ilfov, Vătaful Dumitrache ; la Mehedinţi,
Manolache Scordilă ; la Gorj, Gheorghe Croscaru ; la Vâlcea, al III-lea
Logofăt Ruset ;
la Dolj, Gheorghe Jianu şi la Romanați, Clucerul
Petrache.
„Din diversele anaforale presentate Domnitorului, găsim
intre judecălorii departamenturilor pe Dimitrie Roset, Nic. Creţea
nu, Mano-

Jache 'Topliceanu, Teodor Fotino
Dim. Varlam, Ion Ctenea Serdar,
Florescu,

Stef.

Belu

Medelnicer,

Serdar, Enache Mavrodin Clucer,
Drăghiceanu Greceanu, Manolache

Scarlat

43, fila 234 şi cod, 43, fila 324 verso).
mult,

Romanescu,

etc,

(vedi

cod.

Diversele, aceste numiri de boieri pământeni, areată
o dată mai
că dacă justiţie nu se făcea în țeră, vina nu era
iot-dâ-una a

Domnilor greci, cari ar fi adus cu sineşi, după clişeu
l obişnuit al
istoricilor noştri, lipitori flămânde, care în administra
ţiune Şi în jusliţie să sugă sângele neamului românesc,
Şi cu i6te acestea, Domnitorul, în 13 August 1800,
la ocasiunea
unui proces al lui Manolache Bogasieru cu Iane
Dascălul, inscriă în
resoluţiunea sa asupra anaforalei divanului din
13 Iulie 1800 frum6-

sele vorbe

că:

«Dreptatea

nici

se cumpără

nici

se

vinde

cu bani».

lane Dascălul a fost făgăduit prin jalba lui, că de
i se va implini de
la
Manolache

Bogasieru

banii

ce îi este dator va da la cutia miloste-

niei taleri 1000. Alex. Moruzi respinge darul cu
vorbele de mai sus,
şi adaogă că «săracii țărei aceştia care se ajută de
la cutie n'aii trebuinţă de acest fel de har al lui Iane, ci mai cu cuviin
ţă găsim Domnia
mea a se ajuta însuşi Manolache datorul, fiind vădit
cum că a scă-

pătat şi se află însărcinat

cu atâtea datorii ; poruncim dar că,

cu acei
taleri 1000 să se scadă Manolache Bogasieru
din cât e dator dascălului Iane.» (Cod. 43, fila 97 verso și 98.)
Contusiunea in privinţa hotăririlor de condamnare
criminală să
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continuă

sub

Al.

A.
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Moruzi

şi în acestă a două domnie.

Condamnări la gr6pa Ocnei pe timp nelimitat, şi surghiuniri pe la
mânăstiri de asemenea întâlnim numerose chiar după judecata pronunţată de departamentul criminalion. Dar une-ori Domnitorul insusi
dictă pedepsă asupra unei simple anatorale a lui vel. Spătar ori a lui

vel Aga. Aşa, în: 3 April 1801, marele Spătar Lucuche

aduce

lui Al.

Moruzi o anafora în contra a 3 tabaci, spunendu'i că aceştia castă
nâpte, înarmându-se, ai ieşit prin mahalale încâce şi în colo, ămblând
pe semne să calce pe cine-vaşi, să calce vre-o casă, să facă niscai-va
răutăţi. Şi îndată ce am luat scire pentru dânşii, trimițend ca săi
prindă, deocamdată s'aii împotrivit şi nau vrut a se supune, apoi cu

mijloc puindu-se în mâini “i aă prins şi "i aă adus la Spătărie, unde
cercetându-se cu multe chipuri, nimic p'au vrut a mărturisi; dar în
destul că s'a recunoscut că sunt din cei indărătnici Omeni răi şi că
socotela lor a fost să facă vre-o pornire rea, să spargă vre-o casă şi
să facă r&utăţi şi pentru ca să se vegheze şi alţii de a nu se mai

purta cu asemenea urmări şi mai vertos de a nu mai sta cu împotrivire pe la străji şi Omeni domneşcei care sunt într'adins rinduiţi
pentru pază, de se va bine socoti de către înalta înţelepciune a Măriei t6le, se va da luminată poruncă, ca să se trimită la Ocnă să se
pedepsescă vre-o câtă-va, vreme până işi vor veni în cunoşcinţă şi o

să fie pildă şi altora». 1
1. Io Alexandru

Constantin Moruzi,

Vvd. i gospod Zem

Vlahiscoie.

După netrebnicile lor cugete de rele urmări, și după împotrivirea cu care
S'aii arătat la străjile Domnesci, vrednică fiind de pedâpsă, orânduim pe . . ..
căruia “i dăm acâstă Domnâsca nâstră volnieie, ca ridicându-i în bună pază
pe câte trei de aici, săi ducă la Ocna Telega, unde poruncim Domnia mea
cămărașilor să-i băgați în osânda Ocnii, ca să-și vie în cunoșcinţă şi să se
facă şi pildă și altora.— 1801, April 3.
Prea

Inălţate

Domne,

Inșciinţez Măriei tâ6le pentru trei tabaci ce mai jos pe anume se areată,
- că aceştia astă nâpte, înarmându-se, ati ieșit prin mahalale, ămblând încâce şi
în colo pe semne ca.să calce pe cine-vași, să spargă vre-o casă, să facă

niscare-va

răutăţi, și îndată ce am luat șcire pentru dânșii, trimițând ca să-i prindă, de
o camdată s'aii împotrivit și n'aii vrut a se supune, apoi cu mijloc puindu-se
în mâini, X-a prins și "i-ati adus la Spătărie, unde cercetându-se cu multe
chipuri, nimic n'aii vrut a mărturisi, dar îndestul că s'aii cunoscut că sunt din
cei îndărătnici 6meni răi, şi cu socotâla lor aii fost să facă vre-o pornire rea,
să spargă vre-o casă şi să facă r5utăţi, şi pentru ca să se vigheze și alții de
a nu se mai purta cu asemenea urmări, şi mai vârtos dea nu mai sta cu îm-
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Judecată mai sumară nici că se pâte! Si cu tote acestea Al. Moruzi aprobă în aceeaşi di băgarea acelor trei tabaci în Ocna Telega
fără măcar a determina pe câtă vreme!
In anexe dăm o serie de acte de natură a aduce lumină asupra
moravurilor judiciare. Se va putea acolo vedea între altele ce curs

primeşce reclamaţiunea unui fiii contra tat'săt, pentru că pe lângă
densul s'a pripăşit o muiere care a întortochiat cu vrăjile ei ca s'o
“iubâscă, din care pricină întristându-se soţia legitimă a cădut la bâlă
şi a murit acum 7 ani. Domnitorul rîndueşce reclamaţiunea în cerceiarea episcopului de Râmnic, Nectarie, şi a acelui de Argeş, Losif.
Va să dică la un Tribunal special, ceea-ce probeză că asemenea in-

stituţiuni de Tribunale ad-hoc continuă să existe

şi cu inceputul se-

colului al 19-lea. Aceşti episcopi găsesc că femeea pripăşită pe lângă
tatăl reclamantului are şi ea bărbat, şi deci propun Domnitoruluica

soluţiune a cestiunei să fie obligat bărbatul acela a se muta cu soţia
sa din localitatea unde şade tatăl reclamantului. Al. Moruzi aprobă

asemenea ciudată sentinţă care atingea dreptul şi al părintelui reclaniantului de a'şi administra avutul după plac, ne fiind pus sub interdicţiune, şi lovea de asemenea şi dreptul bărbatului femeei acusate,

obligându-l să'şi vândă proprietăţile şi să se strămute aiurea.!

Am artat aiurea de ce importanţă a fost pentru conservarea în
mânile românilor a proprietăţei imobile, instituţiunea protimisului. *

Am

mai

arătat

şi cum

Grecii, ca să pâtă cumpăra moşii prin eluderea

protimisului, tăceaă să fie infiaţi de către cei cari găseau interes bănesc să le vindă imobile. Ca să se pună stavilă abuzului adoptărilor
prin care se eluda protimisul, boierii ţărei aii fost isbutit a se face
o lege relativă Iotesie, adică la adopţiune. Insuşi Al. Moruzi în domnia
I-a a liberat hrisov regulând Iotesiile. Acest hrisov are numerâse aplicaţiuni

şi în domnia

II-a. 2 După

hrisov. autoritatea care deride

deacă

potrivire pe la străji și 6meni Domnesei, cari sunt într'adins rînduiți pentru
pază, de se va bine socoti de către Inalta înţelepciune a Măriei tâle, se va da
luminată poruncă ca să se trimâţă la Ocnă ; să se pedepsâscă câtă-va vreme, până
își vor veni în cunoșcință, și să fie pildă şi altora, iară hotărirea.— 1801, April 3
Cond. 43, fila 255,
Vel. Spăt. Lucache.
1. Vegi cod. 43 fila 1.
9. Hrisovul pentru

Iothesie

Cu mila lui Dumnedeii lo Alexandru Costantin: Moruzi Vvd. şi Domn a
tgtă 'Ţâra Românâscă.
|
U
EI
Măcar deși de cât cele-lalte jivini făr de usemănare,cea mai desăvirșită
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+

o adopţiune

este bună

şi în regulă este mixtă, religi6să şi politică, şi

este omul, dar însă, între tâte cele mai desăvârşite de pre
nu numai se nasce

pre „nesăvârşit, și. pentru

ce îa multă

pământ, numai el,
vreme așia, ci și de

i se va lungi viaţa, mai neputincios la bătrâneţe se aretă, pre cât mai îndelungat va trăi, pre atâta mai neputincios făcându-se, când și ca un prunc are
trebuință de căutare la bătrânețe; iar de se va lipsi de acestă căutare la b&trânețe, este vedut că nică cât de puţin nu se pote pre sine singur a se ajutora. ”
Pentru acâsta facerea de copii privesce ca la o pricină desevârşită, şi la căutarea părinților la bătrâneţe de către fiii lor, dar fiind-că nunta nici de obște
tutulor părințilur

pricinuesce

copii,

nică

cărora

pricinuesce

le trăesc la toţi,

pentru aceea, acestă legiuită datorie a căutărei de părinți la bătrâneţe, nu
întru puţin se vede că rămâne deșartă, și pentru acâstă întocmire de lege,
urmând firei, aii împlinit lipsa ei, prin punerea de fii. Şi așia, punerea de fii
aii avut început mai dintr'o vreme cu nunta; unde, fiind-că pravilele cele Romaicescă aii luat: (ASoam) început aici în ţâra Românâscă, pre cât scim şi noi,
în vremea pururea pomenitului Domn Matei Basarab, care, după puţină vreme,
întru nelucrare și întru uitare aii cădut, iar obiceiul punerei de fii cu mult
mai

vechiii

era,

de cât acestea

aicea,

pentru. aceea

argtat este,

că

de când

neamul românesc are însoţirea și nunta, de atunci și obiceiul acesta are început,
pentru că obiceiul este mai vechiii de cât legea, şi se vede că se păzesce la
neamul acesta obiceiul punerei de fii, şi se cunâsce sub numirea copiilor de suflet.
Aşia dar singură firea areată, că se cuvine a căuta de bătrâneţe pre cei ce sâii
nică de cum nu s'aii făcut părinți, sâii s'aii făcut dar s'aii lipsit de fiii lor
prin datoria cea fir6scă a morței.
Deci fiind-că punerea de fii folosesce la atâta mângâere și sprijinlă a,
părinţilor celor ce sâii nu aii născut copii, sâii de aii născut s'aii lipsit, care
nu sunt puţină parte a împărtășirei cei politicesci; pentru ac6sta am socotit
după potrivă să facem și penţru aceştia purtare de grijă, cunoscându-se şi la
acâstă datorie părintâscă a n6stră, şi cele până acum a lua săvârşirea în pricina
acâsta a punerei de fii, atâţ de “către deapurure pomeniţii Domni ce aii fost
mai nainte de noi, cât și de înșine lăsându-le nestrămutate, nu puţină grijă
am luat pentru cele de acum înainte urmitore. Ci dar, din pravilele împărătescă ca dintr'un izvor a tâtă dreptatea, din porunca Domniei n6stre alcătuindu-se
acest aşeqămint, prin înșine noi, carii urmăm aceleaşi începătdre pricini ale
acestui izvor, adică ceea ce este bun, cinstit și plăcut, s'aii aşedat deosebit,
în parte la acâsta de D-qeii păzită ţâră a nostră; pe care aședămint şi cu
Divan prin socotelă și sfat de obşte lam întărit, ca toţi supușii noștri cei
credincioși, sciind' pre carii şi cum se cuvine a tace fii de sutlet, să'și dobândâscă pofta lor și cei ce se face fii de suflet, și rudeniile cele ce'i fac,
nică ei supărare să mai aibă, nici Divanurilor să mai facă, judecându-se unii
cu alţii în zadar, iar une-ori

fii de suflet.

Şi se

mâză mai jos:
10) Cine sunt

și cu

pagubă,

după

împărțesce acest aşedămînt

r&posarea

întru

celor ce aii făcut

aceste 9

capete, ce ur-

cei ce fac fii de suflet ?

Fac fii de suflet bărbaţii cei ce nu aii copii, seă pentru că nu s'a însurat, sâii s'ai însurat dar nu ai făcut copii, sâii aii făcut dar n'aii trăit, că
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respectiv şi Mitropolitul, precum şi marele
căruia se întâmplă actul adopţiunei.

pentru mângâerea unora ca acestora s'aii aflat din început punerea de fii. Fac
încă fii de suflet, după obiceiul vechii, şi cei ce a copii ; dar acâsta, una că
nu S'aii obicinuit aici în ţera Românească, iar alta că nu urmeză scoposul
punerei de fii.
De aceea și de prisosit a fi şi noi am judecat, căci celor ce firea le-ati
dăruit a nasce copii, s6ii încă este nădejde, de prisosit -dobândesc aceștia fa-

cerea de bine a pravililor, afară numai din vre-o hărăzire domnâscă. Pace încă

fii de suflet, spre mângâerea sa, și muerea ceea ce aii făcut fecior, dar s'a
lipsit de ei, și acesta i sati dat ei a face, ca când ar fi născut ea. Dar, s6ă
de sine şi stăpânitor de va lua spre moştenirea fiiască, s6ii supus, nw'l va avea
supus pre acesta, pentru că punerea de fii dă celui ce face fii de suflet stăpânire asupra fiului celui de suflet; dar acâsta nici pre fiii cei firesci nu
are stipuşi, și legea urmâză firei. Facă fii de suflet, după facerea de bine a
n6stră şi muerea cea stârpă şi ceea ce aii ales în totă viaţa a păzi feciorie,
nu numai pentru obiceiul ce se ţine aici din vechime, ci pentru că acei ce se,
fac de dânsele fii de suflet, străini fiind, nică o dreptate alta de la punerea de
fii nu vor dobândi, fără numai moştenirea ceea ce se cuvine, când nu este
dictă, precum și fiii supuşi cei streini, cari se fac de bărbaţi fii ai lor de
moștenire. Drept acesta și câte s'aii orînduit pentru aceia, aceea să se ţie și
la acestea. Facă şi bărbatul dimpreună cu soția lui fii de suflet, tot pe unul,
iar nu fieş-care înparte pe altul. Asemenea fac încă fii de sufleţ şi epitropii
pre copiii cei nevârstnici, cărora le sunt epitropi, de vor fi rudenie de sânge,
însă nu mai nainte de a da socotelile epitropiei şi ale aşeqărei cei făcute de
părinţii lor. Incă sunt Gre-cari ce numesc copii pentru vre-o patimă, sâii răc6lă ce li s'aii întâmplat la părţile cele născătore, caii war îi născut copii, de
sar fi izbăvit de patimă, aceştia se numese spadoni, și pot să facă fii de suflet.
20)

Cine sunt

cei ce nu

fa» fii de suflet ?

Nu fac fii de suflet epitropii pre copii cei fără de vârstă, cărora le sant
epitropi, afară de nu vor fi lor rudenie de pe sânge, ca să nu strice epitropiile și aședările cele făcute de părinţii lor, şi din famenii cei ce sunt scopiți saii striviţi la părţile cele născătâre, nu iaii fit spre moștenire ; însă numai când vor fi pătimit acea seopire sâii strivire de voia lor iar nu din vre-o
silă a altora. Nu dăm încă voe să ia fii spre moștenire, nici comedianţilor,
nică curvarilor, acelora adică pentru viaţa lor cea necinstită şi defăimată, iar
acestora pentru desfrânarea ior și cheltuirea.
30)

Cine sunt cei ce se [ac fii de suflet ?

Se fac fii de suflet cei ce sunt de sineşi stăpânitori şi cei supuși, cei
ce sunt rudenii şi cei străini, cei ce sant parte bărbătâscă şi cei ce sunt parte
femeească.
40) Cine sunt cei ce nu se fac fii de suflet ?
Nu se fac fii de suflet cei ce sunt cu 18ani mai mici de cât cet ce îi fac,
că necuviincios lucru este cei ce tac fii de moștenire şi cei ce se fac să nu
aibă vîrsta lor potrivită dupe fire, pentru că punerea de fii urmâză fireă, și
într'alt chip de nu va fi copilul mai mie de cât tatăl, nu pote să fie urmare
firei. Nu se face încă fii de suflet nepot de fecior, adică de va face cine-vaşi
fii de suflet.pe vre-unul carele aii născut copii, atuncă numai tatăl merge fi
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Una din condiţiunile cerute pentru a se permite o adopţiune de
copil este ca adopţiunea să se facă de ambii soţi, cu învoirea ambilor

de suflet, iar copilul lui ce se socotesce nepot de fecior tatălui celui de suflet, va rămâne la moșul lui cel firese, după cuvîntul ce dice, că cel supus
nu pote a avea supuş. Incă nu se fac fii de suflet fiii cei firescă, ce nu sunt
din nuntă după lege, nici tatălui lor cel firesc, nici altuia, pentru că aceștia
nu ai ființă politie6scă. Iar pruncii ce se găsesc lepădați la biserică s6ii la
uliţi, s6ii la alte locuri, se primesc fii de suflet, căci legea nu numai arâ pe
unii ca aceștia drept slobogi, ci încă voesce a se lua, spre bine pricina lepădărei acestora. Nici robul nu se face fiii de suflet de stăpânul s5ă, iar de se
va, întări cu înșelăciune iothesia lui, nu va fi nici fiii, nici moștenitor, ci va
câștiga numai ca un dar slobodenia lui.
5%) In ce chip se face punerea de fii?
Cel ce 'va vrea să facă fiii de suflet, de va cere întru fiiască moștenire
vre-un copil de sineşi stăpânitor, să ne facă nouă rugăminte, și din porunca
Domniei n6stre, cunoscându-se de Logofătul cel mare cu deamănuntul chipul
şi pricina lucrului, % se va da lui carte domnescă, spre întărirea lui şi a celui
ce se va face fiii de suflet. Iar de se va cere spre punerea de fiii copil supus,
de va fi într'acest domnescul nostru oraș, să aibă voie a merge și la celelalte
două departamenturi, la cel de 7 şi de 8, şi să'și întărescă punerea de fii; iar
de va fi în Craiova să mârgă la Divanul Domniei nostre cel de acolo; iar în
ţinuturile cele de afară să mârgă la ispravnici și la judecătosi, şi să'şi ia carte
de la dânșii spre întărire; iar într'alt chip se va face fiul de suflet, saii pe
vre-un copil de sineşi stăpânitor, fără de porunca Domniei nostre, saii pe vre-un
copil supus fără a merge mai ântâiii la judecători sâi la Ispravnici, poruncim
ca nică de cum să nu aibă nici o putere punerea de fii.
6%)

Cele ce se cuvine a cerceta

la facerea copiilor de suflet :

Mai înainte de tote se cuvine a căuta acâsta ce este cea mai ântâiii și
adevărată și fir6scă întăritâre pricină a facerei fiilor de suflet. Adică la facerea
fiilor de suflet, acelor ce sunt de sineşi stăpânitori, se cuvine a căuta de este
cu voia lor, iar la acelor supuși, de este cu voia tatălui celui firesc; iar la cei
nevârstnică cari sunt sub epitropie, de se plâcă şi priimesce punerea de fii
epitropul sâii purtătorul de grijă, sâii rudele cele mai de aprâpe; și se cuvine
a se pleca și a primi punerea de fii toţi, nu prin trimis sâii prin scrisore, ci
Viind ei de faţă la Divan înaintea judecătorilor. lar după acâsta, şi mai vârtos
la punerea de fii, ce sunt supt epitropie, se cuvine a căuta de aii cei ce fac
fii de suflet firi lăudate și meserii cinstite şi cugetare bună şi de nu sunt
în prepus de dobândă defăimată, sâii de altă răutate, că nici comedianții nici
curvarii, după pravilă, nu fac fii de suflet. lar după tâte acestea se cuvine a
căuta de îi este de folos celui ce se face fiii de suflet, și de îi este spre mai
bună crescere, și spre mai :mare sporire. Se cuvine încă a căuta de aii copii,

s6 de aii nădejde a nasce cei ce fac copii de suflet. Dâcă (Aba) la unii ca

aceştia, din vre-o hărăzire domnâscă se va da voie a face fii de suflet, după
cum am dis mai sus, ca să nu li se împuţineze lor nădejdea moștenirei, sâă
nevărsnicul să se afle luând mai puţin de cât i se cuvine.
10) Cum clironămisese copiii cei de suflet?
Copiii cei de suflet de vor fi din spiţele rudeniilor celor din jos, măcar
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soţi care cedeză copilul şi că adoptătorii să nu aibă copii proprii
.!
Cu asemenea mizloc se ingrădea în mod neîndoios adopţiunea

desineși stăpânitori de vor fi, măcar suppuşi (eSnnSuiă), moștenesc,
nefiind diâtă,
pre tatăl lor cel sufletesc, iar de vor rămânea nepomeniți în diâtă, o rump pre
ea, și de nu li se vor da lor partea cea cuviincidsă şi după pravilă, o iaii pre
ea. Ci şi cel de sineși stăpânitor, carele este străin, iar nu rudenie, are
asemenea aceeași dreptate către tată-săii cel sufletesc; iar cel strein supus
moșteuesce, nefiind di6tă, pre tatăl săi cel sufletesc; dar nu rumps (pămne)
di6ta.
nici pote să câră cevași parte. Iar pre tatăl lui cel firesc îl moştenes
ce, precum
și ceă-l-alţi firesci fii. Se isgonesc din moştenire asemenea, și fiii
cei sufletesci,
pentru aceleași pricini, pentru care și cei firesci. lar câte sai adus
de dânșii,
saii după ce s'aii făcut ei fii sufletes+ă, sâii agonisit de al tatălui
lor celui sufletesc, le iai înapoi tâte. Iar de s'aii isgonit din moștenire fără
de pricină
cuvi6să, iaii și a treia (IIl-ia) parte din averea lui; însă acestea să
sn ţie numai
la ceia ce sunt de sineși stăpânitor, iar la cei supuşi nică de cum,
ca cei ce
nu sunt sub stăpânirea celui ce i-aii făcut fii de suflet; că și de
s'aii făcut fii
de suflet, dar de sub stăpânirea tatălui celui firesc n'aii “şit;
afară de nu
cumva cei ce i-aii făcut fii de suflet va fi din spiţele rudeniilor
celor din sus.
8%) Cum se moştenese fiii de suflet ?
Din fiii cei de suflet, cei ce vor fi din spițele din jos, măcar supuşi,

măcar de sineși stăpânitori de vor fi, se moştenesc de rudeniile

cele din

sus,
la carii dreptăţile și ale nascerei şi ale punerei de fii s'ai împreuna
t, pentru
că și după pravilă şi după fire, de aceia s'aii apropiat şi supt
stăpânirea lor
sunt. Iar cei de sineși stăpânitor, cari sunt streini, iar nu rudenii,
de vor muri
nevârsnici, se moștenesc de rudeniile cele frescă ; iar de vor muri
după vârsta
cea copilărâscă se moștenese de tatăl cel sufletesc; însă se chiamă
la moştenire
împreună cu tatăl cel sufletesc, măcar din rudeniile cele de sus
de va fi el,
adică tatăl, măcar din cei ce ai luat spre moștenire fiiască copii
streini, de
sineși stăpânitori, şi muma și fraţii cei firesci carii vor trăi,
ai fiului sufletesc și de o potrivă moștenesc, dar nu şi copiii cei firesci ai tatălui
cel sufletesc, nici muierea lui. Iar cel supus strein se moștenesce de
tatăl cel firesc,
ca cela ce este sub el, și nu ai luat de la punerea de fii
nici o schimbare
stărei sale.
90) Pentru stăpânirea de sineşi a fiilor celor de suflet
?
Stăpânirea de sineși, măcar de și în vremile nostre mu este
obicinuită.
fără numai cea prin punerea de fii; adică când va da cineva
pre fiul săi copil
de suflet moșului celui despre tată sâii despre mumă, că
prin acâsta se strică
stăpânirea tatălui celui firesc şi se mută la tatăl cel sufletesc
, şi se slobodesce'
fiiul, dar se face supus moșului săti. [ar de se va întâmpla
și în vremile nâstre,
s6ă tatăl cel sufletesc să voiască a face de sineși stăpânit
or pre fiiul săii cel
sufletesc, s6ă fiiul cel sufle:esc va voi a fi de sineși stăpânito
r, poruncim ca
nici unul să nu aibă voie a face acâsta mai nainte de
vârsta cea după pravilă.
lar de aii cuvinte tari, adică pricini bine-cuvântate, să
vie la Divan să se
judece, iar cuvinte tari sunt despre partea tatălui, lenevire
a cea desăvârşit, iar
despre partea fiiului nesupunerea cea desăvârșit, și așia
după ce se va dovedi
pricina amândorora şi va hotări judecata, cum că stăpânir
ea de sineși este bine-

1. Vedi în anexă actele din cod.

Istoria Românilor ds V, 4, Urechţă

XLIII filele 247 verso şi 362.
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şi să evita tot odată şi introducerea
masca adopţiunei.
Iacă

un

curios

proces

Anoforaua

luă

în casă de copii

naturali, sub

născut din adopțiune:
Radu

Golescu

din

10

Mart.

1800

«Ascultând luminata porunca Măriei tale de la acâstă jalbă, am însciinţat
mai întâiii pe clucerâsa Dumneaei Elenco Dudâsca, că de vreme ce nu mai
voesce jăluitorul să-i mai slujască, din care pricină îl mai ţine? Şi dându-mi
răspuns că Dumneaei de suflet l'iii luat pe copilul jăluitor, având şi zapis de
la tată-săii, ca să nu mai aibă tr6bă cu dânsul, care mi Lai și trimis de lam
vădut și că nici într'un chip nu-l lasă, apoi am intrat în cercetare de faţă
fiind atât: vechilul Dumneaei, Ştefan Postelnicelul, cât i jăluitorul și tatăl săi,
Radu Mazilu împreună și la întrebarea ce am făcut numitului Radu, tatăl copilului, zapisul simfoniei lui nu și laii tăgăduit, că adevărat Vaii dat la Dum.
neaei de tot, dar fiind-că după ce n'aii învățat copilul cât de puţină carte, după
simfonia ce aii avut ca să-l procopsâscă, de merge pe 3 ani, apoi căsnindu-l
deapururea cu bătăi, făr de orinduială, nn pâte a-l mai lăsa, tânguindu-se și
băiatul, că de multă spaimă a bătăilor ce i-aii dat Dumneaei, măcar să-l omore
nu pâte a mai merge la Dumneaei.
cuvîntată, nici unul asupra altuia nu va mai avea a jălui; iar dacă vre-unul
dintr'aceştia, fără pricină cuviinci6să, sar fi pornit la acâsta, și ar fi dat el
pricină, de va fi tată, poruncim să dea fiului a treia parte din averea sa, afară
de acelea ce ati adus la el copilul, și de acelea pre carii le-aii agonisit copilul,
după ce s'aii făcut copil de suflet; iar de va fi fiul, să se lips6scă de a treia
parte și să ia numai lucrurile sale. Insă acestea poruncim să se ţie şi la cei
ce sunt de sineși stăpânitori și la cei ce sunt supuși, de vor fi din rudeniile
cele de jos. Iar la copiii cei supuși streini nici de cum să nu ţie una pentru
că nu sunt sub stăpânirea celui ce i-aii făcut fii de suflet, iar alta pentru că
trăosce tatăl lor cel firesc, și mai înainte de a'i face fii de suflet pâte a curceta acestea.

Şi pentru ca să se facă acest aşedămînt al D-niei n6stre, pentru facerea
copiilor de suflet, arstat la t6tă acâstă de Dumnedeită (Zrebue să fi voit a
scrie de D-geă păzită, ASMne3enma) ț6ra nâstră și toţi de obşte să scie, pre
carii şi cum se cuvine a fce fii de suflet, am poruncit boierului nostru,
Dumnealui Vel Logofăt, să serie acest aşeqămînt în condicele celor 2 Divanuri
ale D-nici nâstre, acelui din Bucuresci și acelui din Craiova, ale depertamenturilor, al logofeţiei de obiceiuri, al Epitropiei cei de obște, şi la (a) tuturor
(sie) judecăților, și stati scris în domnâsea cetate a n6stră Bucuresciă, întru al
II an al D niei nâstre, la ieatul de la zidirea lumei 1309, iar de la nascerea
lui Christos 1800, în luna lui Octombre 30, de Chiriţă Logofâtul de Divan.
Chisovul de mai sus, găsindu-se în pravilnicesca condică, adeverită de
văpoa.

biv. vel. Logofăt de ţera de 7os

acum.

1837

Octombre 17.
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Deci, cu tâte că numitul vechil al Dumneaei
cluceresei aii provalisit dicând
că în cea de pe urmă când l'a bătut pe băiat
a avut vină pentru taleri 5, ce
i-ati dat să-i ducă la un toe și nu i-a“dus,
de care nici băiatul n'a tăgăduit
c'a greşit; dar neputând găsi cu cale prea
plecata sluga Măriei tale, că să-l ție
în silă, de vreme că nici tată-săii nici băiat
u nu voesce nici întrun chip a-l
mai av6, am trimis d'al doilea la Dumneaei
ca să se vasghistisâscă de dânsul,
că cu sila nu-l pot îadupleca de a primi
şi mai vârtos că Dumneaei ce-i trebue
să mai aibă şi copil de suflet, în vreme
ce Dumneaei are ai Dumisale copii şi
copil de suflet cu sila, unde s'a mai văqut
? Dumneaei mi-a trimis răspuns că
nu se mulțămesce şi are să facă apelaţii,
de care nu lipsim a însciinţa Măriei
tale. Iar hotărîrea cea desăvârșită rămân
e a se face de către Înălţimea ta.»
Domnitorul
, la 16 Martie

1800, hotăresce : Măcar

că cluce

râsa Elena Dudesca aă dat jalbă Domniei mele, că
nu este mulțămită la anaforaua aeâsta
,
dar din cele scrise pliroforisindu-ne da pricin
ă, dicem că silă nu se face nimănui
la slujbă şi poruncim ca jăluitorul să fie
slobod. 1
"Cod,

XLII fila 244 verso,

1. Altă iotesie :
lo

Alexandru

Constantin

Moruz

Voevod

După anatoraua ce ne face prea sf.
sa părintele Metropolit și ca D-lut
vel. Logofăt de “era de sus, fiind următ
âre acâstă Jotisie hrisovului Domnesc,
întărim și Domnia mea ca să fie numit
ul copil Nicolae șciut și cunoscut fii
de suflet al pabarnicului Dumitrache Brăil
oiu şi al soţiei sale păhărnicesei Mariei.—
1801.

Iunie 16.

Prea Inălţate Dâmne
D-lui biv. vel. Păharnie Dumitrache Brăil
oiu, de împreună cu jupânâsa
D-lui Maria, prin jalba ce ai dat mărieă
„tale, arată, că ne-având copil din trupul
D-lor, nici nădăjduind a dobândi, ati luat
un copil al văru-săti Iorgache Zătrânul
de la 16t 1788, fiind numai de ani trei
și jumătate pre carele ?] cresce, şi se
silese pentru a lui pricopsâlă, când la
acea vreme muma copilului era mârtă
cum şi tatăl copilului aă murit de sunt
ș&pte ani, și Paii hotărât cu cuget și
cu râvnă din tâtă buna-voinţa D-lor,
ca să-l facă fiă de suflet, și de acea
cere și să r6gă ca să bine-voesci măria
ta a da luminată întărirea măriei tale
asupra facerei acestei Jotisii, pentru cea
desăvârșit întemeere, la care jalbă ni se
poruncesce de către măria ta, ca să
cercetăm cererea Dumnâlor de urmâză
orânduelei de lotisie, şi văzum la capul
A. că se dă voie și bărbatului de
împreună cu soţia lui a face fii de suflet
, însă amândoi să facă tot pre unul,
-iară nu fieşi-care din casnici, nică deose
bit câte unul. Apoi iarăși după povăţuirea
hrisovului, ce se coprinde la al 6-lea
cap, am chiămat înaintea nâstră pre
Dumn6lui paharnicu împreună cu soția,
Dumnlui, iar din partea “copilului.
n'am avut pre cine să chem, căci părin
ţii % sunt morți, are numai fraţi cară
sunt peste Olt, și copilul fiind fost
tot la D-lui paharnic de ani 13, şi
când
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In note

ce aii

Ja procesele

diverse casuri cu referinţă la iotesiile! şi

dăm “câteva

decurge

putut

din

Intre

adopţiuni.

iotesii

dăm

pe alt obraz s'ar fi făcut lotisia, urma să întrebăm pe Dumnţlui Paharnicul
Brăiloiul, cum şi pre fraţii copilului, nu ne fare trebuinţa a'i întreba, căci nu
suntem la îndoială cum că se vor arăta cu împotrivire, și întrebând pre D-lor
ne-am îndestulat 'şi ne-am încredințat, și chiar din graiu Dumnelor, că primirea copilului de suflet este cu înduplecarea și tâtă voinţa D-lor, atât a
D-lui Paharnicului, cât și a Dumneaei păhărnicesi, deci D-lui Paharnicu nefăcând copii cu soţia D lui în Diastemă de ani 19 de când dice că S'aii însurat,
nici nădejde având a face, și având voie după luminat hrisov măriei tale ce
este dat pentru Jotisie a face fii de sufl-t de împreună cu soția D-lui şi fiind
Jotisia ac6sta şi de folos copilului, și spre mai bună crescere și sporire, de
vreme ce fără tată şi fără mumă fiind, şi mai având și alți fraţi, îşi dobândesce copilu noroc intrând în casă cinstită, de acea dară am găsit bună şi
primită cererea şi rugăciunea D-lui paharnicului și a Dumneaei Păhărnicesi
ce face către măria ta, fiind următâre chiar după orânduiala Joticiei, ce s'aii
alcătuit de Măria ta, și lăudat cugetul D-lor luând fii de suflet, iarăși din rudenia D-lor, pentru care după luminată poruncă, și nu lipsim a arăta Măriei
tale, ca să se deie luminată întărirea Măriei tale asupra facerei acestei Jotisii
a lui Nicolae copilul, fiii al lui Iorgache Zătreanu vărul paharnicului.—1801
funie 14.
Dositeiu
Cod.

XLIII

1. Altă

al

Ungro-Vlahiei;

Logofăt

Vel

Scarlat Ghica.

fila 362.

iotesie:
lo Alex.

Const.

Moruzi

Vud. i Gospod

Z.

Viahiscoe

După arătarea ce ni se face printr'acestă Anatora, cum că Iotesia acesta
este cu cale și primită, fiind următâre întocmai după coprinderea hotărârei
Domnesculai nostru Hrisov, ce cu sfat de obște s'aii dat asupra punerii dăjdie,
dăm şi Domnâsca nâstră întărire la mânile Saftei copilei, care să” fie de bună
şi vrednică dovadă în tâtă vremea.—1801, Februare 21.
Prea

Inălțate

Domne

Dumnâlui vel Vornic Istrate Creţulescu prin jalba ce aii dat Măriei tale
arată, că ne având copii din trupul săi, nici nădăjduind a dobândi, aii luat
încă din fașe, o eopilă anume Safta, fiică a D-lui Medelnicerului Teodorache,
ce acum de curând 'şi-aii dat obștesca "datorie, fiindu-i nepot de frate, cu
cuget și cu râvnă din tâtă bună-voinţa, atât a Dumnealui cât și a Dumneaei

vornicesi

Ecaterini

soţia

Dumnţlui ca să o facă fiică de

suflet, și de aceea

ISTORIA
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din românesca
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Dintre

procese

unul

în

In procesele atingând căsnicia şi moralitatea publică, sub Al. Moruzi, continuă regula că nu ajunge siogură sentinţa biserice
i, că ea
trebuie să fie cu aprobarea Domnitorului-pusă pe anaforaua
prelatului
bisericesc care ai dat'o.
Moratorium continuă a se acorda de Domnitor, adesea în
paguba
propăşirei Comerciului. 1

O aplicaţiune a unui obiceiit care a persistat mult timp
până şi
dup& Regulamentul organic, aflăm sub Domnia lui Moruz.
Acel obiceiiă
era, că dacă o fată cerea de bărbat vre-un condamnat la Oenă
s6u la
„cere şi să râgă ca să bine-voesci, Măria ta, a da luminata întărira Măriei
tale
asupra facerii acestei Iotisii pentru cea desăvârşit întemeere, la care jalbă
ni
se poruncește de către Măria ta, ca să cercetăm cererea D-lui de
urmeză
orânduelei de Iotesie ce prin hrisov s'a alcătuit de către măria ta,
şi să arătăm
Măriei tale în scris, următor fiind luminate porunci, am cetit mai întâi
luminat
hrisovul Măriei tale ce este dat pentru lotesie, si vădurăm la capul
4-iii, că
se dă voie și bărbatului, de împreună cu soţia lui a face fii de
suflet, însă
amândoi să facă tot pre unul, iară nu fie-care din casnici deosebit
câte unui
apoi iarăşi după povăţuirea hrisovului ce se coprinde la al 6-lea
cap, am
chemat înaintea n6stră pe D-lui Vornicu împreună cu soția D-lui, i
pre D-ei
Medelnicerâsa Elenchi muma copilei, și întrebând pe amândouă părţile,
ne-am
îndestulat, și ne-am încredinţat și chiar din graiul D-lor, că darea și primirea,
copilei de suflet este cu înduplecarea și ttă voinţa atât a Dumneaei
Medelniceresi, cât şi a D-nâiui

Vornicului,

i a Dumnâei

Vornicesei ; deci Dumnâlui

Yornicui fiind în vârsta bătrânoţelor şi având voie după luminat hrisov
Mărie
tale ce este dat pentru Iotisie a face fil de suflet de împreună cu soția
D-nâlui,
şi fiind otisia acesta și cu voia și primirea mumei cei firesci și spre
folosul
copilei, și spre mai bună crescere şi sporire, de vreme ce tără tată fiind
și cu.
mumă v&duvă scăpătată şi însărcinată şi cu alți copii, își dobândesce
norocul
intrând în casă cinstită şi de frunte, de aceea dară am găsit bună și
primită
cererea şi rugăciunea D-lui Vornieului, ce face către Măria ta, fiind următori
chiar după orânduiala lotisiei ce s'a alcătuit de Măria ta, şi lăudat
cugetul
D-nâlui, luând fiică de suflet iarăși din n6mul şi rudenia I)-n€lui; pentru
care
după luminată poruncă, și nu lipsim a arăta Mării tale, ca să se dea
luminata
întărirea Mării tale asupra facerii acestei Iotisii a Safti copilii, fiica
Dumnâei
Medelniceresii Eleni.—1801, Ghenarie 13.

D. Al
Cod. XLIII

Ungro-Viahii,

Nicolae Brancovânu vel Logf.

fa 247.

1. Vegi documentele din anexă după cod. XLIII fila 25 și fila 97,
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morte,

casul

domnitorul

cu jalba

de ordinar

Niţei

Fotea,

"1 erta

care

de pedâpsă.!

cere

Aşa

Domnitorului

se

întâmplă

liberarea

din

Oenă a lui Mihai bucătarul, fiind-că vrea să'l ja de bărbat. Acest Mihai bucătarul, originar de peste Dunăre, era osândit la Ocnă, căci a

lovit cu cuțitul pe un căpitan de poteră şi pe alt individ, imbătându-se

într'o cârciumă, ba şi pe o flemee ce privea la scandal. Fata Niţa Fotei,
cerend pe osândit, de soţ departamentul de criminalion intră cu anafora
la Domnitor, dicând că «rugăciunea ce o facem rămâne la milostivirea

Măriei tale spre ai-se hărăzi osânda vinovatului.» —1800, Iunie 6.
Domnitorul,

în 7 Iunie 1800, pune următârea

foraua judecătorilor:

«Cu acest

mijloc

acestui vinovat, adică îndată acum

ertim

ce se va

resoluţiune pe ana-

Domnia

mea

osinda

slobodi de la inchisâre

să se şi cunune cu jăluitârea, iar necununându-se indată să se aducă
iarăşi la închisâre, ca să se urmeze porunca osindei lui ce este dată.

Şi poruncim D-tale,
XLIII fila 28.

Un pitac domnesc,
a Divaninţilor:

Nazirule

al

armăşiei, aşa

în 5 lulie 4805

lo Constantin Alexandru
Cinstiţilor și credincioși Dumnâvâstră

reguleză

Ipsilante

să

urmezi.»

orele

de

Cod.

adunare
”

Vvd,.

Boerilor Veliţi ai divanului Dom-

niei mele, fiind-că treba judecăților Norodului este cea mai dintâi datorie a
Dumnâvâstră, dregătoriilor Domniei mele, de a se căuta fără de pregetare și cu
osîrdie, și fiind-că acum diua s'aii mărit, luminând sorele de dimineţă mai
nainte de nouă c&suri, poruncim dar, ca de acum înainte să aveţi a vă afla
Dumnâvâstră dimin6ţa la două-spre-dece ciasuri toţi la curte, negreşit pe tote
dilele, unde să staţi Dumnâvâstră la cercetarea pricini'or, a căuta necontenit
tr6ba judecăților, cu silinţă şi cu tâtă cuviinci6sa osîrdie spre a lua sfîrşit a fiecăruia pricină, ca să nu pătimâscă Norodul întru acâsta, cu perdere de vreme
și cu cheltuială aşteptând. De care poruncim Dumitale cinstit şi credincios
Boeriule al domniei mele vel Logofăt de Ţâra de sus, să faceţi porunca acâsta
cunoscută la toți Dumnâlor Veliţi Boeri și să dai Zapciilor Nizam după datoria
D-vostră, ca şi ei să. urmeze fără de cusur slujba şi datoria lor spre a avea la
numitul ceas pe toţi şi Potheş'erii strînşă și aduși aică la curte, atât pe cei ce ati
a se înfăţoșa înaintea Dumnslor Boerilor, cât şi pe cei ce aii a se înfățoşa la Divan
1. La rugăciunea femeiei, soţia de curând căsătorită cu un Ilie, care ai
fost surghiunit peste hotare pentru o gâleâvă ce-a făcut la cafeneaua din Beilic
în 1800 Octombrie, Domnitorul iartă pre soț și-i redă dreptul de a se întârce
în ţâră. Cod. 43 fila 137.
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înaintea n6stră, fiind-că şi înşi-ne noi, în dilele
de Divan avem a căuta judecățile Divanului de la acest ceas înainte, Tol. pisah.
gd.—1805 Iulie 5.
Cod.

. “Un

XLIX

fila 228

proces

care atinge

moralitatea

familiei,

pectul fiului pentru tată e cel dat jos în
notă. 1

-

1. Prea Imălțate

supunerea

şi res-

|

Domme

Dumitrache Posteln:c sin Mihălache Vătav
u din sud. Prahova, jăluesce
Mării tale că sunt acum nouă ani, de când
s'aii pripășit pe lângă casa tată-săă
o curvă de muiers de la Slănic sud Saac, cu
care muiere după vrăjile ei cele
curvesci, ai căgut tată-săii în păcatul curvi
ei cu dânsa, încă trăind mumă sa,
şi din pricina aceștia cunoscând mumă-sa pe
tată-săii că este de tot robit în
dragostea ei, și neputând a” face înfrânarea
cea cuviinci6să, dobândind mare
aht ati cădut la, b5lăşi aă murit de sînt acum
7 ani, și că după mârtea mume-sei
ati rămas acestă nelegiuită de tot stăpânitâre
pe casa tătâne-săii, şi între aceşti
nouă ani ce ai avut tată-săă, atât bani, cât
şi vite ati prăpădit cu dânsa,
făcândui haine şi scule, care nu se întâmplă
a fi la alte jupănese acolo în
orașul Câmpinei, până în cât aiă băgat la datori
i tal. 3000 și că nu este numai
de datorie, ci încă Vaii schimbat din firea ce
ai avut, și că acum datornici
viind aă început să vînqă din ale tată-săii ce ati
rămas, și acâstă curvă cunoscând
că nu mai are ce mânca a început a se trage
la oparte, dând bani cu dobândă
de pe la unii alţii, și pe dânsul avându'! numai
singur fecior, căsătorit fiind,
se uită cu ochii și nu are ce să facă ; Şi să râgă
Mării tale ca să fie luminată poruncă
eu omul Măriei tale către Dumnealor boeri Ispra
vnică, ca să o rădice din casa
tată-săi spre a scâte și pe tată-săii din întun
eric la lumină, fiind cu păcat
fecior fiindu-i și numai, pe dânsul avându-l,
să se uite cu lacrimi cum stăpânes
ce

o muiere fără

de cununie, și numai

cu farme

ce, tâte ale tată-săii şi că
el din pricina aceea se află în tâte ale tată-s6ă
întocmai ca un străin şi că
acâstă muiere când a venit în casa tată stii
îmbrăcămintea ei era o zeghe, o
fotă, un ştergar în cap și fără de încălțăminte,
iar acum se află cu o mulţime
de haine, și alte scule i vite care anume le
arată în jalbă, și casă făcută lângă
porta casii tată-săi; după a caruia jalbă, cu lumin
ată porunca Măriei tale, orânduindu-se Ene copil din casa de Divan, ca prin
scirea Dumnealor Ispravnicii
judeţului să iae şi pre Mihălache tată-săti și pre
acea temee să-i aducă aici la
Mitropolie, să-i înfăţișeze înaintea prea sfintu
lui părintelui Mitropolit, ca să
lase să se facă cercetare în urmarea cea cuvii
nei6să şi fiind că pr6 sfinția sa
se află eșit în Eparhie, am intrat noi în cerce
tare; deci zapciu cel orânduit
ati înfățișat înaintea n6stră, atât pă Mihălache
până va găsi pre acea femee,
cât și pe Enache Vechil, şi cumnat jăluitorului,
cu adeverinţă în scris, (neputând
însuși veni fiind însărcinat cu tr6bă de ale județ
ului, după cum arată D-lor
Boeri Ispravnici), şi întrebând pe Mihălache ce
are a răspunde? cu totul se
apără dicând că nu este vinovat la fapte necuv
iincidse cu acâstă femee, și
cum că de ani cinci nu s> află în stare de a
face acest fel de fapte, fără
numai pe acestă femeie împreună cu bărbată-săii
îi are slugi în casă de']
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de a avea

mână

puternică în societate, cum se

caută la neputinţă, fiind om bătrân şi neputincios, și cum că hainele ce i le-ai
făcut el sunt pentru simbria ei, nevrând ca să ia bani, care haine se vădură
şi de către noi, și după starea femeei i a bărbatului ei dă bănuială, nefiind
de potriva unei slujnică ce slujesce la acest fel de casă, după cum este a lui
Mihălache, însă ori cu ce mijlâce vor fi făcute nu are cădere a le cere fiu-săii
jăluitorul, mai vârtos câte dintre cele ce sunt arătate în jalbă lipsesc, tăgăduind
femeia că nu sunt mai multe de cât acestea, cum şi pentru banii ce aii arătat
că sunt daţi cu dobândă la uni alții, s'aii mulțămit singură că ori-câţi bani
va dovedi jăluitorul că are dați cu dobândă, să fie ai lui, iar pentru datoria,
în care arată jăluitorul că se află tată-săii din pricina ei, arată tată-săii, că
adevărat ai fost făcut datorie în anul trecut din pricina unei slujbe ce ai
luat, dar aii plătit dintrânși, și mai este dator tal. 600 la un loe, și 6reș ce
mai puţin la alte părţi, care nu ajunge nici până la tal. 1000, iar din pricina
femeei dice că nu a făcut nici o datorie; am văqut și înștiinţarea Dumnealui
Paharnicului Hrisoscolei, Ispravnicu judeţului ce face către D-n6lui vel Vistier,
arătând

pe Mihălache

vinovat

cu acâstă femee, şi cum că l'aîi

scos și din minte

şi mai dice că până într'atâta s'ar fi obrăznicit, în cât odată gâlcevindu-se cu
numitu Mihălache, şi el fiind neputincios lait luat de barbă și l'aii trântit şi
Vaii bătut, și audind Vătavul de plai ce este acum şi cu fiu-săii, adică a lui
Mihălache, aii mers şi la scos din mânile ei, și însciințându-se D-nâlui de
acâstă faptă, până ai trimes săo ridice a prins de veste și a venit aici la
Bucuresci, și cum că de nu i-se va da D-n6lui credămint, să va orândui omul

Măriei tale credincios ca să cerceteze, și se va îndestula de totadevărul. După

tâtă cercetarea ce am făcut, cât pentru pâra de faptă necuviinci6să ce face Dumitrache Postelnicu asupra tătâne-s5ă, nu ar avea cădere, măcar de ar fi și adevărată purtarea cea rea a tată-săii, fără numai pentru obrăsnicia ce a făcut acâstă
femee, ca să ia pe tată-săii de barbă şi să”l bată, se întelege că s'a parachinisit fiu-si, de a pornit acâstă pâră, nesuterind necinstea tată-săă, fiind şi din
destulă pricină de bănuială că pote să se sfetirisască și tot avutul casii lui
Mihălache, când ea a avut până
într'atâta îndrăsnire ca să'l bată, căci
numitu fiu-săăi nu şeade cu dânșul în casă, cu tâte că atât Mihălache, cât şi
muierea cu tot tăgăduiră la acâsta, dar mai mult se pote da cregămînt însciințării D n6lui Păharnicului Ispravnic, care nu se sfiesce a merge şi omul Măriei
tale spre cercetare, și în cea mai de pre urmă, cererea cea mai cu temei,
atât a jăluitorului cât și a vechilului săi, fiind mai mult ca să lipsâscă femeea
acesta de acolo din plaiăi, i s'aii dis bărbatului ei ca să se mute la altă parte,
pentru ca să lips6scă bănuiala și gâlcâva ce este între tată cu fecior, și ântâiă
nu vrea, pricinuind că aii casă făcută acolo, şi bucate semănate, apoi pe urmă
înduplecându-se, aii gis că va da zapis el cu soția lui cu soroc hotărît, că
după ce “şi vor vinde casa și cele co mai aii acolo vor lipsi cu tâte şi se

vor duce la Văleni-de-Munte, de unde se trage el; însă vechilul lui Mihălache

într'un chip s'a odihnit, iar într'altul s'aii pricinuit, cât de alte ori ati făcut
ei acest fel de tăgăduinţă eu legături prin cuvînt că vor lipsi, și tot ati rămas
pe loc, şi face cerere ca să fie luminată porunca Măriei tale cătro Dumnâlor
boierii Ispravnici, să-i ridice de acolo, a căruia cerere primită fu şi de noi
pentru ca să Jips6scă tstă bănuiala, însă fără a nu se păgubi pârâţii de celea
ce vor avea acolo, ca să ia altele care preţuindu-se după dreptate să-i plătâscă
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pote vedea din actele din notă, dar brațul mirean îi este însă de lipsă,
ca să 'şi esecute otăririle.

VIII

ferani.

Siobogiile.

Țaganti.

Sudifiă.

Sub o domnie care număra două flagele ca f&metea şi invadiunea
bandelor lui Pasvantoglu, nici că remâne îndoială, că fericit n'a fost

țăranul. De altmintrelea nici o prefacere în nizamurile cu referinţă la
el: acelaşi pont ori clacă, acelâşi condițiuni de viaţă şi de mişcare.
Ba, putem dice, că în mai multe casuri, reclamând unele sate, ori
unii săteni contra încărcărilor de către proprietari, a clăcei, ori dijmei
etc. Alex. Moruzi a fost mai tot-deauna pe partea ţăranului £.

jăluitoru, precum însuși vechilul săi primi, s6i când nu se vor
pre acea preţuire (a nu le rămânea cuvînt că s'aii năpăstuit) să li
soroc cuviincios de a şi le vinde cu vreme în preţu ce vor putea,
însă întraceea Diastimă a sorocului, să fie şi ei locuitori acolo, ci
acum de loc să'i depărteze dintr'acel judeţ, asemenea şi bucatele ce le
şi le vor stringe iarăși în vremea lor, iar hotărîrea cea desăvârșită
rămâne a se face de către Măria ta.—1800, Lunie 95.
Nectarie

Cod. XUIII fila 14

Episcopu

mulțămi ei
se pue un
nu gicem
pe dânșii
aii semănat
pentru tâte

Râmnicului,

Iosif Episcopu Argeşului.
Io Alecsandru

Constandin

Moruz

Voevod

Intărim Domnia mea anaforaua sfinţiei lor părinților Episcopi, la care
şi amândouă părţile r&mâind fără cuvânt, sai mulțănit după cum aă dat și
adeverinţa lor în scris la logoteţia Divanului, și poruncim Dumneavâstră Ispravnicilor să faceți urmare cum se coprinde mai jos. —1800, Iunie 28.

1. Vegi cu referința la clacă, în anexă, actele din cod. XULII, fila 103 verso
104, şi 107 şi 336 (28 Maiii 1804) şi 220 v. 222 verso şi 298.
Petiţiunea marelui logofăt Niculae Brâncovânul din 20 Decembrie 1799,
asupra locuitorilor de pe moșia episcopiei Râmnic, că își pasc vitele şi le adapă
pe moșia sa Babiciul din Romanați și nu dai nici un avaet anual:
<Şeiut este Inţelepciunei Măriei-Tale, că o moşie are datorie să hrănâscă
dobitâcele numai ale celor ce locuese într'6nsa, cari clăcuesc și-și dat dijma la
stăpânul moșiei, iar nu şi ale strginilor de pe alte moșii».
,
Se râgă drci, să fie oprite vitele streine de a pasce pe moșia sa, fără
prealabilă învoire ce avaet să dea. Domnitorul, la 27 Decembre 1799, ordonă
Caimacamului Craiovei a se conforma cu condica Divanului și obiceiul pământului: Locuitorii, ce nu ati loc de pășiunea vitelor pe moşiile unde şed și
unde își fac claca se învoese cu stăpânul moșiei de alsturea unde găsesc loc.
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ce a trebuit să adaogă greutățile ţăranului ba une-ori şi a
din mahalalele Bucurescilor, a fost angaralele şi requisiaă

ocasionat

conducerea

de

oştiri

Pasvantoglu £.

O altă

plagă

eraii

pentru unele

judeţe

româno-turce

ale țărei

contra

Gelepii,

lui

cari

asupriau sătenii prin cumpărături aprâpe forţate de producte, vite, etc.
Cunoscem un cas unde Gelepii, sub cuvent că aveai suhaturi pe unele

moşii, inchiseseră până şi comunvicaţiunile la fântâni ale 6menilor de

n'aveaii chip nici să-şi adape vitele la propriile fântâni făcute de ei?.

Dreptul de protimisis la arendare de moşii, şi-l conservă țăranii

şi-l revendică in mai

multe rânduri,

laţă de proprietăți monăstiresci &,

fie (aţă de boerii proprietari,

fie

Proprietatea şi-ai menţinut monopolul câreiumelor + şi in mai
renduri ai dobândit. apărare de păduri , deşi cu respectul

multe

de pășiunea vitelor şi plătesc suhat pentru păşiune, cu care se scad din
claca
ce-o daii la stăpânul moșiei unde şed, iar fâr de acâstă invoială sunt propriţi,
fiind-că un stăpân de moșie este dator să hrănâscă dobitâcele numai a celor
co

locuesc

pe însăși

moșia aceea a sa, de la cari se folosesce cu claca şi cu dişma

lor, iar nu și altora streini, după alte moșii. Deci așa să urmeze ispravnic
ii
şi cu judecata dintre Niculae Brancovânul și locuitori de pe moșia episcopie
i
Râmnic.
Goă. XII,

fila 128,

1. Vedi în anexă actele după cod. XLIII, fila 297. — 25 Apr. 1801.

2. Vegi actele în cod. XLIII, fila 291, din Sept. 1801.
3. Cod. XLIII, fila 260.— 1801, Apr. 9 — și 159 verso și 151 din
1800
Sept. 14. Asemenea, cod. fila 361 v.-. Vedi fila 355 v,
4. Mitropolitul la 27 Noembre 1799 cere Domnitorului să se op6 că locuitorii
după moșiile Mitropoliei de a vinde vin și rachii de al lor la Balta-Al
bă, Pribgul și Cojocâsea din Râmnicul-Sărat.
Domvitorul ordonă Ispravnicilor de judeţ a se c:nforma ponturilor și
drepturilor proprietăţii.
Cod.

XLII,

fila 103 verso,

5. Anatoraua Mitropolitului Dositeiă din 23 Noembre, arată că Archimandritul
Nectari, epistat Schitului Goran din Argeş, care este mitoe al Mitropoliei, stai
jăluit că sătenii din Feteni şi Blidari, şedătoră aprâpe de hotarele moșiei Schitului
aii tăiat pădurea Schitului și-și păș unâză oile prin pășunile Schitului, fără
să
plătâscă şi că ati arat livegile Schitului, ba încă locurile, ce le aveaii pentru
arătară le-ai lăsat nelucrate de a perdut Schitul dijma bucatelor.
Mitropolitul cere Domnitorului să se orlone ispravnicilor ca să împedice
pe aceşti săteni de a mai supăra moşia Schitului fără prealabilă învoire cu epistatul
Schitului, de vreme ce dânșii nu sunt locuitori de pe moșia Schitului şi nu
dai clacă, ca să se folosâscă de pădure, ete.

9.
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dreptului țărănesc de a lua lemne pentru nevoile casei
sale, ba în
unele păduri şi pentru comerciă, plătind anumite taxe
set dijmă de
fie-ce car, ori căruţe. Asemenca. şi-a menţinut proprietatea
dreptul de
pescuire în balţi 1.
.
Domnitorul la 25 Noembre 1799 ordonă:
«Domnâvâstră Ispravnicilor ot Sud-Argeș, să cercetaţi și cât pentru pădure.
poruncim că de aci înainte să dați D-vâstră nizamul cel cuviinei
os pârâţilur,
săteni, ca să nu mai pricinuiască pagubă și stricăciune. Cum și pentru
pășiunea
vitelor să-i îndatoraţi, ca oră să-și pue păzitor a nu mai călca moşia
Schitului,
sei de ati trebuinţă, să se obicinuâscă a „plăti obicinuitul suhat.
Așișderea şi
pentru locurile de arături și pentru locurile de fânețe, prin cercetare
de judecată
să faceţi hotărîre în scris şi să o îndreptaţi, sâii fiind pricina în alt
chip să
însciințați Domnii mele».
Coa, XIII, fila 107,
Î.
pentru
la moşia
scu din

Anaforaua în
a se îndatora
Căcămeiu din
trei bani un

dosul jălbii 'Nastawniculuă de la Mănăstirea Archimandrit
locuitorii re vândză peşte din balta re are Mănăstirea
Sud-lalomiţa, spre a da deciui-la, din trei pesci un pesce
ban,

lo Mihail Costantin Şuţul

Voevod i gospod. Zem.

Vlah.

D-vâstră Ispravnicilor ai Judeţului veți vedea anaforaua ce ne face
D-lui
vel. Logofăt, pentru care vă poruncim să cercetaţi, și de s'aii urmat
acâsta să
îndatoraţi pe cei ce vinză pesce a-și da datoria lor după orânduiala Hris6ve
lor.—
1801, Noem. 28.
Prea

Inălţate Dgmne,

După luminată porunca Inălțimei tale ce mi se dă
fiind am șăcut cercetare, şi din luminate hrisâvele Măriei
domni d inainte şi de pe urmă, vădum copringânduare moșie în Sud-Ialomiţa, ce se numesce Căcămeiu,

la acesta jalbă, următori
ta'e și ale altor luminaţi
e, că Mănăstirea acâsta
cu baltă pe dânsa, între

moşia Mănăstirii Căldăruşani şi într moșia Mihaiii-Vodă,

şi vama

Domnâs

că
de la acea baltă care este întreiala, ori din trei pesci un pesce,
sâii din trei
bani un ban, este hărizită mănăstirii, şi se volnicesce omul
ce se va orândui
de numita Mănăstire să strîngă întreiala, iară Vameșu întru
nimic să nu se
amestece ; decă după cuprinderea hrisâvelor dreptate are r Snăstire
a, și cu cale
este cererea ce face Nastavnicul; pentru care să fie luminată porunca
Măriei
Tale către D lor Ispravnicii J udeţului, să îndatorscă pre toţi
cei ce vânâză
pesce într'acâstă b-ltă de pe moşia mănăstirii a da întreiala,
puind pe cei
împotrivitoră a urma dreptății și datoriei lor, ca să nu se păgubâscă
mănăstirea
de mila ce are, iar hotărîrea etc.—1801, Noembre 23.
Cod. XLIV. Fila 14.
Scarlat Ghica vel. logof.
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In timpul domniei a 2-a a lui Alex. Moruzi nu s'aă făcut slobodiă.
Cel puţin fam aflat acte de asemenea natură în codicele domnesci.
S'au colonizat însă câte-va sate cu sârbi emigraţi din Serbia, în urma
invasiunei în țăra lor a bandelor

ingrozitâre

putem cita sârbii colonizați la Cacova!.
Mai, 1801).

ale lui Pazvantoglu. Aşia

(Cod. XLIII. fila 323 din 26

1. Mai eacă unele acte relative la ţerani:
Scarlat Câmpin6nu vel. Logofăt, la 22 Decemvrie 1799, se jăluesce lui Vodă,
că la moşia Câmpina din Prahova, deosebit de cârciumile lui pentru vîngarea
de vin <mai sunt încă câte-va cârciume înfundate străine, cari alt amestec la
câmp, pădure sâii liveqi de fân n'aii, fără numai cârciume înfundate şi nu se
supără a vinde vinuri și rachiuri, dar aduc și fânuri de pe alte moșii, orz i
altele de ale moșiei» cu paguba jăluitorului, acum deci cere să n'aibă voie acele
câreiume de a vinde decât vin și rachiii,
Domnitorul, la 27 Decembrie 1799, ordonă Ispravnicilor din Prahova să
satisfacă cererea Logofătului Câmpin6nu, «și de aii împotrivă a răspunde cevași,
să cercetaţi pricina prin judecată după orînduială şi asupra dreptăţii făcând
alegerea, cea cuviinci6să în scri când vr'o parte nu se va mulțămi să le puneţi
di de soroc ca să vie la divan»,
Cod. XUII, fila 128, |

Şerban Orisoscoleii, biv. vel. Clucer de Arie, cere Domnitorului ca la târgul
de pe moșia sa Bobeni din Buzău, în săptămână odată Joia, târg făcut de 15
ani, să n'aibă voe altul de cât el a vinde vin și a lua de la cei ce vin la
târg câte-o para de loc pentru călearea ce fac moşiei.
Scarlat Câmpinânu vel. Logofăt, la 18 Decembrie 1799, propune Domnitorului respectarea dreptului lui Şerban Chrisoscoleii.
Domnitorul Alexandru Mozuz ordonă:
«Poruncim Domnia-mea D-v6stră Ispravnicilor județalui să e. rcetaţi atât
de aii acești târgoveţi vrun aşedământ £-cut cu stăpânul moșiei pentru vîndarea
vinnluă și pentru paraua de loc, cum şi în ce chip s'aii urm t până acum în
diastimă de 15 ani de când arată că se face târgul acesta acolo, și în uderăr
cu pliroforie întrâgă să însciinţați Domniei mele.— 31 Decembre, 1799.
Cod, XLII, fila 141 verso,

Act relativ la cisla ţeranilor

Anaforaua marelui Vistier Filipescu, din3 Iunie 1800,prin care arată că
aii cercetat pentru Gmeniice aii fugit din satul Ungheni, din judeţul Toleorman,
de ce pricină aii fugit, din supărările ce i-ai făcut Lane Țivu Gelepu, si căci
Voichin şi ceă-l-alţi ai lui iaii asuprit la cisle, precum se arată în tacriru unui
Anastasie Logofătul. Infăţişând înaintea mea pe Iane Gelepa cu Voichin, din
cercetarea ce s'aii: făcut, nu s'a putut dovedi, că ar fi fugit din pricina Gelepului, fiind-că unii din fugari arătară că aii fugit când nu era Lane acolo, dar
și Voichin a tăgăduit prin jurământ că nică din pricina lui nu s'a strămutat şi
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Nu numai proprietarul îngenunchia pre țeran
ci el era despoiat şi de funcţionari. 1

contra pontului, -

cu tâte că un Pârvul Holteiu săteanul ce se afla de faţă aici la cercetare, arătă
şi el că n'aii fugit din pricina lui Voichin, nici din supărările Gelepului, ci de
alte păsuri și Gmenii fugiţi sunt cel ce se arată mai jos, dar dându-se bănuială
că acesta fiind fruntaș al satului ca Voichin, ca să diafendips6scă pe numitul,
nu arată adevărul. De aicea nu se pâte descoperi adevărul, ce mi se pare a fi
cu calo să se orânduâscă un om domnesc credincios să mârgă la fața locului
să cerceteze pricina acolo cu deamănuntul şi în ce chip va dovedi pricina, din
care aii fugit acei Gmeni, să însciințeze Măriei tale, după care să se orânduâscă
de Măria ta răsplătirea cesui ce va fi vinovat pentru fuga lor. «Alexandra
Moruz, la 5 Iunie 1800, ordonă rânduind pe un copil din casa de visterie,
«să "1 ridice de aici pe numitul Voichin, să 1 dacă acolo la faţa locului,
unde straşnic dumniavâstră ispravnici ai judeţului să cercetaţi cu deamăruntul
ca să dovediţi în adevăr pricina strămutării acestor locuitori și ps vinovatul
acela, carele se va găsi că a fost pricinuitor de jafuri și nedreptăţi locuitorilor
săteni în pricina cislelor, din care vor fi fost siliți locuitorii de a se strămuta
din locul lor, să “1 puneţi ca să plătâscă satului ori-ce mâncătorii şi luări de
bani se va dovedi că ai făcut mai mult, sâii și alte pricini de năpăsti şi supărări s6ii necazuri, întru alte de le-ai făcut să înşciințaţi Domniei mele, cu
care însciinţare se”l.- daţi pe acel pricinuitor în mâna orânduitului mumbașir
ca şă'l aducă aici spre a-și lua pedâpsa>. — 1800, Iunie 5.

1. Abusură de funcţionari

Nicolae Brâncovânu vel Logofăt la 25 Septembrie, 1799, raporteză că ai
cercetat în condicile Divanului de se află obiceiul îndoit de a lua dregătorii
clăcă s6ii alte iraturi după moșii.
Marele Logofăt aii găsit poruncă date chiar şi de Alexandru Moruz «ca
să fie opriţi zabiţii, neferii și zapcii i Căpitanii, de luări nedrepte, încă dintru întâia domnie a ni Alexandru Ipsilante s'a oprit și ispravnicii de peste
Olt, de luările ce căutaii a le întări ca să le facă obiceiii și să ia parale de pe
la neguţătorii ce mergeaii pe la târguri, cu cuvânt că păzesc târgurile. Şi curat
se arată că ispravnicii pentru slujba lor își ai plata lor de la visterie, precum
și alți slajbași, unii își aii lefi, alţii scutelnici, alţii alte eraturi, ce prin

sineturile

domnescă

sunt orânduite ; iar acâstă

clacă,

ce se jeluese

mănăstirile,

că pretendirisesc diregătorii județului fiind din cele nescrise şi nesciute divanului, care pricinuesc pagubă și mănăstirilor și acelor ce se hrănesc cu acest
alișveriș, ar&t Măriei tale, că găsindu-se de către Inălțimea ta cu cale, să se dea
luminată poruncă a se opri acâstă urmare, iar hotărârea...» etc. La 23 Septembrie,
Domnitorul aprbă și ordână ispravnicilor, zăbiţilor şi tuturor de obşte diregătoră domnesti, sub amenințarea de pedâpsă, să înceteze să facă acest fel
de cereri.
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Mai aducem aci deosebit un act relativ la claca scădută şi pontul
de pe la unele mănăstiri:

Clacă şi pont mănăstiresc

O lungă anatora din Martie 1800, semnată de Dumitru Ghica Vel Ban şi
de Radu Golescu, arată Domnitorului, că în conformitate cu hotărârea la,
mumbașirul ai înfățișat înainte-le pe locuitorii de la satul Jibiea din Argeș al mănăstirii Cozia și pe Panaite purtătoriul de grijă al moșiei. Ţăranii au adus mai
multe puncte în jalba lor. Mai întâiit pentru dilele de clacă de i-ai arătat că
ali avut așegământ «ne arătară 4 răvaşe ale dumndlor bo'rilor ispravnic
i de
mai înainte însă, un răvaș cu I6t 97 Februarie 6, i un r&vaș cu
l6t 97 Martie 3,i altul cu l& 98 April 23, cum și altul cu lât 98 August
23, ce seria

către epistaţi și către vătaful de plaiii de a odihni pe

locuitorii asupra obice-

iului ce-aii avut, dar nu putum aduna dintr'acestea vre?o apodixis
pentru numărul gilelor de clacă sâi pentru altele ale moșiei fiind răvaşe
de soroc. Impotriva jălbii pârâţilor ne arată pârâtul Panaite, iconomul acestei
mănăstiri, o
„ înseiinţare a Domniilor sale Pah. Constantin Câmpin6nu i Pah,
Constantin Ruhet,
ce aii fost ispravnici numitului judeţ Argeş, în care arată că după
cerceturea
ce-aii făcut ia jalba, ce-aii fost dat epistaţii p ntru acești locuitori,
ce nu se
supunea datoriei lor, măcar că" înșii locuitorii ati arătat, că ai avut
obiceiii să
clăcuiască pe an câte 8 dile, dar împotrivă aii scos Alexe, ce atunci
era econom, 0 curte cu I6t 1764, a răposatului întru fericire Constantin
Cehan Voivod,
coprindătâre pentru toți locuitorii, ce se vor fi aflând cu locuinţa
pe moşia
mănăstirei, să aibă a-și face fie-care claca pe an câte dile 12 în 9
luni, cum
şi dijma să-o dea din tote ce va fi pe moșii, atâta n :mai din
legumela ce vor
avea p in grădini .de tr6ba caselor lor supărare să nu li să
facă ; vin și rachiti să
nu fie numiții, volnici a vinde; cum şi o poruncă a
Măriei Sale Alexandru
Ipsilant Voivod cuprindătâre să clăcuiască dile 12 pean
și că după cercetarea
ce aii făcut Dumnealor, chiar din disele locuitorilor dovedindu-se
că nici un așeQământ îrtărit n'a avut, găsesc cu cale să-și plătâscă cele
ce sunt datori la
mănăstire după cuprinderea condicei divanului; care acelea
2 cărţi domnesci 'e
cerurăm

pârât ilui,

ca să le vedem

și

noi

Și dise că nu

sunt

aicea ci la mă-

năstire, dar de vreme ce se arată de ispravnici detem credămîn
t; măcar că
pârâţii loc iitori fac cerere, pa să le fio claca numai de gile
6 într'un an, dar
nevădând nici o dovadă cu care să ne putem încredința,
caii avut vr'un aședământ, la acâsta nu putem pune nici un temeiii, ci se
cuvine a fi îndatoraţi |
să lucreze câte 12 dile pe an. Dar fiind-că Ien:chi Șcufianu
din al doilea epitrop ne arată că după rugăciunea co i-ar fi făcut sătenii
de a-i lăsa pe dile 8
Şi așa i-ai lăsat cu tâte că vr'un așegămînt îuscris n'a
făcut, găsim cu cale
a fi următori acestei clăcuiri de dile 8 şi de aci înainte.
Pentru dijma fânului
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cu cale este a se urma

după

cuprin-

derea condicei, adică din 10 una. Dar fiind-că după cercetarea
ce-ati făcut is-

pravniciă, în partea locului s'aii luat și se ia dijmă cu câte
parale 4 de car,
precum pârâţii arată, că ar fi avut obiceiii de a da, ci și mai
mult de. parale 8,
să. fie îndatoriți, când nu vor vr6să dea fân în natură, după
cuprinderea condicei, să dea câte parale 8 de car de măsură, fiind slobodi a
cosi de la ori-ce
livegi, curăţite de ei, iar nu embodisiţi precum arată.
„Pentru porumb iarăși nu putem afla vre-un aședănînt, ci
și pentru acesta
se cuvine a urma condicei, dând din 10 baniţi una cu măsurăt
âre iar nu cu
tucmin, pentru că tacminul tot-deauna este supus greşelii
. Pentru pășiunea
oilor şi a caprelor gise pârâtul că ar fi avut obiceiii
locuitorii să dea câte bani
8, precum arată și obicinuitul mumbaşir că s'ati plirofor
isit după cercetarea ce
aii făcut la fața locului; dar noi căutând pravilnicâsca
eondică vădum, că hotăresce să ia câte bani 4 qe capră, însă 2 vara şi 2
iarna, care de acum înainte
așa se va urma, numai şi locuitorii să'şi iconomisscă
hrana caprelor cum și a
rimătorilor, a nu face atâta stricăciune pădurii spre
paguba venitului moșii.
Pentru nuele cu cale este când vor avâ trebuință
pentru sineși iar nu
pentru vi'un alișveriș, să morgă la purtătoriul
de grijă al moșiei să ia r&vaş
de voie către păditozii pădurari și aşa să tae
fără plată, ci tără voie dată sănu
fie slobogi.
Pentru islas de vite, precum ne adeverim și din
arătarea mumbașirului
şi din cercetarea boerilor ispravnici, nică un cuvint
drept nu avură pârâșii, pentru că

unii

depărtându-sa

cu șederea

de vatra

satului

nu

le vine

îndemână

a-şi da vitele la islazul cel obicinuit al satului, ci
cer altul deosibit, care -este
spre pagubă.
,
Pentru care să fie luminată poruncă către Dumnea
ior numiții isprav nică
ca pe cei risipiţi și depărtați de sat, cu acest chip
să-i strângă mai aprope
unul

de altul ca să se pâtă ajutora

cu toță întru tâte,

cum

și pentru

pășiunea

vitelor
arășisă ru facă smintâlă venitului moşiei, căci în
ac6stă moşie Jeblea,
razimă sfânta mănăstire.
Me
Pentru pruni, de vor fi și avut locuitorii acestei moșii.
vr'un obiceiii, a nu da
zeciuială, dar după cum ne adeverim, fiind-că ei
ati adus lucrul la catachrisis, .
lăsând alte agoniseli, din care să folosea mănăsti
rea şi apucându-se cei mai
mulţi de acâstă meserie: de ai împresurat moșia
cu livedi de prună, cu cari
nu puțin alișveriş fac, se envine a-şi da dreptul
după cuprinderea pravelniceștii condii; Cum și pentru vin să nu fie slobodi
a vinde cu ocaua saii cu.
vadra

nici pe la crem,

tului moşiei, fără
nul cât şi rachiul.
lare și având după
fiind-că el încă de

fiind în

spinarea

satului

şi să facă

mare

cheder

veni-

numai când vor găsi muştereii să-l dea cu ridieata,
atât viPentru că le face părâtul nesuferite. zuiumuri, umblân
d căel câte 10 jigani, şi acesta arătare o găsirăm netemei
nică,
la 16 ale lui Nembre, l6t 99, ai mers la boierii ispravn
ici,
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de aii ar&tat-a lor împotrivire cu care se judecase mai înainte, precum ne adeverim și din un r&vaș izprăvnicese deosebit, cu lât 98, August 29, şi le-ai făcut poruncă, care şi acea o vădurăm, către v&tavul de plaiul Arefalui, de i-aii
dat un plăiași de aii umblat împreună cu el ca să se facă împlinire, precum
şi boerii ispravnici arată întru acâstă însciinţare, dar nevrând să'și dee dreptul
lor așa, iati luat zălGge și se află și acum în păstrarea numitului pârât. Pentru o mâră ce prin o deosebită jalbă arată pârâtul că aii făcut pe vadul mănăstirei un popa Ion din sud Argeș şi ni se poruncesce a face și pentru acâsta
cercetare, faţă fiind și numitul preot, unul din pârişii locuitori și întrebându-se are vre-un engratfon al. mânăstiri sati al altui cui-va și din epistaţi, sâii
vre o altă dovadă de voie dată pentru făcutul acestei mori, dise că nu are.
Găsind dar cu cale ca preotul să'și primâscă dela mânăstire bani pe tâtă materia morei, după cum se află acum, și mora să rămâie a mânăstirei. Pentru
care fie luminată poruncă către boerii ispravnici de a orîndui doi boerinaşi
din partea locului cu sciinţă de a preţui până la una în frica lui D-qei, cum
și ghinda să o plătescă cei cu rîmători după preţul ce a fost vândută la acel
neguțător. Pentru câte vor fi bani de porumb ce s'aii luat de la jăluitori mai
mult, ne pliroforisim că acâsta s'aii urmat din greștla unuia Climent călugăraşul mânăstirei pre care îl orînduise numiţul econom la strinsul dijmei și
li s'aii întors înapoi cu mumbașir după cercetarea ce fărurăm.
„ Semnaţi: Dumitrache Ghica vel ban, Radu Golescu.—1800 Mart.

Asupra acestei anaforale Alexandru Constantin Moruz, pune următârea
resoluțiune:
«Locuitorii de la satul Zeblea sud Argeș după moșia sfintei monăstiri Cozia,
neremînând odihniţi la anaforaua ce ne-aii făcut damnialor boierii epitropi
mari, ai spitalelor, sai înfățișat la divan înaintea domniei mele cu Panaite
purtătorul de grijă al acestei moșii. Unde după ce s'aii cetit înaintea domniei
mele anaforaua dumnealor numiţilor boieri, am făcut cercetarea pentru fie-care
madea în parte. Şi întâiii pentru rîndul clăcei întrebând pe locuitori ce aii a
răspunde? diseră că numai șase gile aii avut obicei a clăcui pe an, iar acuma
acest Panait iaii apucat de a clăcui câte opt. luând de la cei ce n'aii făcut
clacă în lucru, câto taleri doi de casă pentru opt gile, iar de la cet ce aii
făcut câte şase

dile le-aii

luat și parale

20.

Cărora

cerându-le

să arate câte

o

dovadă, cu care să dovedâscă, obiceiul de şase dile cel arată, giseră că nu ati
nici o dovadă la aeâsta. Deci când vre-o dovadă de alt obicei și aședămint pre
mai puţine dile din 12 cât serie condica divanviui nu ai, li s'a gis cu hotărîre, ca mulţămiţi trebue să fie pre scădământul ce s'aii făcut de a clăcui
câte opt dile, care "și datori sunt a le elăcui în lucru pre fie-care an fără împotrivire.
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Pentru dijma fânului diseră, că încarcă la măsurătâre
cu îndoială și întreială și la plată le-ati luat câte 8 parale de car,
în vreme ce ai avut obicei
de a da câte 4 parale. Dar nici la acesta nu avură
nici o dovadă cu care

să dovedâscă

vr'un

obicei

osebit,

Ds

acea dicâuduli-se

ca să urmeze

condic

ei
divanului, a da din gece una fân în natură, răspun
seră că mulţumiţi ar fi să
dea geciuială fân în natură, giseră că fiind la loc
de munte şi cu anevoie de
cărat nu pot duce fânul la isprăvnicelul moșiei şi
de acea făcură cerere ca să
plătescă de car câte șase parale, precum arătară
că se obicinuesce şi la alte
moşii împrejur. De care pentru acâsta poruncim,
ca ispravnicii judeţului să
facă cercetare și cum se nrmâză pe la alte sate
după moșiile după împrejur,
asemenea să fie acești locuitori a da și urma,
Pentru dijma porumbului ce se jăluise locuitorii
că peste multă, încărcătură ce le face la luatul dijmei le-ai luat în silnici
e câte opt ștuleţe de porumb, la t6tă baniţa, pentru care întrebat fiind Panait
e nu putu tăgădui la acâsta, fără numai pricinui că așa a găsit obiceiul;
fiind însă că condica divanilui mai scrie pe de locuitor de pogon câte
patru baniţe de porumb, de
grăunţe, cu baniţa za oca două-decă şi două,
iar cu altă luare mai mult să
nu fie supăraţi; poruncim şi hotărim ca după
condică să se urmeze şi acel
porumb

, care s'aii luat mai mult să li se întârcă înapoi de
către Panait, lipsind

cu totul acel răii obicei ce'l provanisesce Panaite,
de câte opt ştuleţe de baniţă.
Pentru pășunea caprelor ce se jăluiră că din patru
bani ce ati fost obicei a
plăti atât vara cât şi iarna le-ai luat câte opt bani
; fiiind că condica divanului
scrie între acest Chip: cpentru copre ai să dea câte
doi bani, atât vara cât
şi iarna,» bine aii judecat dumnealor, orinduiţii boieri
și ceia cei s'aii luat mai
mult să le întârcă numitul Panait. Pentru nuele i
pari, fiind-că în condica di-

vanului se cuprinde că locuitorii, cară sunt şedători pe
însăși moșia acea, pe

care clăcuese

și daii dijmă,

să aibă voe

a tăia

pentru

trebuința

caselor

lor

fără de plată, lemne de foc, nuele, pari şi alte mărunţ
ișuri, iar nu pentru de
vengare și alișveriș, slobogi să fie jăluitorii aceştia
de a tăia acest fel de lemus.
lar pentru de a se rădica și a se muta locuitorii
după unde se află cu
stările lor nu o găsim domnia mea cu cale acâsta, ci
poruncim ca fieșcare să
rămâie cu locuinţa pe unde să află nestr&ămutat, avându-și
păşunea vitelor, precum va fi avut-o tot-deuna până acum. Pentru livedile
de pruni, fiind-că con-

dica divanului

scrie ca pentru

grădinele co vor avea

locuitorii de trebuință

caselor lor să fie nesupărați de dijmă, fără numai pentru
livedile ce vor avea
de neguțători de la care să folosese și să câştigă s& dea
geciuială din 10 pruni
unu, poruncim ca după condică să se urmege, iar împotr
ivă să nu fie supăraţi.
Dar și pentru vîngarea vinului şi a rachiului, iar să se urmed
e după condica
divanului, ca să-și vîndă mânăstirea vinurile şi rachiurile
sale. Iar când mânăstirea nu va vrea a piine vinul săi să'l vîndă, atunci locuito
rii să'și ia boii
de la stăpânul moșii și așa să vîngă ei, dând de buto câte taler
unu și câte
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o vadră de vin după condică. Iar pentru ghindă, fiind-că în condica divanului
vădurăm scriind că pentru râmători, măcar că n'ait a da locuitorii nimic stăpânului moşiei, dar nici să îndrăznâscă să'şi bage râmătorii lor în pădurile cele
poprite, cea întâi să se toemâscă cu stăpânul moșiei și așa să-i bage. Iar care va
îndrăsni fără de întoemâlă săi bage, aceia să plătescă prețul ce putea ză ia stăpînul
moșiei de la alţii. Datori sunt locuitorii aceștia «de vor fi făcut urmare în potriva
condicei, a plăti ghinda aceia cu preţul ce ar fi dat alţii. De care poruncim
ispravnicilor, să o cerceteze acâsta și să facă urmare după condica divanului
întocmai. Cum şi pentru mâra ce a făcut acel popă Ion pe moșia mânăstirâscă,
poruncim

ca ispravnicii

să facă

cercetare

și urmare

întocmai

pre

cum să cu-

prinde în anaforaua domnilor boerilor orînduiți. Am cercetat domnia mea şi
deosebite provoleme ale locuitorilor ce aii făcut la divan, adecă că între alte
zălâge le-ati luat Panaite şi fiarele de la plug, le-aii luat și câte patra parale
la dusul dijmei de porumb, și nu le-aii dat merticul mâncărei, când ai lucrat

la trebile mânăstirei după obiceiul ce aă avut. Şi măcar că Panaite tăgădui că
v'aii luat fiare de plug ci numai alte bârfe, dar cu hotărire de obşte o gicem
acâsta pentru toți că nimeni nu este volnic a lua de la locuitori zălog fiare
de plug, nică măcar de la împrumutătorul datornie, în vreme ce luarea fiarelor
plugului pricinuesce locuitorului acela cunoscuta zăticnire la lucrarea pământului, a rămânea fără de arături şi fără de hrana trebaincisă. Așişderea şi
pentru cele patru parale la dusul dijmei de porumb, fiind-că acest obicei
nici în condica

divanului

nu

este, nică en

dreptate

este a li se mai

lua și pa-

vale deo eb î după ce își daii drâpta dijmei deplin, poruncim să li se întârcă.
De care pentru tâte acesta, orindluim domnia mea pre mumbașir să meargă la
faţa locului, unde de împreună cu ispravnicii să facă cercetare pentru tâte şi
urmând după condica divanului și după cum mai sus poruncim întocmai cu
cea ce se va dovedi că aii păgubit Panaite pre locuitoră și le-ati luat mai mult
peste condica divanului, săl apuce să facă împlinire locuitorilor până la un ban,
precum și locuitorii cu ceea ca vor fi datori după condică asemenea să fie răspundători şi de vreme ce, numitul Panaite cu purtările lui aii dat pricină de
neodihnă locuitorilor, a'şi lăsa munca lor şi a'și perde vremea prin judecăți, poruncim ca epistatul mănăstirei să rînduâscă acum când este începerea vremei
de căutatul moşiilor un alt purtător de grijă, om de ispravă, carele să păzâsră
dreptăţile locuitorilor, urmând după condica divanului,iar Panait acesta cu totul să lipsâscă de ac0'0.—1800, April 28. (Cod. XLUI, Fila 301).

Să mai dăm
îndatoririle lor.

aci câteva acte privind pre țerani şi drepturile ori

Mahalagii din Gărămidarii de jos, Broșteni și Foişor şi-aii permis să tae lemne
dintr'o dumbravă dela Sintesci din Ilfov, a cărei tăere era oprită cu pitac domnesc.
Aii reclamat contra mahalagiilor, Anton logofătul, care de alraintrelea şi
luase în alte rînduri toporele tăetorilor și lemnele tăia'e.
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La judecată, mahalagiii sunt porunciți să nu mai tae, fiind
pădurea poprită.
Câţi-va din ei mai semeţi, cari bătuseră și pre pădurari
sunt osândiţi să plătescă
logofătului Anton câte 2 taleri gloabă pentru sania de lemne
cu 4 boi și pentru
cea cu 2 boi câte taleri 1, bani 30, pentru că numai din
lene de a merge
mai departe aii tăiat din dumbravă, «care acâsta le curge din lenevir
e şi r&utate, ca să nu mârgă un ceas cale mai înainte, unde sunt păduri
slobode ca
să-şi tae lemne de foc cu avaetul cel obicinuit al moşiei, mai vârtos
că ei le
aduc aicea la târg de le pracupese și le vînd cu preţ bun de se folosesc, aflându-se mahalagii şeqători în Bucuresci, iar nu săteni după cum sai arătat
în
jalba lor, cu socotâlă ca ajungă la pronomiile locuitorilor săteni de pre
moși!».
Anaforaua spătăriei mai adaugă că, la judecată câți-va mahalag
ii aii declarat cu obrăsnicie' că și de acum inainte tot vor merge
să taie din dumbravă
și propune ca aceia, anume Neagu cârciumaru, Andrei lipeanu
l şi Şerban lefegiul să fie pedepsiţi cu câte 50 toege la tălpi.
Domnitorul aprobă anaforaua la 18 Februare 1800. (Cod.
XLII, fila 206).

Prea înălțate Dâmne
Dumnâlui biv. vel. Vist. Barbul Știrbei, prin jalba ce
a dat Măriei tale,
dice că are o moşie în sud Dâmboviţa ce se numesce Pârvule
scii, și pe anul

trecut

avându-o

dată

în

arendă

sătenilor

de

acolo, astă iarnă

aii vrut

să-i

“ingă venitu pe mai mulți ani, şi găsind mușteriii aii dat
tal. 750, pre trei
ani; până a nu face vre-o legătură cu acel mușteriu, de la Decemv
re 20, l&t 1800,
cu răvaș, ati însciințat pre sățeni, că de voesc oi a mai ținea
moșia, să-i aducă

banii, și

i-a făcut răspuns,

că cu

acel preţ lor nu le dă mâna să o ia, şi

iaraşi maă însciinţă ndu-ă în două și trei rînduri, nici bani i-aii
trimis, nică n'a mai

vădut până acum

în Rosalii la Sâmbăta

moșilor, xiind

numiții sătenk pentru

vase la fârg, aii cerut să cumpere venitu moșiei, și vreme
multă fiind trecută
la mijloc le-ati dat răspuns, că moşia s'aii dat, cari
după ce s'aii întors
înapoi, n'aii vrut să îngăduiască pre neguţători în
moșie, şi vădând D-lui
Vistieru împotrivirea lor, a însciințat la D-lor Ispravn
icii pricina, trimițând
şi răvaş lor, unde chiămându-i, la cercetarea ce le-aii
făcut, ş'aii cunoscut
greşeala, și aii dat zapis că nu se vor mai scula cu
nici un fel de pricină,
după care mergând neguțătorul cumpărător să facă venitul
moșiei zapt, iarăşi
nu l-aii îngăduit, şi se: râgă Măriei tale a se da poruncă
să nu mai fie supărat
arendașul, împlinind şi venitu ce vor, fi luat de când aii isgonit
pre neguţători ;
în dosul căruia jălbi Zapciul Vătav de Aprogi se poruncesce
de către Inălţimea
ta, ca dupa jalba pârașilor locuitori, fiind pricina orânduită în
cercetarea nâstră,
să cercetăm şi arstarea ce face D-lui Vistieriu, şi să
arătem Măriei tale cu
anatora. Luminate Dâmne, acei locuitori numai jălbi se vede
că aii pornit,și

.
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luând luminata buiurdisma Măriei tale însă s'aii dus, căcă la cercetarea ce făcum
Zapciului ne dete pliroforie, cum că locuitorii nici de cum nu s'aii arătat cu
acta jalbă, și D-lui Vistieru cerând dreptate de la judecată, arătăm Măriei
tale, întâi că protimisis al locuitorilor ce sunt șeători pe însăşi acea moșie,
este legat numai până la Maiii întâiii; al doilea că D-lui Visticru ne arătă
de vădum,

și acelea

sineturi

ce le areată în jalbă, însă

un răvaș

al Sandului

omul D-lui Vistierului cu leat 1800, Decemvre 20, scris către părcălab și sătenii de la Pârvulescă, dându-le în scire cu omu trimis într'adins, că s'aii găsit
muşteriii acum a cumpăra venitul moşiei pe trei ani în tal. 750, şi de voesce
ei să cumpere să aducă bani, iar de nu să scie ca să-l deie acelui mușteriii;
în dosul căruia răvaș, la D'cemvrie 25, făcu răspuns locuitorii iscălindu-se
cinci din ei, cum că ei cu acest preţ nu pot lia moşia, iar de voesce Dlui
Vistieriu să li o dea pe ta!. 200 p3 an vor luao; ne mai arată și deosebit zapis
de la trecutul Maiii în 24, iscălit de uns-pre-zece săteni unde şi-aii pus și
degetele, ce-l daii la mâna D-lui Vistierului Barbul Ştirbeiii, cu coprindere că
vingând D-lui Vistieru venitul moşiei prin scirea lor, și ei neîngăduind pre
arendaș i-ai tras la Isprăvnicie, şi după rea urmare a lor era cu cale să se
pedepsâscă, și cădând cu rugăciune s'aii ertat, legându-se cu acest zapis că se

vor părăsi de a mul supăra pe arendaş, ci vor fi supuși la cele obicinuite ale
pămîntului a le împlini; pentru vinul ce Pai vîndut de la Sf. Gheorghe încoce
saii. învoit cu Isprăvnicelul, cum și făina, i mălaiu ce luaseră dela moră s'aii
dat arendaşalui; ne arată și cartea Ispravnicilor tot dintr'o di cu zapisul, că
S'aii împlinit de la locuitori cele luate de ei din venita moșiei, cum sunt ar&tate
şi la zapis; deci măcar că locuitorii nu fuseră faţă, lipsind de aicea, dar pricina
de protimisis al venitului arenei chiar și fără de scirea lor de ar fi vîndut
D-lui Vistieru venitul, dacă nu făcea dava în vreme a cere protimisis, în urmă
nu se cădea a mai fi ascultați, cu cât mai vârtos că vîndurea venitului fiind
făcută prin scirea lor, când ei s'aii lepădat că nu le dă mâna, şi aii dat și zapis
că aii greșit, împotriva căruia zapis iarăşi s'aii arătat cu asemenea urmare de
împotrivire, după arătarea ce face Dumnâlui Visti: ru, și ţine şi buţile cu vin
ale arendaşului în care nelăsându-l să le pue la cârciumi..La acâstă urmare a
lor sunt vrednici şi de pedepse, pentru care găsim cu cale, să fie luminată porunca Măriei tale către D-lor Ispravnicii judeţului, ca după zapisu cu care S'aii
legat să dea nizam a nu mai supăra pre arendaș și să împlinâscă de la ei
şi totă paguba i cheltuiala ce ai pricinuit arendașului, iar mai arătându-se
cu împotrivire, să trimâţă pre doi, trei aici la Măria ta cu însciințare, ca să Ii
se facă și pedâpsa.—
ier hotărîrea... 1801, Iunie.
Scarlat Ghica vel. Logof., vel. Vornic Golescu, vel Vornic Stirbeiti, vel.

Vornie Stefi
Cod.

XLIII,

Văcărescu.
fila 362,
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Cu cale fiind Anaforaua D-lor Veliţilor Boeri după zapisul cel vădum
iscălit de 17 săteni pârvulesci, o întărim Domnia mea, și poruncim D-vâstră
Ispravnicilor să faceţi urmare precum se coprinde mai jos. — 1801 lunie 16.
Coăd. XLIII, fila 361, verso,

Protimisis

al

locuitorilor

la arendă

Locuitorii dajniei din satul Poiana-Lungă şi din satul Românesci, s'aii
jăluit, că un Panaite Bulucbașa a luat în arendă moșiiie aceste ale Vistivrului
Știrbeiii din judeţnl Dâmboviţa şi că numitul arendaş îi năpăstuesce și îi încarcă la t6te obiceiurile pământului, mai mult peste ceea ce ei aii avut obicei
din vechime de la stăpânii moşiei, cerând a avea dreptate de la Domnitor, «ca
ori să fie supus dreptăţii a nu-i încărca şi a-i năpăstui la obiceiu ce aii avut,
s6ii cu protimisis să îi întârcă banii și să ia moșiile în stăpânire». Domnitorul
a poruncit justiţiei să înfăţişeze ambele părți, să se facă locuitorilor îndestularea cuvenită, ca să rămâe odihniți sâii când v:"o parte nu se va mulțămi s?o
sorocâscă la divan, Tribunalul conformându-se buiurdismei domnesci ai făcut
poruncă către Zapeiul plășei Bolintinului, ca să trimiță pe arendaș să stea
la judecată cu locuitorii, dar el a refusat de a veni dicând, că n'are judecată
cu nimeni şi că va continua a stăpâni moșia până la Sf. Gheorghe viitor. Și
atuncă de vor avea locuitorii vr'o judecată cu dânsul va arăta şi el zapisul la
judecată. Tribunalul arătând nesupunerea arendașului cere deslegare la 1
Februarie 1800.
Intre judecători este semnat chiar serdariul Ioan Ştirbeiii.
Domnitorul la 40 Pebruarie, 1800, ordână Ispravnieilor de Dâmboviţa:
«Veţi şti că pârâtul arendaș, după ce nu s'aii supus a veni aici la D-vâsthă
şi după ce s'aii sculat atâţia 6meni jăluitori de a veni după dânsul, iar el nică
aicea la Divan nu s'aii arătat, purtându-se locuitorii de colo până co:o, și fiind-că
și în cea-l'altă domnie a nâstră aii dat locuitorii jalbă cerând protimisis și acum
în anul trecut ai dat iarăși asemenea jalbă la Martie 26; acum dar “fiind-că
cererea de protimisis pe anul viitor o făcură locuitorii în vreme încă mai
înaintea soroeului, ce este la Sf. Gheorghe viitor, vă poruncim cu hotărire, ca
pentru anul viitor dând locuitorii prețul acela, ce prin blestem se va dovedi
că-l ia stăpânul moşiei de la alţii să se protimisâscă negreşit după condica
Divanului și să faceţi moşia teslim la jăluitori».
Cod. XLII, fila 188,

Prea

înălțate

Domne

Locuitorii. din; două sate Săruleseii de jos și de sus, sud. Ilfov, ce sunt
ședători pe moşia D-lui Banului Nicolae Brâncoveanu, prin jalba ce aii dat Măriei
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tale pentru Grigorie Ieromonah Egumenaș schitului Dobrenii, ce este vecin cu
acea moșie, dic că schitui având heleșteii, unde își avea trebuințele lor, nu
urm6ză vechiul obiceiii, ci îi apucă să lucreze câte două dile clacă căci adapă
vitele, şi le ia din inul și cânepa ce topesc, dijmă, și nu i lasă să prindă pesce
în heleşteii nici cu undița, iară obiceiu ati avut ca să fie slobogi la tâte fără
de a da alt-cevaş, ci numai într'o di făcea clacă la dregerea zăgazului, pentru
care se văd aduşi și cu trâpăd; şi întăţișându-se înaintea D-lui Banului Nicolae
Brancoveanu,
gic că i-aii învoit să clăcuiască numai o gi pe an, și să fie slobogi
la tâte, apoi Egumenu s'aii întors, și le ai dis să facă și zăgaz pe moşia D-lui
Banului, care acâsta voindu-o și Dumnâlui Banul, le-aii şi dat voie, şi Egumenu
nu vrea să dea înscris nici la una, nici la alta; în dosul căreia jălbi mi se
poruncesce de către Înălţimea ta să aducă pe amândouă părţile înaintea mea,
să cercetez, şi de va fi precum jăluesc, că înaintea D-lui Banului Brancoveanu
cu mulțămita amândorora părţilor s'aii învoit, să îndatoresc pe Egumen de a
face acel aședămînt în scris, după luminata poruncă Măriei tale, Vătavul de
paharnicei, zapciu cel orânduit ati adus pe amândouă părţile înaintea mea, şi
cercetând de acâstă învoire, răspunse Egumenu că i-aii dis Dumnâlui Banu,
acestea cereri ale jăluitorilor, care fiind spre multa pagubă a schitului, şi în
potriva obiceiului pământului nici una m'aii putut să le primâscă, arătându-i
întâiii

anaforaua

D-lui Banului

Scarlat

Ghicăi,

cu 16t de

acum, lunie 9, cu cu-

prindere, că prin jalbă ai arttat Egumenu cum că împrejurul heleşteului sunt
patru sate, unul pe moșia schitului de la care n'are supărare, iar trei pe
moşii străine, carele şi vitele îşi adapă, și inul topesc, şi pescele îl vân6ză, și
nu vor să dea nimic mănăstirei, cu cuvânt că așa s'aii urmat mai nainte,
cerând Egumenul că de la topitul inului să' se oprâscă, că more pescele, și la
vânarea pescelui să aibă voie numai cu undiţa, iar pentru adăpatul vitelo»
să ajute la dregerea zăgazului, și D-lui Banu arată că după condica Divanului
nu are nimenea voie să vâneze pesce în heleșteul stăpînului moșiei, cum și
pentru topitul inului, cu tote că nu este scrisă în condică, dar după obiceiul
pământutui, iarăș nu este slobozenie fără de voie de la stăpân; ati cercetat şi
obiceiul cum s'a urmat, și aii arătat Bgumenu, cum aii fost acest schit pustiu
și ne căutat mulţi ani, şi n'a avut nică un nizam de orânduială, iar de un
an rânduindu-se cuvioșia sa Egumen, de acum ai cerut a se urma obiceiul
pământului, de care ati scos și porunci de la Măria ta către Ispravnici, şi
porunci de la Ispravnică a se urmă asemenea, cum să urmează și la alte heleșteie,

şi nu s'aii supus; mai gice Dumn6lni Banu, că cererea Egumenului de a fi opriţi

locuitorii să nu topâscă inu, cu cuvânt că are mai multă pagubă de cât dijma
ce ar lua, n'a găsit cu cale, iară dijma din in să ia cum se urmâză şi la alte
heleșteie; pentru adăpatul vitelor să se îndatoreze a clăcui două dile după
obiceiul pământului. Egumenu s'ai mulțămit pe o qi clacă la dregerea zăgazului ;

acâstă Anatora

tot atunci se vede

întărită și de

Măria

ta cu

poruncă către
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D-lor Ispravnicii judeţului, ca să facă urmare, iară având locuitorii a răspunde
pe unul, doi să-i trimiţă la Divan; îmi arătă şi anaforaua D-lor Ispravnicilor
către Măria ta. de la Iunie 98, că făcând urmare luminate porunci, un ]
din
trei sate ce era înpotrivitori ai rămas mulțumiți după Anafora, iară două
sate
„ce sunt acum jăluitori aii arătat că pentru venarea peșcelui vor fi mulțămiţi
,
iară pentru topitul inulu, nu pot a da zăciuială, și că vor să câră voie de
la
stăpânul moșiei a face și ei heleșteii; iară Egumenu a dis, că topitul inuluă
să
lipsâ=că, şi pentru adăpatul vitelor nu cere nimic, și tot nemulțămindu-se
i-aii
sorocit ca la sfirșitul lui Iulie să vie la Divan, după care neurmând
a veni,
au pornit Egumenu jalbă, și s'aii orânduit de Măria ta Mum-bașir paharnice
l să-i
aducă, care Mum-başir mergând, aii dat zapis carele-l vădui, dintre
acestă
lună Septemvre 2, iscălit de mulți dmeni dintre acești jăluitoră tot mărturii,
ce-l daii la mâna Egumenului, cu coprindere că ei n'aii nici o jdecată, şi să
vie să dea dijmă din in, i cânepă, iar pentru pesce să vâneze și cu undița
și cu coşuri; am întrebat pe jălui'ori de este acest zapis al lor, şi nu-l tăgăduiră că al lor este, şi că dijma din in ati şi dat-o. Egumenu în potrivă
dise
că adevărat dijmă ati dat, iară zapisul acesta nu l-aii primit, căci sunt iscăliți
martori, iară nu adereritozi, și pentru că ai gis să aibă voie la vânarea
„pescelui și cu coșul și mergând Mum-başir înapoi să prefacă zapisul, ei aii
venit la Divan; am întrebat dară pe jăluitori să'mi arete ce le este cererea
?
şi r&punseră că de nu va voi Egumenu să-i lase slobodi și la vânarea pescelui
cu eoteţe, și să nu ia dijmă din in, cânepă, când vor topi, ei vor să facă
heleşten pre moșia D-lui Banului Brancoveanu, că le-aii dat și voie; în potrivă
Egumenu gice, că D-lui Banul Brancoveanu nu are loc de heleşteu, fiind-că- acolo
unde vor ei să facă este în temeiul heleșteului schitului, și schit | rămâne
fără de heleșteu, și iarăș ceru Egamenu ca topitul inului să lipsâscă, şi la vânarea
pescelui să aibă voie cu undiţa, iară nu și cu alte meșteșuguri, cum și vitele
să le adape, fără de a fi îndatorați să facă vre-o clacă, și iarăși nu primiră
jăluitoriă ; le-aii mnă făcut întrebare jăluitorilor, că acolo unde voesce să facă
zăgaz de heleșteu,
de este departe pe heleşieu schitului, sâti de se calcă apa
heleşteului schitului? şi răspunse că o calcă jumătate, iară Egumenu dise că o
calcă două părţi, deci a se da voie locuitorilor să facă ei heleșteii, că supărarea
heleșteului celui” vechii este în potriva dreptăţei și a obiceiului pământului,
iar la cele-l'alte a se îndatora este cu cale, fiind iarăș după obiceiu pământului,
şi că cu Musaadea din dreptăţile ce are Egumenu, care neputându-se îndupieca
la învoire arăt Măriei tale, ca să se facă cea desăvârşită hutărîre, de către Inălțimea ta. — 1801, Septemvre 13.
|
Coa. XIII, fila 569.
Scarlat Câmpineanu, vel. Vornie.
lo Alecsandru

Constantin

Moruz : Vud. i gospod.

„Locuitorii din satele Sărulescii de sus, i de jos ot. sud. Ilfov, cu apelaţia
ce ne-aii dat, sai înfățișat la Divan înaințea Domniei mele cu Gregore [ero-
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monah Egumenaș schitului Codrenii, gicând locuitorii că obiceiurile ce caută
Egumenul să le facă acum, nu le-aii avut mai nainte, şi că după învoirea ce
ai făcut nu este Egumenu următoriu, a lăsa adecă slobodi la vânarea pescelui
Şi la topirea inului fără de dijmă, și la adăpatul vitelor fără de dile de lucru,
pentru care s'aă cerut de Domnia mea zapisul învoirei ce dice că aii făcut, şi
vădum o adeverinţă a câţi-va locuitori din jăluitorii aceștia iscălind:-se întrânsa
martoră de la ac6stă luna Septemvre 2, ce o scriu la mâna numitului Egumen
cu coprindere, că nu aii nici o judecată, ce să vie să-şi dea dijma, iar la
vânarea pescelui să nu fie opriți şi cu undiţa și cu coşurile ; după care acâstă
adeverinţă giseră că aii şi dat dijmă din in din două-zeci una; s'aii întrebat
însă, la cine s'a aflat acestă adeverinţă ? și arătară că la Mum-bașir ce aii fost
orânduit, dată de când aii mers să-i aducă la Divan, dară de Egumen nu s'aii
primit pentru pricina vânărei pescelui, şi pentru că n'aii fost iscăliți adeveritorii
ci martori, care adeverinţă nefiind zapis de învoială, după orânduială ati rămas
jos, şi am cercetat Domnia mea pricina și obicsiu pământului, care se urmâză
de obşte, şi întâiă pentru vânarea pescelui, fiind-că atât după condica Divanului
cât și după obiceiul pământului, ce se urmâză la tâte heleşteiele de obşte,
ne
pliroforisim, că nu sunt volnici loeuitorii a vâna precum sunt la alţii,
am hotărît Domnia mea că numai cu undiţa să vânede, precum și Egumenul
o primi
acâsta înaintea Domniei mele, fără de a le cere nimic, iară cu coşurile,
coteţe,
plasa s6ii cu alte meşteşuguri, să fie opriţi; așişderea și pentru topitul
inului,
i cânepă să fie slobogă, după cum acssta e primi Egumenu,
dară să-şi dea
locuitorii dijma din 20, una, după cum şi locuitorii și Egumenu
diseră că aşa
se urmeză și la alte moșii, și așa se și învoiră înaintea Domniei mele
; așişderea
şi pentru adăpatul vitelor să fie slobogi fără a le cere dile de
clacă la nici
un fel de lucru, după cum și la acesta, se învoi Egumenu înaintea
Domniei
mele; iară de o face ei heleșteiii al lor, fiind-că D-lor Veliţii
Boeri ne deteră
pliroiorie de obiceiul pământului, că în locul ce cer ei de
a face heleşteu este
spre vătămarea și stricăciunea heleșteului vechi al schitului,
li s'aii gis dară
sătenilor, că de a pricinui vătămari și stricare vechiului heleșteii
al vecinului,
aceasta nici nu este cu dreptate, nici sunt slobodi, ci fiind-că
şi adăparea vitelor le este slobodă, precum și cele-l-alte, precum am gis mai
sus, aii a fi
mulţămiţi cu acestea, pentru care am dat Domnescul nostru
sinet, ca și o parte

și alta să urmeze după cum am hotărât mai sus.— 1801, Septemvre
15.
Cod. XLIII, fila 562,

Prea înălțate

Domne

Cu prea plecata mea Anatora arăt Înălţimei tale aşedămîntul ce
am făcut
cu satu mei Obilescii, din. jud. Ilfov, ca în loc de obişnuita
dijmă și clacă
să-mi deie pe fieş-care an 75 chile grâă bun, curat, și 75 chile orz,
iară bun

curat, vânturându-l bine, și adueându-l ei în Bucuresci la casa mea,
care aşe-
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gămînt se va vedea de Inălţimea ta că este făcut din cea.l altă fericită Domnie
a Măriei tale, adeverită și de Boerii Ispravnici, ce era atunci, deci fiind-că.
se
îndărătnicese de a nu-mi da aceste chile de grâii pe anul trecut, dicând că
grâul ce mi-a adus acum este pentru anul de estimp, cu îndreptări că în anul
trecut n'aiă fost grâă, arăt Inălţimei tale că din lenevirea orânduitului Isprăvnicel
acolo, aii intârdiatîn anul trecut deal aduce, inşelându-l că-mi aduc mie grâul,
şi ei îl ducea la tirg de-l vindea, prezum și pe mine iarăşi mă înșela Isprăvnicelul, că ai, că mâne mi-l aduc, cari acum făcând bucate prisos decât
trebuința lor, nu se supun a aduce suma de an după legătura lor; mă rog
Inălţimi tale să se deie luminată porunca Inălţimei tale, cu Mum-bașir, orânduit
prin marafet D-lor Boerilor Ispravnică, și şetrarului Nico'as orânduit Zaheregii
pentru trebuinţa Impărătescă, să-mi înplinâscă acestea 75 chile “grâii de la
dinşii, care Mum-bașir să vie dinpreună cu grâul, iar de se vor pune iarăș
cu împotrivire, ar&tând iarăș minciuni că nu aii grâu, să-mi înplin6scă de la
dânșii banii, după cum vei hotărî Inălţimea ta, sGii după preţul de an,au cum
S'aii vândut grâul la oborul târgului de afară, sâit după cum umblă acum prețul
grâului, iarăș la oborul târgului de afară, sati să-l cumpere ei cu cât preţ se
vor putea învoi cu vângătorii, şi să mi-l aducă ei aici în Bucuresci la casa
mea. Prea înălțate Dâmne eii prea plecată sluga Măriei tale sunt păgubaş
de
dijma lor, şi de claca lor din care putâm să mă folosesc mai mult fiind
îndestui
Gmeni ; estimp am și lipsă de bucate pentru hrana casei mele ; mă rog
Inălțimei
tale, să fie ascultată rugăciunea mea, ca să se supue de a-mi da grâul
după
legătura zapiselor lor, că acest aședămînt l-am primit cu multă milostivire
asu-

pră-le, mai vârtos ca în anul când era mare lipsă de bucate în cea-l-altă Domnie

a Inălţimei tale de ajunsese chila de grâi po. tal. 50, le-am dăruit acelea
75
chile de grâii lor, înseiinţându-mă Isprăvnicelul mei, că cu adevărat bucate
n'aii tăcut, care de pe acelea bucate puteam să iai 7 pungă și jumătate,
și
Dică pentru claca lor ce-mi era datori să-mi facă nu i-any supărat, iară
ei și
atunci făcuseră bucate, și avea și bucate vechi, care pe ascuns le aducea
şi le
vindea la obor. Acum umblă cu aceiaşi înșelăciune să mă păgubâscă și estimp;
5 rog Inălţimei tale şi pentru zăgazu heleşteului de a fi îndatorați întocmai
după pont al 7-lea ce ai în zapisul lor, să se deie luminata poruncă Inălţimei
tale către D-lor Boerii Ispravnică ai judeţului, să-i supue prin zapciu plăşei, la
vremea ce sunt legaţi de al drege dându-le ca ajutor și alte două sate de pe

moșia mea,

Sărulescii aprâpe de

satul Obilescii, fiind drum mare Impărătesc,

pe dinsul de umblă necontenit diua și noptea, care stricându-se nu numai

mă păgubesc eii de apă

și de pesce, ci se face şi mare zătigaire

că

drumașilor,

zaharelil Imp&rătesci, și altor porunci, care de la judeţele de la vale
merg la
judeţele de sus, și de la celea de sus, la celea de la vale, cum și
la două cetăți

Impărătescă Silistra și Brăila; pentru tâte acestea arătări rămâne a se face
hotărîrea cea desăvârșită de către Inălţimea ta.— 1800, Septemvre 2.
Cod. XLIII, fila 415,
.
„A
Nicolae Brancovean vel, Logof.
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V. A. URECHIĂ
Io Alecsandru

Constantin

Moruz

Vvd. îi gospod

Dumn6vâstră Ispravnicilor ai judeţului veți vedea Ansforaua ce ne face
D-lui civstit și credincios Boer Domniei mele vel. log. de ţeara de sus Nicolae
Brancoveanul, pentru care vă poruncim Domnia mea, ca după aședămintul ce
aii aceşti Ie cuitoză de pe moşia Obileştii cu D-luk stăpânu moșiei, prin zapisul
- lor care îl vădum Domnia mea să-i îndatoriți D-vostră de a fi întocmai următoră, şi ași împlini datoria lor fără de împotrivire, — 1800, Septemyre 8.
Cod. XLIII,

îila 114, verso.

Alecsandru

Constantin

Moruz

Vw.

îi gosuod.

La acestă Anafora a Dumnealor Veliţilor boeri, amândouă părţile învoindu-se
și mulţumindu-se, după cum și adeverinţă în scris ati dat la Logofeţia Divanului,
întărim şi Domnia mea și poruncim ca după cum se cuprinde mai jos să se
urmeze, — 1800, August 21.
Vel. Logofăt
Cond,

43, fila 103, verso.

Prea înălțate Domne

Andrei Olariu, i Lepădat Boncilă, vechili şi altor opt loenitori ot. satuj
Ariceşti, sud. Prahova, au jăluit Inălţimei tale, pentru laminata Domniţă Ecaterina,
soția

răposatului

Vistieriu

lenache

Văcărescu,

că

ei se

află

cu

locuința

pe

moșia unui Diacon Pana condicar, și nici o hrană. pe moşia Domniţi nu fac,
ci numai, căcă sunt tot o siliște cu 6menii de pe moşia luminăţiei sale, în siliște
a clăcui câte patru dile pe an, îndatorându-i ca drept acestea qile să-ă aducă
câte 1000 oca sare de la Ocnă pe an, şi fiind-că în anul trecut n'aii adus
sarea îi apucă să plătescă câte tal. 3, bani 90 suta, și cer dreptate, căci îşi
plătesc datoria lor la moșia unde șed, după a cărora jalbă fiind-că ni se povuncesce de către Măria ta ca să cercetăm pricina, şi să argtăm cu anafora
prin Zapeiu Vătav de păhărnicei, ati adus orănduitul Zapciu pe jăluitori înaintea
n6stră, faţă cu Dona biv. Logof. za Vist. Vechilu luminatei Domniței, care răspunse că adevărat casele acostor zece 6meni cad pe moşia acelui Diacon,
dar. vitele lor le pasc și le hrănesc pe moșia Domniței, și pentra acea pășune
sunt aședaţi din vechime cu casa răposatului Vist. Văcărescu, a clăcui câte
patru qile pe an, care numai de când este în slujba acestei case sunt ca la
20 de ani, și tot-d'a-una ati făcut jăluitorii acestă clacă nelipsit, fără a atinge
și a se-impotrivi vre-o dată; s'aii întrebat jăluitorii de ai avut un aşegămînt
ca acesta, și nică ei nu tăgăduiră, fără numai diseră, că n'ar fi cu dreptate a
-clăcai, Bind -că după cum trec vitele lor pe moșia Domniței, așa trec vitele
sătenilor Domniței pe moșia unde șed ei, și că unul din jăluitori după ce aii

Jucrat acelea patru gile de clacă la slujba Domniței, când s'a bătut niște porumb,
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i la prașilă de porumb, 71 apucă părcălabu să plătâscă, și
din banii sării ceia
ce '] ajunge, așişderea diseră că ceia ce ati vite sunt bucuroş
i a clăcui Dom:
niţei acelea câte 4 dile, iară cei ce n'aii vite să fie scăduţi a clăcui
pe jumătate,
„adecă 2 dile pe an, împotriva cărora râspunse Vechilul Domniț
ei că de la
jăluitor nu cere nimic, fiind-că Domnița are legătură cu pârcălabu,
ca pentru
acelea dile de clacă ale omenilor ce şed ps altă moșie, nu-și hrănesc
vitele pe
moşia Juminăţiei sale, să fie datori a-i aduce pe an de la Ocnă
câte 1000 oca
sare, şi fiind-că în anul trecut n'aii fost următori a-şi înplini
datoria luă după
legătură a aduce sare, pe dânsul 7] apucă ca să'i o plătâscă,
și el să caute cu
cei ce n'o fi vrut a merge să-i aducă sare, şi cum că nick o
clacă n'ati făcut
jăluitoriii, neavând Domnița vre-o poslușanie acolo de cât adusul
sării, cerând
ca să dea jăluitorii zapis cum că nu-şi vor mai pasce vitele
pe moşia Domniței și să fie în pac=, deci fiind cunoscut că își pasc jăluitor
ii vitele pe moşia
Domniței ca unii ce șed alăturea, și nu pot face într'alt-fei,
și fiindu-ne făgăduit
de dânșii că aii avut acest aşeqămînt cu casa răposatului Vist.
Văcărescu, pe
care ]'aii și urmat din vechime tot-d'a-una și până acum, nu ai
cuvânt a strămuta
aşezămîntul acesta, fiind cu voința lor așezați în curgere de atâţi
ani pentru

hrana vitelor lor, ci rămân îndatoriţi ca şi de acum înainte să clăcuiasvă
acelea

câte patru dile pe an la poslușania Domniței, fără de a pricinui că
trec şi
vitele de pe moșia Domniței la moșia unde şed ei, căci moșia nu
este a lor,
nici ati cuvînt cu acâsta a se înpotiivi, fiind cunoscut că unde
șed nu este
loc. îndestul pentru hrana vitelor, şi pentru acea după trebuin
ţa ce ati de și
pasc vitele pe moșia Domniței, la moşia unde şed ei sunt aședaţi
de dati acest
ajutor câte 4 dile de clacă pe an, iară cererea ce li se face de către
pârcălab
din satul Domniței, spre a plăti sarea pe bani, acâsta n'am găsit'v cu
cale, în
vreme ce sarea se putea aduce și cu chirie, şi să fi purtat grijă Domniț
a a o
duce la vreme să nu să păgubâscă, şi pe locuitorii să” fi pus la alta poslușa
nie,
după cum spun că unul dintr'înșii ati și lucrat acelea dile la ce
Paii pus Ispravnicul Domniței, ci asemenea să-i pue și pe cei-lalți a'şi
împlini dilele, rămăşiți din anul trecut în alt lucru, fără a fi supăraţi cu cerere
de plata sării,
şi Dumnâlor Ispravnicii să-i apere a nu se bântui la acâsta,
însă qicem că
numai cei ce aii venit de se hrănesc pe moșia Domniței, fără
de a fi supăraţi
şi aceia cu cerere de a plăti sare, iară cei ce n'aii vite să fie
cu toții nebântuiţi, de vreme ce așeqămîntul acesta este numai pentru pășunea
vitelor, iar
nu şi pentru șederea lor, fiind-că șederea le este pe altă
moșie, şi nu este
pică un cuvînt pentru cei fără de vite a se supăra de clacă, cum
şi cererea
Vechilului Domniței ee face spre ai da jeluitori zapis ca să
nu mat trecă vitele
lor pe moșia Domniței, iarăş nu fu primită, fiind lucru care
nu pot să!l păzescă, de vreme ce moșiile sunt lipite una de alta, iar hotărîrea.
— 1800, Aug. 14.
Isaae Ralet vel. Vorn,, Vel. Logof. Grigorie Brancovean,
Vel. Stol,
Nistor. a
n
Cod, 43, fila 104,
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Constantin

Moruz

Vud. i gospod

Dumnâvostră Ispravnicilor Slam. Râmnic vei vedea Anaforaua ce ne face
prea sfinţia sa părintele Metropolitu!, pentru care poruncim D-vostră, ca pentru
locuit-rii de pre moșia schitului, de nu vor fi având vre osăbit aședămiînt, care
să se fi urmat şi să se fi păzit, să urmaţi condicile Divanului, și să-i îndatoriţi
a-și răspunde claca și dijma din semănătuni, oprindu-i şi de la vindarea vinului,
i a rachiului, cum și pentru pădure, urmând după obiceiul locului, să daţi
nizamul cel cuviincios după condica Divanului a nu mai tăia și a o sfărma,
ca să se păz6scă orânduiala pădurilor, așișterea şi pentru acel drum cu Nicolae
Cotescu, i pentru cășăria cu ceauş Ioan Chesat, înfățişindu-i înaintea D-vostră
să cercetaţi pricina prin judecată și dreptatea urmând să hotăriţi în scris, și
să îndreptaţi, sâii ne odihnindu-se vre-o parte de acolo cu alegerea D-vâstră
în scris, să-i sorociți la Divan. — 1800, Decemvre 9.
Cod.

43, fila 220, verso,

Prea

înăițate

Domne

Cu smerită Anafora însciinţăm Măriei tale că cuviosul Egumenaș cel avem
orânduit la schitul Vărzăresci, Metoh sfintei Metropolii din sud Slam-Râmnic,
ne însciințâză cum că locuitorii ce sunt şegători pe moșia schitului nu s'ar
fi supuind de a clăcui şi a-și da dijma din semănăturile bucatelor, ia legumelor
ce pun pe acâstă moșie, ci staii cu împotrivire ne dându-și dreptul lor, vândând
vin și rachiii fără de a nu avea voie, cum și pădurea ce este prin prejarul
schitului, puindu-se în silnicie o afanisese cu tăiarea cherestelelor pentru a
lor alișveriș, nefolosindu-se s hitul cu nimic, și întru tote pricinnesce pagubă,
asemenea și un Nicolae Cotescu ţine un drum sub stăpânirea sa, care drum
cade pe moșia schitului, și fiind-că acest drum este ordinarico de merg 6moeni
în. pădurea schitului pentru trebuinţa cherestelelor ce fac, i altor lemne trebuinci6se, și se întore

tot pe acesţ drum, nemai

fiind altul, pentru

care trecere

şi intârcere ati obiceii 6meni din vechime de dai la schit din carul cu doi
boi, parale dou, iar de carul cu patru boi, parale patru, care acest avaet
acum de la câtă-va vreme ”] ia mai sus numitul în silnisie, embodisind stăpînirea schitului, și pretendirisind cu un cuvânt, că acest drum ar fi pe moșia
sa, iar nu pre a schitului; ne mai arâtă numitul Egumenaș și pentru un ceauș
I6n Chesat, ce are cășărie pe altă moșie a schitului ce se numesce Balta-Albă,
tot într'acest judeţ, şi nu se supune de a și face așeqămintul cu schitul, pentru
care rugăm pe Măria ta ca să se facă luminată poruncă Inălţimei tale către
D-lor Boerii Ispravnici ai judeţului, de a da porunca cea cuviinci6să acestor
locuitoră, ca să-și deie fieşce-care dreptul săi,după pravilnicesea condică, poprindu-i
de vînqarea vinului și a rachiului, ca să nu mai,vânqă, cât şi de tăiatul pădurii,
ca să nu mai taie făr de orânduială ; asexenea și pentru acel drum mare să

ISTORIA

ROMÂNILOR

7?

se facă scumpă circetare de cade pe moşia schitului, sâii pre a mai sus numitului, şi așa să se facă isbrănire, ca să nu mai fie prigonire, silind şi pre
acel ceauș Ivan, de a-și face aședămînt pentru cășărie ; de acesta rugăm pe Măria
ta, şi anii Măriei tale de la Domnul Dumnedei rugăm să fie mulţi şi fericiţi.—
1800, Decemwyre 8.
Al Miăriei tale către Dumnezeii rugător și smerit părinte sufletesc.
Dositeiu al Ungro- Vlahiei.
Cod.

13. fila 22].

lo Alecsandru

Constantin

Moruz

Vvd. i goapod

Zem. Vlachiscoi

Dumnâvâstră Ispravnicilor ot. sud Dâmboviţa, şi ot. sud Vlașca, veţi
vedea Anaforaua ce ne face prea sf. părintele Metropolit, pentru care poruneim
D-vostră că atât pentru dijmă, i clacă și vândarea vinului i a rachiului urmând
după condica Divanului, să aveți a da acelor săteni nizamul cel cuviincios de
îndreptare și urmare ca să nu se păgubâscă sfânta Metropolie de drepturile moşiei
sale, cât și pentru locurile de seminături ce şi le aii pe moşia unde locuesc,
şi păzindu-le le fac suhat de vite, ne urmând a-și paşte vitele în locurile ce
aii de pășune, i pentru locurile ce coprind în siă pe altă moșie, de
care se pun de-și vând la alţii, să o cercetaţi și acesta cu amăruntu, și iarăși
să dați nizamul ce se cade, ne îngăduindu-i la urmări în potrivă, și ori să
îndreptaţi s6ii să însciinţați Domniei mele.—- 1800, Decemvre 15.
Cod,

43, fila 222,

verso.

Prea

înălțate

Domne

Cu smerită Anafora însciinţăm Măriei tale că in judeţul Dâmboviţa, i a
Vlasei are sfânta Metropolie niște moşi6re, anume Baseștii, Ghimpânca în sud.
Dâmboviţa, i Petria şi Câin6nea in sud. Vlaşea, şi fiind-că aceste moşi6re
sunt aprâpe una de alta unde sunt și sate de Gmeni locuitori ungureni şi de
cei de aică pământeni, încă din dilele celui întru fericire r&posat Metropolit
Cozma la lât 1792, s'aii făcut arătare prin Anatoraua Mărie sale Mihaiii Vodă
Suţul pentru - aceştă lo-uitoră că nu se supun a-și da dijma din semănăturile
bueatelor, i a legumelor, cât și al pomilor, i din fânețe și a altor venituri ce
sunt ale moşiei lor, asemenea și pentru clacă arătând nesupunere de a nu
clăcui câte dile donă-spre-dece, la care Anafora de atunci sati dat poruncă cu
hotărire către Dumnâlor Boerii Ispravnici, ca să facă pe aceşti locuitori de
a-şi da dreptul lor din tote, şi a clăcui două-spre-qece gile după hotărîrea pravilniceșcii condici, la care până la o vreme stai urmat, iar acum vedem că la
tote pricinuesc împotrivire ne vrând a urma acei hotărîri, câri fiind cu totul
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împotrivitoră, mai vârtos acei ungureni din satul Băseştii, i Valea Lupului
tât la dilele de clacă și lă dijma pământului după obicei, cât și pentru se- .
mănăturile bucatelor, grâne, orz, i porumb, cum şi pentru p'ugurile celea obişnuite părăsindu-şi locurile din prejurul lor ce sunt pe aceste moșidre, trec pe
alte hotare de moșii, și viind pe moșia Petrâia (iar a Metropoliei) din sud
Vlașca și coprind locuri, care le place, și unele le ară pentru trebuinţa lor,
altele la vând pe bani altora, şi eu acâsta pricinuese multă păgubă moșiilor
sfintei Metropoliă, întâi pe locurile de semănături ce sunt împrejur şi aprope
de ei, le aii părăsit făcându-le suhat de vite, nevrând să-şi pască vitele unde
este loc slobod pentru izlaz, al doilea și mai vârtos că la Petr6ia, unde năvălesc
de și cuprind locuri atât pentru ef, cum și vând altora de pe alte moșii streine,
Sar putea împărtăși locuitorii ce şed chiar pe aceste moșii Petria, care din,
pricina acelor ungureni sărind în multe rânduri cu gâlc6vă și asupra sătenilor
ot. Petria și a Isprăvnicelului nostru, să isterisesc și de arături și de fânețe,
pentru care la trecuta luna lui Iunie două-zeci judecându-se cu dînșiă, Epistatul
cel avem orânduit înaintea Dumnâlor Boeri'or Ispravnici ai judeţului, vădurăm
făcutăo poruncă a Dumnslor către Zapciu plăşii, întru care coprinde curgerea
pricini, poruncind ca să-i supue pe numiții Băseşti a-și cunsște dreptul făcându-şi
claca de două-spre-zece dile pe an, dându-și dijma cea obişnuită din tâte, şi
să-și proprâscă vite'e de pe acelea locuri ca să le are, şi când nu le va ajunge
locuri prin ştirea Ispravnicelului Metropolii să li se mai deie şi întraltă parte
şi să-și pască vitele unde este isjaz slobod, poprindu-i de vin și rachiii al lor
să nu vinqă pe n'oşia Metropoliei, și nici o urmare nu sati făcut acei
a D-lor, pentru care rugăm pe Măria ta ca să se facă luminată porunea Inălţimei tale, către Dumnâlor Boerii Ispravnici ai judeţelor, coprindătre că atât
pentru arături să și le facă în pr6jma lor pe moșia unde locuese, şi să nu
aibă

voie

a vinde

ei locuri

la alţii fără:

de

știrea și voia

Ispravnicilor

Metro-

poliei, și vitele atât ale lor, cum şi ale altora vecini din prejur, să şi le păzescă
a nu face stricăciune semănăturilor și fânețelor, care sunt pentru folosul de
obşte, iară ale ori-cui vite va strica, și prindându-se de Vornicel, să plătâscă
paguba ce va pricinui, cum vin i rachiu al lor să nu aibă voie a vinde pe
moșiile Metropoliei, şi dijma, i claca după luminatele porunci ce prin ponturi
sunt date să-i supue a urma nestrămutat, de acâsta rugăm pre Măria ta, şi
ani Măriei tale de la Domnul Dumnezeu, rugăm să fie mulţi și fericiţi.— 1800,
Decemvre 12,
Al Măriei tale către Dumnezeu ferbinte rugător, smerit părinte sufletesc.
Dositeiui al Ungro- Vlahiei.

Cod. 43, fila 235,
“Io

Alecsandru

Constantin

Morur

Vvd,

Orânduim pe sluga Domniei mele...... copil de casă de Visterie, să
meârgă și veri-unde va găsi pre numitul Gelep să-l rădice prin ştirea Ispravnicilor
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judeţului şi să-l aducă aici, şi aducându-l porun
cim Vătașe

făţişezi înaintea Domniei mele.— 1801, Aprilie.
Coâ. 43, fila 291,

i

de Vist. să-i în-

!

Prea înălțate

Domne

După jalba ce ai dat Măriei ta'e satul Poena
rii din sud. Vlașca pentru
un Sară Iane. Gelepul, că având un suhat în
spinarea satului lor, care 71 ține
cu silnicie fără de voia stăpânului moșivi,
din pricina lui va să se spargă
satul, ne îngăduind nici viţeii cei sugători,
nici vitele satului a bea apă din
cișmelele ce sunt făcute chiar de săteni, din
pomenirea i trebuinţa lor, iară .
nu ale suhatului, şi când prind din locuitorii
satului adăpându-și vitele, îi. căznesc cu bătăi nesuferite, îngrozindu-ă şi cu
arme, cerură a-şi afla dreptatea de
la Măria ta, ca să nu se intimple satului vre-o
strămutare ; pentru care îmi
poruncești Măria ta că văgând însciințarea
Ispravnicilor ce fac pentru acâsta
de cercetarea ce aii făcut în fața locului să
fac şi ei cercetare, și de curgerea
pricinei fără de zăbavă, să arăt Măriei tale, prin
Vătav de Vist. cu Anafora, ca
să nu-şi pergă locuitorii vremea muncii, După
luminată porunca: Măriei tale
următor fiind și aducând înaintea mea pre numiț
ii săteni jăluitori şi citind
înștiinţarea ce fac D-lor Boerii Ispravnică, măcar
că. numitul Gelep nu fuse
de față că să vedem ce are a răspunde în potriv
ă şi el, dar din isprăvnicâsca
însciinţare, văd că de bătăile ce aii făcut Gelepu săteni
lor, nică acolo de faţă nu
aii tăgăduit, cum și de neîngăduire a-şi adăpa şi
ei vitele la acelea cișniele
ale satului, ci încă mai vârtos cu obrăznicie ati îndră
snita dice către Boeri |
Ispravnici cum că așa sunt Gelepii de răi, și cum
că nici de cum nu-i îngădues”, care însciințare a Dumn$lor o alăturai împre
ună cu acesta a mea
plecată Anafora ca să se vagă și: de Măria ta, ci pentru
ca să nu se întâmple
satului vre-o strămutare şi visteriei pagubă, să fie lumin
ată porunca Mărieă tale
a se aduce aică acel Gelep ce aii îndrăsnit a dice aceste
a cuvinte către însuşi
Boerii Ispravnici, cari sunt Vechili ai Măriei ta'e, şi că
se pedrp 6scă și spre
înfrinarea și a altora, şi apoi să se isgonâscă de
pe acel suhat din spinarea
satului, de vreme că nu l'aii cumpărat, ci îl ţine
cu silnicie, şi nici stăpânul
moşiei nu-l voesce, și-și va duce oile la alte suhat
uri ca să nu se întâmple

satului vre-o strămutare. Iară hotărirea, ete...

Vel.

Cond. XLIII fila 291,
lo Alecsandru

Constantin

Moruz

Pud.

gospod.

Zem.

Vis:. Filipescu.

Vlahiscoie.

Cu cale fiind Anaforaua ce ne face D-lui cinstit
şi credincios Boerul
Domniei mele vel. Lngof. de ț6rade sus, o întări
m Domnia mea, şi poruncim
D-v6stră Ispravnicilor ay județului să

opriţi acea cârciumă,

cum

şi

vîndarea
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de pe la casele lor din sat, și în urmă mai având locuitorii aceia vre-o dava
vor veni în soroe de 60 de qile la Divan a-și face apelația; să le daţi însă de
ştire ca să le fie sciut acest soroc. — 1801, Maiii 923.
Prea înălțate Domne
Sfinţia sa părintele Zehnos, epitropul sfintei mănăstiri Colţii, prin jalba
ce aii dat Mări-i tale, dise că mănăstirea având moşie la Licăresci, pre care
este satul Licărescii, locuitorii fac vîndare de vin i rachiu în sat, cum și deosehită cârciumă aii făcut tocmai la hotarul moșiei, în spinarea satului, unde
altă-dată n'aii mai fost, și după altă jalbă ce aii dat aii fost orânduit la D-lor
Ispravnicii judeţului, ca să facă cercetare, și să înşciințeze Măriei tale, ca să
iae poruncă de urmare, de unde aii adus însciinţare, că pentru vîndarea vinului
i rachiului din Sat, aii dat prinsâre locuitorii că nu vor vinde, iară pentru acea
cârciumă nouă, fiind făcută în potriva orândueli şi a obiceiurilor cârciu milor,
aii găsit cu cale să se oprâscă, și cere luminată întărirea Măriei tale pentru
oprirea acei cârciumi; în dosul căreia jălbi ni se poruncesce de către Inălțimea
ta, că luând s6ma jălbii și cererii ce face, să văd şi cercetarea Isprăvnicâscă
și să arăt Măriei tale cu Anafora; după luminată porunca Măriei tale urmând,
am cerut cercetarea Isprăvnicescă, care o vădui cu l6t de acum, Maiii 8, iscălită
de D-lui biv. vel. Clucer Varlaam, şi cu coprindere, ca după luminată porunca
Măriei tale, făcând cercetare cu amândouă părţile faţă, cât pentru vîngarea
vinului şi a rachiului pe la casele locuitorilor, nu numai ati tăgăduit locuitorii
că n'aii făcut o urmare ca acâsta, ci şi legătură prin zapis aii dat că de se
vor dovedi întru acest fel de urmare să se pedepsâscă, care zapis 71 vădui şi
eii cu l6t de acum Maiii 6, iscălit de mulți locuitori, și adeverind D-lui Clucer
Constantin Varlaam cu coprinderea ce se arată mai sus, aşişderea vădui iarăși
dintr'acâstă cercetare Isprăvnicâscă şi pentru acea cârciumă nouă, ce aii făcut'o
locuitorii din satul Licărescii de pre moșia mănăstire), aprâpe de sat unde
s'aii găsit și o bute vîndându-se şi cu preţ mat jos o para la oca, ca să tragă
pe locuitorii de pe moşia mănăstirei, şi să batalis6scă vîngarea vinului mănăstirei, şi la cercetarea ce aii făcut, aii arătat locuitorii că li s'a dat voia de
arendașii moșiei. Măgureni, şi aii deschis cârciumă acolo, cu cuvînt că aii mai
fost cârciumă veche într'acel loc, iară Vechilul mănăstirei împotrivă ai adus
patru mărturii, însă pe uncheaș Iana Pârjolu, pe un unchâș I6n, i pe Tudor
Uncheaș ot satu Măgureni, cum şi pe Dumitraşcu Perde, locuitori chiar dintwacest sat Licărescii, cari în frica lui Dumnegeii aiă dat mărtarie, cum că de
la răsmeriţa Raşilor încâce n'aii „mai fost cârciumă în locul. acela, fără de numai că de sunt 20 de ani trecuți, unu ilie Cojocariu deschidând cârciumă acolo
şi țiind-o prea puţin, îi s'aii stricat prin judecată, în urma căreia s'aii mai vindut

două buţi cu vin în car, iară nu în cârciumă, şi fiind aprâpe

de satul mănăs-

ISTORIA ROMÂNILOR

tirei, tocmai între hotarele moșiei, unde nici vre

81

un drum

mare nu

este, și

puse vin şi mai eftin, arâtă d-lui Ispravnie că închide vîngarea vinului
și a
rachiului de pre moșia M-tirii, şi este cu cale de a se opri; deci după obiceiu
pămân.
tului şi după nizamul cârciumilor fără de de. ptate s'aii deschis acea
cârciumă
nouă lângă satul m-tirii, în vreme ce dram mare nu este ca să se
cheltuiască
vinul cu locuitorii, ci se vede că încă aii deschiso ca să se cheltuiască
vinul
cu satul monăstirii, şi nici cârciumă veche ati fost după dovada ce a
făcut
vechilii monăstirei cu mărturii precum și la preț puind mai jos după cum
este
la vecini, și precum se politivseşte împrejur, iarăși se învinovăţesce, care
fiind
cunoscut că aduce pagubă acea cârciumă nouă la vecinătate, adică la satul
monăstirii, şi ca vre-o jalbă nu s'aii arătat în urmă acei locuitori, urmâqă
după
dreptate, ca să se dea și luminată întărirea Mării tale, cu poruncă către
d-n6lor Ispravnicii, să se oprâscă cârciuma, și în urmă mai ăvând vre-o dava
vor veni la divan să se judece până în soroc de 60 de dile, iar hotărîrea cea
desăvârşit rămâne a se face de către înălţimea ta, — 1801, Maiii 21.
Cond.

Vel.

XLIII, fila 328,

Prea

Inălţate

Logof.

Ghica;

Domne

Locuitorii ot.-sata Gherghiceni, jud. IIfor, moșia Mitropolii, jăluind Măriei

tale pentru ispravnicii ce-i avem orânduiţi acolo, cum că-i supără peste dreptate și obiceiul pământului, atât la dijma bucatelor, a fâneţelor, cum și la altele
se orânduesce la noi ca să o teorisim, şi fiind-că şi ispravnicii și cei mai mulţi
jăluitoră se află acolo, să fie luminată porunca Măriei tale către D-lor Ispravnicii judeţului, ca ori unul din D-lor, sâi alt cine-va din partea.
D-lor împreună și cu omul Mitropoliei, să mârgă acolo în faţa locului, să
cerceteze cu
deamăruntul de tote câte se jăluese ci, şi să facă arătare Măriei
tale. —1804,
Maiii 98.
Al Mării tale către D-deii rugătorul fierbinte și smerit părinte sufletesc,
Cod.

XLIU,

Dositeiu al Ungro- Vlahiei.

fila 336 verso.

Io Alexandru

Constantin Moruz

Vu. i goapod

Fiind-că prea sfinția sa părintele Mitropolit ne face arătare

printr'acâstă

Istoria Românilor de V, A. Urcehiă

X1X.—6

anafora, cum că atât pâriţii ispravnică, cum şi cei mai mulţi : din jăluitorii
pâriţi nu se află aici, și că este trebuință a se face cercetare la fața locului,
orânduim dar pre al nostru icioglan, ca dinpreună și cu boerinașiu ce se va
orândui din partea ispravnicilor judeţului, amândoi împreună să mârgă acolo
în faţa locului, unde pentru tâte pârilece adue Gherghicenii asupra acelui
,
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ispravnică, făcând cu amă&rantu cercetare, în ce chip se-va dovedi adevărul
pricinii, pentru fieș-care madea osebit să aducă Domniei mele pliroforie însoris, aducând împreună şi pre pâriţii ispravnici și pre doi dintre Gherghicenii jăluitori vechili și din partea celor-l-alți.—1801, Mai 24.
Prea

înălțate

Domne

Cu smerită anafora însciinţăm Măriei tale că sfinta Mitropolie are o moșie
în jud. Vlaşca ce se numesce Câinânca, pre care moșie din vechime a fost
sat, unde se află și acum biserică și după vremi sai spart satul de la Biserică
și aii început a veni pa moşie Gmeni de prin alte sate, cari nu s'aii aşedat
tot în locul satului, ci s'aii pus cu șederea care unde i-aii plăcut pre moșie,
este mai bine de 2000 de stânjeni și ei se află ca la 40 de casași, neavând
nică grădini, nică pomi, ci numai risipiţi preste t6tă moşia și acesta nu aă făcut
pentru alt-ceva, ci o făcu numai ca să aibă îndestalat islaz pentru vitele lor,
neprimind a face semănăturile pre acestă moşie, ci îşi făcu semănăturile pre altă
moșie strâină, iar pre a Mitropoliei moşie o pase cu vitele lor, fără de nici o
rînduială și casa Mitropoliei nu se folosesce cu nimic, după care mai înainte
se folosea Mitropolia cu mult din dijmurile bucatelor, iar acum și alţii de cer
să-și tacă sem&năturile pre acestă moşie, aceștia le stati împotrivă și nu-i îngăduesc şi nică clacă nu-și fac după coprinderea pravilniceşcii condică, ci încă
sar cu împotrivire și la 6menii Mitropoliei, bătându-i şi în multe rînduri ; asemenea
ne mai însciințarăm de la epistatul moșiei pentru un Adam Ungureanu, carele
împreună cu fratele săii Vasile, și ati făcut un Păcăii de moră pe acâstă moșie
în apa Nejlovului, cu așeqămînt ca să dea embatie pe an la sfinta Mitropolie;
iar vinu și răchiu al lor să nu aibă voie a'l vinde fără numai al Mitropoliei,
acum S'aii pus de aii luat în arendă loc de la vecinii răzaşi peste apă în
dreptul morei, şi aii făcut cârciumă unde n'aii mai fost altă dată și nu numai
că se păgubesce sfinta Mitropolie cu cârciuma lui, ci încă apururea ar fi având
gâlcevi și bătăi între dinșii, după cum chiar cârciumarul Mitropoliei veni de
ni se jălui, cum că în trecutele dile, numitul Adam Ungureanu, împreună cu
alții ai sărit de "l-ai bătut, atât pre el cât și pro soția lui forte cumplit; pentru care rugăm pe: Măria ta, ca să se facă luminată porunca Inălțimei tale
către Dumnâlor bodrii ispravnici ai judeţului de a le face zapt, ca oră să
se adune la Siliştea: satului cea veche, unde este şi biserica, de a nu mai fi
risipiţi peste tâtă moșia, și a-şi face claca, dându-și și cele obicinuite ale
pământului, seaii de pu vor voi să-i silscă a se trage la urma lor'unde-și plătesc și dajdia, cât şi pentru cârciuma ce aii făcut în potriva morii Mitropoliei
de a se ridica, făcându-se îndreptare și pentru bătaie; de acesta rugăm pre
Măria ta, şi anii Mării tale de la Domnul Dumnegeii rugăm să fie mulţi şi

fericiţi.

|

Al Măriei tale către Dumnezeii
Cod, XLAII, fila 337,

|

fierbinte

rugător, smerit părinte sufletesc.
Dositeiu al Ungro- Vlahiei.
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Domnia-v 6stră ispravnicilor ot,-s
ud Viaşca, veți vedea arătarea ce
ne face
prea sfinţia sa părintele Mitropolit prin
tr'acâştă anafora, pentru care vă poru
ncim
Domnia mea, ca înşi-ră unul din D-vâ
stră să mergeţi acolo în faţa locul
ui,
unde
făcând cu amăruntul cercetare, atât
pentru împrăștiata locuință acelor
săteni
pre moșia Mitropoliei, cum şi pent
ru acea cârciumă, ori să dați D-vâ
stră nizamul cel cuviincios de îndrepta
re, seaii să înșciințaţi Domniei
mele pre larg
ce pliroforie a-ți luat prin cercetar
e şi vedere la faţa locului, ca
să dăm porunca cea cuviinci6să de urmare.—
1801, Maiii 99.

Prea înălțate 'Dâmne

Locuitorii de la Gherghița, jud. Ilfov, aă
jăluit Mărioi

tale pentru Nicula
sin Anastase grecul, arendașul moşiei
Gherghița a Sfintei Mitropolii, arătând
pentru prădile, bătăile, închisorile, înfri
coşările cu iataganu, şi tâte obiceiuril
e
lor stricate, pentru care dic că aii mai
jăluit Mărie tale, și cu luminată poruncă, şi Mumbașir Bdicliu ai mers
la faţa locului de s'aii cercetat cu
orânduitu și din partea D-lor ispravnicilor,
şi cu carte de blăstem, după care cere
„să-şi afle dreptate, atât pentru acela,
cât și de a se ridica acei arendaşi,
și cu
protimisis să iae venitul moșiei
ca niște jăluitori ces sunt; după
care
jalbă a lor, orânduindu-se la noi
spre cercetare, vădum pre Grigorie
2-lea
Ciubuceiu al Măriei tale, că aii înfăţişat înain
tea n6străpe locuitorii Gerghiţeni,
jud. Ilfov, cu Daniil Dichiu și Nicol
a Grecu ce sunt isprăvnicei, fiind
faţă şi
Nicodim protosinghelu vechil din parte
a Mitropoliei, și citind jălbile locuitoril
or
ce aii dat asupra isprăvnicelului lor,
pentru năpăstuirile şi fapte rele ce
die
că le-aii făcut la adunarea venitului
moșiei, cum şi o anafora a prea Sfinţ
iei
Sale Mitropolitului de arătarea ce
ai făcut Inălțimei tale, pentru aceşt
i
locui
tori, că se împotrivesc la cele drepte
ale stăpânului moșiei, și aii sărit și cu
zurba
de
aii bătut și pre Nicola unul din ispra
vnică, apoi am vădut la mâna Mumb
aşirului
și altă anatora a prea sfinției sale
părintelui Mitropolit, care aii fost făcut
ă către
Inălțimea ta, după întâea jalbăa locui
torilor, care s'aii şi întărit cu luminată
pecete
a Miăriei tale, orânduindu-se State
2-lea Peschirgiii, care de împreună
și cu
boerinașiu
din partea, isprăvnicatulai, să mârgă amândoi
la

faţa locului, unde pentra tote pârile ce aduc Gherghicenii
asupra isprăvniceilor, făcând cu amăruntu
l
cercetare, în ce chip se va dovedi adevă
rul pricinei, pentru fieş-care madea
osebit, să aducă Inălţimei tale pliroforie
în scris, aducând înpreună şi pâriţii isprăvnicei, și pre doi trei din Gherghiţeni
vechili celor-l-alţi
după
, care întrebând
mai întâiă de acest State O-lea Pesch
irgiă, pentru că la judecată se
văqu
stând Grigorie al doilea Ciubucciu,
ne arătă că acela s'a trimis de D-lui
Vel Cămăraș la Craiova cu nisce luminate
porunci a Măriei tale, și ati lăsat pre
dinsul.
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vechil ca să-l înfăţişeze la judecată ; i-am cernt dară acestui vechil ca să ne arâte
cercetarea ce aii făcut la faţa locului, şi ne arătă un catastiv din 3 ale acestei
următâre luni, iscălit de State 2-lea Peschirgiii, şi de alți doi anume: Ansstase
Serghiescu și Gheorghe Pashal, care ne spuseră că unul a fost zapciu plășei,
și este trimis din partea D-n6lor ispravnicilor, şi cetindu-l văgum scris, că cercetarea S'aii făcut prin carte de blăstem, şi ar&tă numele Gmenilor, cu ce le-ar
fi luat ispravniciă, iar r&spunsul isprăvniceilor nu se vădu trecut cu pricinile lor,
dar mai văgqum şi alt catastiv şi cu răspunsurile isprăvniceilor în potrivă, dar
ne fiind iscălit de nimeni, nu s'aii primit, decă fiind că cercetarea nu s'a făcut
cu orânduială deplin la faţa locului, şi din locuitorii Gherghicani ce s'aii arătat înaintea n6stră, nu vruse să se încarce cu răspunsurile și pentru cei ce
lipsesc, şi nici că aii vechilimea de la aceia, cum și pentru cei ce sunt aici
nu fu State 2-lea Peschirgiu, Mumbaşirul cel erândait de față, ca să ne dea o pliroforie măcar din gură la pricinile lor, cum s'aii dovedit la fața locului; drept
acea găsim cu cale, cu luminată poruncă să-i ducă iar la faţa locului alt Mumbaşir, care se va orândui de Măria ta, (de vreme că cel din 'ntâiii lipsesce) și
împreună cu d-lui Clucer loan Comănânu, unul din d-lor ispravnicii Ilfovului, să
facă scumpă cercetare la tâte pricinile lor, tot deosebit și cu răspunsurile isprăvniceilor în potrivă, la care să-și dea şi d-lui Cluceru părerea D-sale la
fieş-care pricină a lor, după care de-i va putea învoi de acolo, bine, iar de nu
cu cercetarea D-sale, ce va face ia faţa locului, să aducă Mumbaşirul şi doi trei,
vechili în soris şi din partea celor-l-alți la luminatul Divan: Măriei tale, pentru
isbrănirea, pricinilor, iar să nu vie 20 de 6meni cum aii venit acum de nu se
pote înţelege pricina lor, de multe strigări fără de orândaială ; iar hotărîrea...
1801, lunie 10.
Vel. Ban Brâncoven, Vel. log. Ghica, Vel. Vornie al Obat,

Vel. Vornic Canta-

cuzino.
Cod.

XTIII,

fila 355 şi 36,

lo Aleesondru

Constantin

Moruz

Vud. îi gospod

Cinstit şi credincios boerule Domniei mele, biv. vel. Clucer Comănene,
ispravnic al judeţului, însuți să mergi lu fața locului, dimpreună și cu.......
unde fiind şi orânduitul prea sfinției sale părintelui Mitropolitului, să aibi a
face cercetare de tâte cu scumpătate, de față amândouă părțile, fiind pariţii cu
părișii lor și la cele ce vor avea dreptate, să le facă și îndostulare, iar pentru
cel ce va fi făcut pornire netrebnică, bătând omul sfintei Mitropolii, dovedindu-l să ni-l înseiinţezi.—1804, Iunie 14.
Prea

Inălţate

Domne

Egumenul monăstirei sfintei Ecaterini, aii jăluit Mărică tale, dicond că
la păsul şi trebuința co are monăstirea vrând a vinde venitul moșiei Popescii

pa,
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ce are în județul Iifov, ai găsit muşteriii pre unu Polihr
onie negustorul, de dă
taleri 1200 pre un an, și numără și banii înainte, cerând
și luminata poruncă
Măriei tale de odihna cumpărătoru'ui, în dosul căreia,
jălbi, li se poruncesce
de către Inălțimea ta, ca aducându-se și sătenii ce sunt
locuitori pre acestă
moşie faţă, să li se arâte de sunt mușterii ei ca să dea preţul
ce dă alţii, ca unii ce
se protimisesc când vor vrea a cumpăra sati nu, și să
arâte Măriei tale cu
„anafora ; după luminata poruncă Inălțimai tale următor
fiind, prin D-lor ispravnicii judeţului am făcut scire' locuitorilor, că viind
un Stoica C6uş și Marcu
Birnic vechili şi din partea celor-l-alţi locuitori de pe
moșia monăstirei Pop'scii, cărora arătându-le vindarea ce face Egumen
ii și preţ ce dă cel-l-alt
mușteriă, diseră, că ei mai mult de cât ta'eri 900
nu dă, nică că să încred
a fi mușterii cu "preţ de -taleri 1200, cerând ca să-i
încredinţeze Egumenii cu
primire de blăstem, că nu este iconomie la mijlo”,
şi aşa se vor trage ei, spre
a se vinde la acela ce dă tileri 1200, după a cărora.
cerere în Divan înaintea prea sfinţiei sale părintelui Mitropolit, fiind și Dumnâl
or fraţii Veliţi boerii
faţă, aii dat Egumenul încredințare prin primire de blăstem
, că nici o iconomie
nu este, ci cu adevărat mușştoriul. dă taleri 1200, și
r&mâind locuitorii fără
de cuvînt de împotrivire, ai dat şi adeverinţa lor în scris,
că cu acost preţ
venitul moșiei nu le trebue; deci acum are Egumenii tâtă
slobodenia a da venitul moșiei mănăstire pe un an la Polichronia neguțătorul
ce dă acel preţ
carele să-l ţie nesupărat de către locuitori până la anul,
și pentru odihna sa
să i se dea și luminata întărirea Măriei tale, iar hotărîrea...
—1801, Aprilie 8.
Nicolae
Cod.

Brânovenu,

vel. logof.

43, fila 26).

lo Alexandru

Cons'antin

Moruz

Vva. i gospod.

Zem.

Viachischoi

Piind-că împreună cu acestă anafora a D-lui cinstitului
și credinciosul
boerului Domniei mele vel. Log. de ţera de sus, vădum
Domnia mea și adeverinţa locuitorilor cum că Egumenii dând încredințare
prin blăstem că nu
este iconomie, s'aii deslegat bănuiala ce avea, și. să râmâe
cumpărătorul în pace
de către ei, întărim şi Domnia mea cumpărătârea numitu
lui Polihronie prevenitul monăstirii de un an și să fie nesupărat de locuit
ori.—1801, Aprilie 9.

Liganiă.
Legislaţiunea

relativă

la

țigani

continuă

a

fi

aceiaşi

ca

in

ivecut. Este demn de a fi citat un crescinese cas de liberare
din robie
a țiganilor Mariei Bălăceanu, încă din Aprilie 1797. Sub
Alex. Moruzi
nisce rude ale r&posatei generdse iertătâre a ţiganilor săi, ai cercat
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să ia în stăpânire ţiganii, dar Alex.
testamentare ale Mariei Bălăcenu £.

Moruzi

a menţinut

disposiţiunile

IX

Comerciiă,

Industrie,

Aceleaşi piedici,

tinuă a

Fabric,

cari le-am

Vămi,

semnalat

sub

Breste,

Ti Ergur).

trecutele

domnii,

con-

fi aduse comerciului şi industriei naţionale. Tratatele de co.

merciu ale Turciei cu puterile streine mereii se cer a fi aplicabile şi
in Principate. Acestea proteg prin vămi comerciul Şi industria streină
în dauna celor române,?. Apoi privilegiile de cari se bucură neguţă1. Maria Bălăcânu la 1797 Aprilie 27 a liberat ţiganii și tâte ţigăncile, prin
dieta cu mărturia Mitropolitului și a mai multor boeri. Bărbatul r&posatei cere să
ia sub epitropia sa ţiganii, Ei refuză «nu primesc a fi legaţi sub epitropia
Clucerului Bălăceanu, cu cuvînt că pote după vremi să-i supue la jugul robiei». Tiganii rămași robi ati a da numai pe tot anul la biserica din Pitesci
câte una oca câră, cei mai cu putere; iar cei mai scăpătați câte 17, oca, «şi
țigăncile să nu fie volnice a se căsători după alți țigani streini boerescă seaii
monăstirescă, ca să nu intre iarăși la robie, ci tot dintre ei să ia, iar sub
altă stăpânire, nică pre' partea bărbătâscă nu-i supune».
La 1798 Iulie, sora Mariei, Elena Bălăceanu. prin dietă invocă dreptul ei
la parte din ţiganii liberaţi de soră-sa, dar se mărginesce a-i lăsa sub epitropia
n&potu-săii Costache Bălăceanu, dar numai să-i ocrotâscă, iar să nu-i fie
robi. Totuși ţiganii. reclamă la Vodă şi cer să n'aibă asemenea epitrop, ci
preferă să dea ocaua de c6ră la biserică.
Vodă liber6ză pre toți acești ţigani, lăsându-i ca de voia lor să dea câra la
biserică, şi adaogă, că femeile se pot liber mărita cu oii-cine, că deacă chiar s'ar
mărita cu ţigani robi, acei după lege «pravi!a obştescă urmată şi păzită, ca
nimeni să nu îndrăznscă a cununa ţigan rob cu muiere slobodă, iar care se
va îndrăzni a: face acâsta, este osândit de a-și perde ţiganul, rămânând acel ţigan a fi slobod ca și muierea lui». — 1801 August 20.
Cod,

XLIII,

fila *26 şi verso.

Sigiliu
domnese

2. Veţi despre

vămi, Cod. 43, fila 38 verso, 67

verso.
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torii şi industriaşii sudiţi, fac imposibilă concurenţa lor de
cătră neguțători şi fabricanți români, cari singuri sunt supuşi la o mulţime
de dări
angarale, vămide oraşe, etc.,şi mai e de adaos, că narturile impuse
.

comerciului

cu deamă&nuntul, care este exclusiv în mânile pămentenilor,

mai contribuesc?şi ele a ingreuia activitatea acestora 1,
Moratoriile de şi acordate în acestă domnie a lui
Moruzi

mai

comerciului,

cu

economie,

tot nu încetâză

mai ales pământean.

O fabrică
ruzi, acea a lui
şi tostemeluri.
continuă de şi
acestă fabrică

de a aduce

|
Alexandru

şi ele greutăţi

aflăm lucrând în a doua domnie a lui Alexandru 'MoStănuţă, la mănăstirea Mărcuţa şi producând basmale
Stănuţă are un privilegii de 15 ani. Fabrica de postav
cu mers slab?
0 specie de grevă sa întemplat la
la care a intervenit cercetare şi hotărârea următoare
:

«La jalba ce ai dat Măriei tale postăvarii fabrice de aici,
din Bucurescei
că fiind prea supăraţi întru tâte d către ipistatul lor d-n€lui Medelni
cerul Chiriac
Arbut, cer să aibă dreptate şi a li se face orânduială să slujiasc
ă o săptămână
la fabrică și două săptămâni să fie slobodi, iar nu o săptămână
de a rândul și
una slobodă, precum sa urmaţ până acum, fiindu-le cu greii;
la care jalbă
poruncindu-se de către Inălţimea ta, ca să cercetăm pricina și
să însciințăm
Măriei tale de curgerea ei, după poruncă, prin zapcilicul vătaful
ui de visterie
s'aii înfățoșat înaintea nâstră amândouă părţile şi cercetând
mai întâii de
aşegământul lucrului lor ce s'aă întocmit în cea-l-altă domnie
a Măriei tale,
când s'a făcut fabrica acâsta, ne pliroforisim (precum este sciut
și de mine prea
plecatul slugă a Măriei tale, Căminarul Vasilache, ca unul ce am
fost epistat,
atunci la intocmirea ior) că aşeqământul și legătura lor a fost
ca să târcă
fieș-care, cel de intâia mână 40 oca lână, col de al doilea 36 şi cel
de al treilea
mână până la 92 oca; după care legătură arâtă Medelnicerul,
că mai mult se
mulţămia d-nialui fiină că scotea postav mai mult şi se folosia
cu asupră ; dar
ei nevrând a urma cu lucrul în acestehip, ce în t6tă vremea
cslei-l-alte domnii
a Măriei tale, de când i sai dat asupra s3 epistasia fabricei
, jă'uindu-se
că, că le este cu greii de acest aședinisnt s'aii tot scădut din suma
de lână
ce era datori să târcă, însă pre cel ce era dator să târcă 40
ocâ Lai lăsat pe
20 oca, pe cei cu 36 pe 18, pe cei cu 92 pe 41: oca, adecă tot
pe jumătate
numai că tOrcă subţire, ca să potă fi după forma fabricei, cum
se cade, dar
1. Despre

narturile

de sub

Alexandru

Moruzi,

veqi anexele

din Cod.

43,
fila 344 v. şi 65 v. (1800 Iulie 29), nartul: mierei, Cod.
43, fila 50, 1800,
Septembrie.
2. Se constată acâsti existență a fabricei de postavuri din actul
de la.
8 Mai, 1801, prin care Vodă scuteseo pre Radu postăvarul dea
mai sluji la
fabrică fiind forțe bătrân. Cod. 43, fila 330 verso.
|
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ei nemulțămindu-se după atâta sincatavasis ce le-aii făcut, nici cu acest scăqământ, după ce a venit Măria sa Alexandru Vodă Ipsilant s'a sculat şi jălbi
necontenite dând Măriei-Sale li s'aă făcut nouă așegământ prin pita domnesc,
ca o săptămână să lucreze la fabrică şi una să fie sloboţi a 'și munci şi alte
osebite ponturi, care întocmire ca o săptămână să lucreze, măcar că este cu
paguba sa fiind-că de sărbători sunt apăraţi și nu păzesc să vie la vreme în
fabrică şi unii nu vin dânșii ci trimit copii nevrâstnici, din lucrul căruia nu
se alege mai nimic, dar ca să lipsâscă pricivile şi prigonirile lor, îl suferă şi îl
păzesce și cum că nu numai acestui din urmă aşedământ a urmat, ci încă şi
dintru acesta le-aii făcut musade la multe şi că de se va dovedi că ai urmat
în potriva așeqământului acestuia și iaii supărat mai mult peste ponturile ce
se coprinde în pitac, să rămâe de rușine, dar tâtă socotința lor este, ca printr'acâsta, cu vicleșug, neadevărată arătare și provleme, doar vor putea să catortosâscă a rămâne fabrica de a nu mai lucra.
Am cerut să vedem acest din urmă așegământ şi arctă un pitac al Măriei
Sale Alexandru Voiă Ipsilant ot leat 96 Novembre 29, în care se coprinde
cum că postăvarii fabricii în multe rînduri jăluindu-se Măriei sale, că nu sunt
putincioși a răspunde în lucru după forma fabricei lâna ce sunt îndatoraţi şi
pătimesc forte de către epistatul ce este orânduit, Modelnicerul Chiriac Arbut
şi prin cercetarea ce i s'a. făcut din porunca domniei sale de către d-nâlui
vel Spătar, dovedindu-se neadevărate și numai pentru un cuget de a rămânea
slobod despre lucru! fabricei, care fabrică fiind-că este nu numai pentru pod6ba patriei, spre folosul de obşte, ci și cu poruncă împărătâscă întărită, nu
se pote de a r&mâne părăsită, fără numai înfățișând înaintea Mărie sale pe
postăvar ; și pe vătaşii lor cu Medelnicerul Chiriac Arbut epistatul, după cercetarea ce înșiși domnia sa a făcut n'aă găsit la dânşii nici o pricină vrednică seaii vr'o dreptate, în vreme ce fără de tăgăduirea lor a fost, că nu numai
aședământul ce aii fost întocmit întâiii nu-l răspund, ci încă pe jumătate i-a
scăqut epistatul și tâte pârile lor s'aii făcut vădite de faţă că sunt pricinuiri
numai de a rămâne de tot.slobogi de la lucrul fabricei ; însă ca să rămâe
mulțămiţi

să

lipsâscă

pricinile

desăvârșit

și ca să

curgă

lucrul

fabricii cu

sporire, le-ait' întoemit Măria sa acest aședâmînt ce este cu tâtă ușurința lor
prin ponturi adecă:
1) O săptămână să lucreze postăvarii la lucrul fabricer și altă s&ptămână
să fie slobodi, cu care orinduială de a lucra o s&ptămână de rând, lipsesce
de
a li se cere suma de ocale rînduite, ci cât va putea scâte fie care într'o săp-

temână.

2) In săptămâna ce sunt datori de a lucra să se afle fie care de Luni
dimin6ţa nelipsit-la fabrică, până Sâmbătă sera, în care, Qiua să lucreze cu
silință, fără de lenevire, iar nâptea să le fie odihna lor fără de a-i supăra, cum

şi sărbătorile de praznice mari nu se îndatorâză a lucra,
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3) Lucrul lânei însă să-l facă subțire, după forma fabricei, iar nu după
este nefolositor și netrebuineios la îmbunătăţirea postavului.
4) In săptmâna ce lucrâză, plată de bani nu este, că pentru acâata sunt
scutiți și pentru aceea plătesce epistatul dajdia lor.
5) Când vre-unul va fi în adevăr bolnav și neputincios de a lucra, să
cum

nu fie supărat seaii silit în dilele bolei lui.

In săptămâna ce sunt sloboqi voind pentru folosul şi câștigul lor a lucra
lână de a fabricei, să le plătâscă epistatul de oca câte 60 de parale, pe câte
oca va lucra.
|
7) Când

vre-unul

nu

va

urma

a veni

în săptămâna

de

lucru

la fabrică,

epistatul să-l arete la Spătărie și D-lui Vel Spătar să-l pue pe ucel postăvar
să plătâscă taleri 5 la fabrică; sfirşind lângă acâsta şi cu poruncă strașnică atâţ
către epistat, atât ca să se păzescă ornduiala, cât şi către postăvari, ca să se
urmeze întocmai după ac6stă hotărire. Iar când nu vor fi următori acestui cu
destulă uşurinţă aședământ, îndatorâză pe epistat să însciiinţeze Măriei sale prin
d-lui Vel. Spătar, ca nu numaf să se osîndâscă cu pedâpsa ocnei, ci şi lucrul și alișverişul postavului românesc să se ia de la dânşii şi să se dea la
fabrica acesta,
Acest aședământ dar cum că este cu multă ușurință lor de față este cunoscut și citind întru audul tuturor acest pitac, am întrebat pre numiții
postăvari, la fie-care pont,de li se păresce întoemai de către epistat, seaii să
urmâză
înpotrivă la vre-una, și cei mai mulţi r&spunseră că nu sunt năpăstuiț
i cu
vre-o asuprire peste acâstă întocmire, ci li se păzesce întocmai,
iar vre-o câţiva diseră întâiii, că unii neputând merge ei înşii trimit pe
copii lor, şi nu-i
primesce epistatul. la acest cuvint că măcar că în ponturi nu se
coprinde a-și
trimite copii lă lucru în locul lor, dar dise Medelnicerul
că neadevărată le este
arătarea, în vreme ce nu numai când înşişiati osebită munca
pământului, adică
la seceră, c6să și sapă, cules de porumb și alte dalde aceste,
din cat nu pot
veni înşişi părinţii, ci şi chiar pentru vre-o altă trebuință
a casei lor nu vor
să vie, primesce copiii, precum la acâstă adevărată este arătarea medelnic
erului,
căci de câte ori s'a întâmplat a merge şi unii din noi la acea
fabrică, precum
şi alții, s'aii v&dut acolo că ai fost mai mulți copii'de cât Gmeni
mari şi neadevărată
le este lor arătarea acâsta. Al doilea ati mai dis, că câte odată
cei ce n'aii
copii neputând ei merge și trimițând &meni în locul lor, îi
măglisesce epistatul cu plată mai multă de cât dă ei și ea de lucroză deosebit pentru alții,
ce
sunt pe afară și nu vin la slujbă. La care cu totul se artă epistatul,
că nici
un lucru ca acesta nu aii făcut nici odinisră, mai vârtos că pre lucrătorii pentra
postăvarii de afară, ce pune 6meni în loc cu plată, nu-i tocmesce ori
să-i aședo
însuși Dumnţlui, ci vătașii postăvarilor, lăsând acâsta a o mărturisi
ei, unde
şi numiții vătași cu un cuvint se aporară, că nu șciii nici de cum
să se fi
urmat una ca acâsta, ci ei tocmea Gmeni adiafori, iar n'aii luat pe cei
îrimişi -
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de cei de aici postăvari, precum arâtă aceștia și cerând să aducă de faţă pre
aceia ce i-aii tocmit ei și i-aă luat epistatul puinda-i a lucra pentru alţii de
afară, diseră că nu sunt aică., Care și acâstă măcar că neputându-o dovedi, se
cunâsce, că este numai o pricinuire neadevărată, dar am gis epistatului, că de
acum înainte când nu vor putea veni înșii cei catavto postăvari, la vremea
secerişului, câsei, sapei, prăşilei și eulesului de porumb, din pricina acestor
trebuințe de hrană să primâscă pe vechilii lor, ce vor prinde cu plată și vor
trimite la lucru, ca să nu se isterisâscă de lucrarea pământului şi înbelşugarea
caselor lor și să nu se strămute adică a-i tocmi pentru alţii de afară, ori cu
același preţ seaii cu mai mare, ci pentru aceea să cante alți 6meni, ce nu sunt
tocmiţi de ei, ca să lipsâscă și acestă pricinuire. Şi cu mare încredințare dete
prinsre înaintea nâstră, că nu numi la vremea când vor avea mai sus arătatele trebuinţe ale hranei și lucrărei pământului, ci și când vor avea alte
trebuinţe ale casei şi alișverișul lor, va primi pre Gmenii ce vor trimite în
locul lor și nici îi vă supăra și cu nici un fel de măglisâlă, dar și ei să trimită Gmeni destoinici și vrednici de acest lucru, iar nu aprachtoși şi fără sciință, precum obicinuesc pentru mai eftin, și cu acest mijloc se face îndreptare
și acestei pricinuiră,
Al 3-lea aii dis postăvarii, că nu trimit nici 6meni în locul lor seaăi alții
fe
copii, le ia epistatul câte 2 zloți pe săptămână, pentru săptămâna ce sunt
datori a lucra la fabrică, cerând a le lua numai câte un leii, și la acesta r&spunse epistatul, că nici odată nu voesce a le lua bani pe săptămână în vreme
ce Dumisale îi trebue 6meni pentru lucru și de ce să-şi bată capul însuși a
căuta și a găsi Gmeni. Numai Duminicele ati găsit chiar unii din ei și s'aii
rugat să primâscă bani, că ei n'aii putut găsi Gmeni, ci Dumnâlui să se încarce a-i găsi şi a-i pune în lucra pentru ei. Şi socotind că “cu acâsta le
face ajutor, după rugăciunea lor, aii poruncit vătaşilor să primâscă bani câte
2 zloți de om pe săptămână și să prinqă alți 6meni la lucru.
Incă unora ce-i vedea mai săraci, făcându-i-se milă proeriticos le-ai -primit numai câte un leii pe săptămână, păgubind de la sine câte 20 parale, pentru
pomană.

Care acâsta și cu inărturie incredință că în tocmai s'a urmat şi prin rugăciune aii primit, dar a se face hotărîre câte un leii de obște, nu pote primi,
că cu un leii nu se găsesce Gmeni, precum acâsta și înșii ei o mărturisiră,
că nu lucr6ză nimeni câte un leii, fiind lucru invederat, că nu se pote, dicând
medelnicerul, că de nu vor vrea ei să dea câte 2 zloți pe săptemână, să se
ardice luarea banilor, să aducă și să tocmâscă înșii 6meni precum se vor putea
învoi şi mai bine primesce acâsta lipsindu-i supărarea și bântuiala de cap cu
a căuta Dumn6lui 6meni să pue la lucru. Unde nici la acâsta nu avură cuvînt
vrednic că sunt năpăstuiţi, în reme e luarea banilor Sa urmat cu bunavoinţa lor şi pre alocurea plătea și mai mult de cât lua şi nu se cuvine
să
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se indatoreze acum Medelnicerul Chiriac a primi să dea
numai câte un leii
pe săptămână de obşte, căcu un leii nu pote găsi, ci de nu vor vrea
ei a plăti
câte 2 zloți pentru săptămâna ce sunt de rând, să nu se silâscă, ci
înșii ei să
caute să tocmâscă Smeni destoinici de lucru, cu ce preţ vor putea găsi şi
să-i
trimită la fabrică, viind însă la vreme după poruncă, făr de zăbavă, ca să
nu
se dea zăticnire lucrului, ceea ce cu mulțămire primi şi Medelnicerul. Din
tr'aceste pricinuiri ale lor nu se cunâsce împotrivire la așegământul lor
de
către epistatul fabricei, ce încă musaades mai jos din datoria lor,în vreme
ce
la punctul al doilea se coprinde ca în septămâna ce sunt de rând
să vie fieșcare de Lunidimineţa, și cei moi malţă din că seaii vechilii şi copii lor,
ce i-ati
trimis ai venit pre la vreme de prând şi de chindii. Şi Medelni
cerul cregându-le nu i-ati dojenit, precum și ei mărturisiră. La al 2-lea pont
se arâtă, că
lucrul lânii să-l facă subţire după forma fabrici, iar nu după
cum este nefolositor. Medelnicerul pre cei ce nu-i aii lucrat întocmai nu
i-ati Săcăldisit
cu silnicii a face asemenea, dupre cum se cuvenea, ci i-ati trecut
cu vederea
precum înșii mărtarisiră că așa este. In punctul al 6-lea coprind
ându-se ca în
s&ptămâna ce sunt slobodi vrând pentru folosul lor și câştigul lora
lucra lână
de fabrică, să le plătâscă epistatul de oca câte 60 de parale pe
câte oca vor
lucra,

Medelnicerul când

s'aii întâmplat

dintre

aceştia a rămâne

și a lucra

le

ali plătit câte doi lei și doi și un ort pe oca, precum nică ei
nici vătașii lor
nu o putură acâsta tăgădai.
|
Intral 7-lea pont se hotăresce, când vre-unul în săptămâ
na de lucru
"nu va veni la fabrică, epistatul să-l arâte la spătărie și d.nelui
vel spătar să pue
pe acel postăvar să plătească taleri 5 la fabrică. Medelnicerul
ar6tă că mulți
din ei și mai tot-dV'a-una nu urmati să vie și acsta n'aii
făcuto să nu-i păgubscă. La care şi toţi cu 'o gură diseră, că în adevăr
nici odată nu i-ati
păgubit după acestă hotărîre şi de multe ori sai întâmplat
a nu veni. Din
care fără prelungire se cunâsce înveceraț, că Medelvicerui
Arbut nu numai
că nu s'a arătat împotrivitor aședământului lor seaii cu chip răi
și silnic asupra lor, ci mai vârtos cu evergesie, lăsând de o parte și
urmarea poruncii și
folosul săii pentru odihna, răpausul şi mulțămirea lor; dar
ei nu sunt cunos=
cători facerii de bine şi chivernisirii, ce aii avut și ai de la
numitul epistaţ.
Şi după aceste tâte alt nimic nu mai pricinuită, ci cu un
cuvânt diseră că
ori să se lepede de la slujba fabricii, ori să li se facă altă
nouă întocmire,
adică să lucreze o săptămână la fabrică şi două să fie sloboqi
și aşa vor sluji
după cum și cererea din urmă în jalba lor este acâsta.
La acâsta, cu tâte că nici este cu orândaială și obiceiii la
nici o slujbă
acest fel, că tâte breslele slujitoresci în totă țera obișnue
sc de slujesc așa:

adecă într'o săptămână de rând şi alta slobodă și nu se pote

face lor obiceiti

noii, căci pot să cră tâte breslele slujitorosci din tâtă
ţ6ra asemenea, dar de
"reme ce și epistatul artă că nu-i dă mâna cu acest
mijloc ce cer ei de două
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săptămâni, neputând seste la cap treba, că şi
în vreme ce nici câte 14 oca nu pot face pe
fiind-că întocmirea a fi o săptămână la lucru
“hotărită prin poruncă de domn în divan și cu
rămâne a se face hotărirea cum să se urmeze
țimea fa. 1799, Septembre 7.
Semnaţi vel Vist.,
Cod.

XLII,

aşa precum se află are pagubă
an din cap în cap şi mai vârtos
și una Slubodi este aşedată şi
pitac, precum arătăm mai sus
la acestă cerere de către înălvel Cămăraş

şi vel Căminar.

tila 81. verso
— 80.

Asupra acestei anaforale Domnitorul hotăresce: «Cererea postăvarilor de
a fi 2 s&pt&mâni slobodi și una,la lucrul fabricei e fără de cale și ne primită
la dreptate, împotrivităre fiird/$i orânduelii și obiceiului ce ai tâte breslele
de obște; iar aşeqământul acela din vremea domniei Sale Alexandru Vodă
Ipsilant fiind întocmit spre îndestulă uşurinţa lor, la care nici un cuvint
vrednic “e împotrivire nu pot avea, cum și cele-l-alte pricinuiri ale lor de
acum, dovedindu-se prin cercetarea d-nia'or orânduiţilor boeră, deșearte şi neadevărate, întărim domnia mea, ca după acel' aşegă+ nt, ce în pitacal domnici
sale Alexandru Ipsilant se arâtă pe larg întru tote, să fie postăvarii întocmai
următori. 1799, Septembre 27.
Prea

lmălţate

Domne

Radu unchi6ș de la Podu Văleni, jud. Dâmboviţa,
aici, ati jăluit Măriei

ta'e cum

că se află bătrân,

sărac

postăvarul

fabricei de

desăvârșit și

nevrednic

de slujbă, fă 'ând cerere a fi ertat, a căruia jalbă orânduită fiind la mine, după
luminata porancă a Măriei tale, am cercetat, faţă fiind și Medelniceru Arbut,
epistatul f=bricei, și cu adevărat se află în vârsta bătrâneţelor și sărac, și nică
vrednic de muncă după cum Medelniceru Arbut dete în scris, și pentr ua fi
ertat, rămâne la mila Măriei ta'e.—1801, Mai 8.
Coa.

XLIII,

fila 330,

Io Alecsandru

Maii

Poruncim
13.

Vel.

verso.

Constantin

Domnia

Moruz

mea ca numitul

vă,

Radu

i gospod

să fie

Zem.

Vist. Filipescu,

Plachiscoi

ertat de slujbă —1801,

Vasile și Pascale lumînărari cer a fi slobogi să vindă şi săpun la prăvălia lor de lumînărărie nesupărați. Domn'torul rânduesce jalb+ acestora la Aga
Radu Golescu.
Acesta, la 20 Martie 1800, intră cu anafora ia Alexandru Moruz și îi
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ar6tă că «încă cu două gile înainte de jalba acesta, vătaful de săpunari
și cu
tOtă breasla săpunarilor aii pârît pe jăluitorul Vasile, că în breasla
lor ai pronomion ca nimeni altul fără de scirea lor nu este volnica deschide
săpunărie
cu săpun prost să vîndă și care este de a deschide să nu fie
aprope unul de
altul; iar numitul jăluitor împotrivă urmând, nu numai aii deschis
de vinde şi
săpun 'a prăvălia lui de lumînărie fără a avea și ei scire, ci
mai vârtos că
este și aprâpe de prăvălia unuia din săpunari, din care pricină
stricându-i
alișverișul, să face cheder vinqărei acelui săpunar. Am adus
pe jăluitor de l'am
intăţisat cu breasla şi răspundând Vasile jăluitorul, că
precum toți lumînărarii
vind şi săpun la prăvăliile lor de lumînărării, a pus și
el, ca un lumânărar
ce este, de vinde săpun tot la acea prăvălie, unde-și vinde
lumînările, iar
altă prăvălie de săpunărie n'a dschis, nici săpunarii
n'a tăgăduit că adevărat
vînd şi lumînărarii săpun, de care și neavând
săpunarii vre-un cuvint de
îndreptare, căci și jăluitorul este lumînărar a vinde
şi săpun, numai fiind-că
este aprope cu vindarea săpunului de alt săpunar,
fiind împotriva obiceiului ce
are acest isnav al săpunarilor și se pricinuesce
cheder alișverişului acelui săpunar, i S'aii dis Ini Vasile lumînărarul jălaitoru
T că de vreme ce voesce să
vîndă și el săpun ca ceilalţi luminărari să
caute să fie mai depărtat de prăvălia săpunarului lângă care este aprope de vinde
și n'a vrut să înţelâgă».
La 31 Martie 1800, Alexandru Moruzi hotăresce
pre anatora ca Jăluitorii
Vasile și Pascale să fie liberi a vinde săpun
ca toți lumînărarii, neadmițând
excepţiunea «că este aprâpe ptăvălia unuia
din jăluitori de prăvălia unuia din
breasla săpunarilor.»
Cod,

XLII,

fila 282,

verso,

Prea

Inălțate

Domne

După luminată porunca Măriei tale,
ce ni S'aii dat prin Pitac a ne strînge
la un loc, și după starea stupilor ce
se află în anul acesta, să chibzuim a pune
un preţ și neguțătorilor pământeni,
cu cât să cumpere vadra de miere
de la
locuitori şi ei cu cât să vîndă cântarul
la Capanlii, arătăm Măriei tale, că adunându-ne la un Ice, unde aducând
și pe starostea de neguţători, cu câţiva
neguțătoră din cei ce cumpără miere
, cum și pre Capanlăi și făcând cerce
tare, ne
adeverim din condica vistierii, că
în anul trecut a fost vadra de miere
câte
lei 4să cumpere neguţătorii pământen
i de la locuitori, şi punându-li-se
și
cheltuelile cele obicinuite, şi dându-li-s
e și câștig, la dece unul și să
vîngă și ex
cântarul.de miere la Capanlăi pe
taleri 9 şi bani 75, acum dară
în
anul acesta
după pliroforia ce avem, este lipsă
la stupi mai multă de cât în anul
trecut,
unii murind, alţii neroind, și
am găsit cu cale ca după starea
ce se află în
anul acesta, mai spre folosul
locuitorilor, să cumpere neguțători
i pământeni
vadra de miere pre taleri 4,60,
cu o jumătate de leii mai mult
de cât în anul

>
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trecut și după acâstă cumpărătâre făcându-se socotâ!a neguțătorilor
pământeni
punându-li-se și cheltuelile cele obicinuite, dându-li-se și
câştig la dece unul,
se îndatorâză şi ei a vinde la Capanlăi cântarul de miere pe
taleri 12 bani 63
cu taleză 1 bani 108 mai mult la cântar de cât în anul trecut
după socot6la, ce s'aii făcut acum, şi acâstă cercetare și socot6lă a nâstră găsindu-se
și
de către Măria ta a fi bună, se va da porunea Măriei tale către D-lui
Vel.
Vistier ca să facă poruncile Măriei tale către D-lor boeri ispravnici, de
pe la
judeţe, făcându-se sciut la toţi de obşte Nizamul acesta şi toți neguțăto
rii pământeni ce fac alişverișul asasta să se îndatoreze ca după Caidul
cel may
dinainte dat să fie toți cu cărţile Măriei tale a cumpăra miere şi cu vadra

dreptă

înfierată

cu fierul

Domnesc,

ce

li-se va da

de

la starostea

de neguţă-

toră, după obiceiii; iar'să nu cumpere cu vedre vechi din anii trecuţi spre a face
vicleșug şi pagube locuitorilor şi deosebit de acâsta fiind-că arătarea neguţătorilor pământeni că mulţi din Turci de pre la serhaturi, es la unele judeţe
și dati bani pre la locuitori în silă, la alţii cu voie şi ia miere și o tree peste
Dunăre, fără de nici un căpătâiii şi ci neavând de unde cumpăra se împuţi„nâză mierea și se dă lipsă la Capanlăi împărătesc, care și pentru acesta după
cum

se va găsi de Măria

ta cu care, așa se va

August 17.
Vornic

urma;

iară

hotărârea.
— 1801,
..

Vel. Ban Brâncovenu, Vel. Log. S:arlat Ghico, Vel. Vornic
Stirbei, Vel. Vornic Câmpinenu, Vel. Vornie Văcărescu.
Cod.

XIIIY,

Vel.

fila dis.

Anaforaua

în dosul jălbii Vameşilor-Prahova:
lo Alexandru

După

Golescu,

anaforaua

Constantin

Moruz

Vvd.

î gospod.

D-lor Veliţilor boeri ce prin cercetare cu

obște le fac, așa să se urmeze, pentru care porancim D-tale vel
coprinderea de mai jos arătată, să facă cărțile Domniei mele
de pre ia județe, iar mai vârtos pentru serhanlăi, care es pre
fără de voie dată, de string mira de pre la locuitori și trec
strașnice poruncă ale Domniei mele să faci către Țabiţii de pre
ca nici cum să nu fie îngăduiţi unii ca aceia, cum și către
menea.—1801, August 18.
Prea lnălțate

chibzuire de

Vistier ca după
către isprarnicii
la unele judeţe
preste Dunăre,
la acelea judeţe,
ispravnici ase-

Domne

După luniinată porunca Mărie tale, de la acestă jalbă următor fiind, s'a

căutat în condicile, divanului şi se găsi luminat hrisovul Măriet tale de
la coal-altă domnie cel vădui cu lstul 1793, Mai 24, făcut pre numele răposatu
lui
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Banului Moruz, cu coprindere, că pe -acâstă moșie Ploesci
i să se facă bâlciii.
odată la 24 de qile ale lunci lui Aprilie în diua Sft. Gheorgh
e, care târg să
ție o săptămână de rând, la care târg să nu se amestece nici
ispravnicii nici
vameşii, nică alți 6meni domnesci întru nimic, ci să aibă a
se lua de casa
numitului boer vama cea obicinuită și cele-l-a'te obiceiuri la tirg
acâsta după cum

se iaii şi la alte asemenea târguri; așișderea se mai găsi și
tale dintru acâsta a doua domnie ce o v&dui cu l6t 1799,

altă carte a Măriei
Apriile 20, făcută

pre numele d-nei Bănesei Moruzoaia spre înoirea hrisovului,
şi a altor cărți
domnesci cuprindătâre, ca vama de la acest bâlciii ce se face o săptem
ână de
rând, să o strîngă și să oia orânduitul dumnâei Bănesi, în
care aceste două luminate sineturi copring6adu-se ca bâlciti acesta să ție o săptămână
de rând,
și vama să o ia dumnea-ei Bănâsa pe o săptămână numai, aă putere
şi cumptrătorii ce ai cumpărat acest hâlcii dela dumnea-ei Bănâsa să
ia vamă, adică
pre șcpte zile cât este săptămâna, iar nu mai mult, și r&ii umblă
a se întinde
acei cumpărători ai bâlciului și pre al doilea Marţi a lua tot ei
vama, căci
estimp întemplându-se Sit. Gheorghe Marţi, și începându-se
Bâlciii acesta de
Marţi, după cuprinderea domnescilor sineturi aii avut să ție
bâlciu până Luni
sera, adică șepte dile cât este săptămâna, iar al doilea Marţi
n'ati “putere a
o pretendirisi acei cumpărători ai bâleinlui, fiindcă aşa urmându-se,
ei face
stptămâna de opt dile, ci târgu Marţi de al doilea este cu dreptate a se
vămuj
de vameşii domnesci, însă fiind că osebit de acest bâlciii se face şi
târg pe
tătă săptămâna odată adică Mercurea, de se vor fi intins acei cumpăr
ători ai
bâlciului a vămui tot ei şi Marţea de al doilea, cu cuvintcă târgu
acei Marţi
ce era adunat din pricina bâlciului, şi nu se putea a se răspândi norodul
, și
a se mai aduna și. Mercuri, când se face târgul cel obicinuit care
se vămuesce
do către vameși, iar n'aii dreptate acej cumpărători ai. Bâlciului a pretend
irisi
să vămuiască să și târgu Marţi de al doilea, una, căci. cu acâsta fac săptăm
âna
de opt dile, și al doilea căci Mercuri făcându-se târgul cel obicinuit,
adunarea
norodului la acest târg al Mercurei, cum şi alișverișul de Marţi începe
a se
face, şi de Marţi incep şi vameșii a vămui pe alişveriș ce se f:ce, cum
asemenea se obicinuesce de se adună şi se vămussce şi latâte alte tirguri, și
după dreptate găsesc cu cale să fie luminată porunca Înălţimei tale către d-lor
ispravnici judeţului, să cerceteze câţi bani ati prins tîrgul întru cea
al doilea
Marţi, şi să apuce d-lor pe acei cumpărători ai bâlciului, ca să întârcă
acei
bani ai vămii la vameşii domnesti, iar hotărîrea... —1801, Maiii 4.r
Vel. Iogof. Grigorie Brâncoven.
Cod. XLIAT, Bla 305,
a

Io Alexandru

Constantin

iMoruz

Vvd. î gospoa,

Cu cale fiind anatoraua d-lui vel. Logof, de țra de jos, o întărim și
domniă mea, şi poruucim d-vâstră ispravnicilor ai judeţului să faceți urmarea
co se coprinda mai jos. — 1801, Maiii 7,
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Prea

lnăljate

Domne

£
Sr

După luminată porunca Măriei tale ce mi se dă la jalba negustorilor
ri
sureccii de la Arnăutehioi ca să cercetăm de sunt numele lor între neguţăto
că
tale
Măriei
ce ai strins vite pentru a le tăia la Zalhanaleaici în ţ6ră, artt
Iacercetând, se găsiră numele lor la catastiv d-lor ispravnicilor din judeţul
în visterie

lomiţa, ce aii trimes

de

ce aii strîns vite, şi

neguţătorilor

numele

sunt la suhaturile acelui judeţ, toţi acești Arnautehiolii cu vite 8658, şi dintr'a
decindea
de
adică
numele
cu
2990,
câstă sumă de vite arâtă d-n6lor ispravnicii
hotărîrea
şi puse la suhatură acolo, şi de pliroforia ce luai arăt Măriei tale, și
sc va face de Măria ta. — 1800, August 20.
Vel.
- Cod,

XLIII,

fila 104

Wist.

Filipescu.

verso,

Io Alexandru

Constantin

Moruz

Vid,

Domnia ta vel Vistieru i domnia ta vel Postelnice, am v6gut domnia mea
anaforaua ce ne face, dumnâlui vel Vistieru, ci după cum am poruncit pentru
suma seului şi a cervişnlui ce se cere și de Ja acești sureccii pentru capan,
să urmaţi d-vâstră. amândoi, şi aducându-ră tescherea de la Capanlăi cu suma
numită, să li-se dea voie a-și trece vitele. — 1800, August 91.
10 Ălewandru

Constantin

Moruz

Vvd. i gospod

Zem.

Vlachis+oi

Domnia vâstră ispravnicilor ot.-sud Prahova veţi vedea arătarea pricinei
ce i se face printr'acestă anafora pentru care vă poruncim, că jăluitorul Mayer
de faţă fiind şi Vechilul Dumneaei Bănesii să dovedescă înaintea Dumnevâstră cu însăși mărturia mwăgerilor de mai înainte, cum sait urmat în anii
trecuți. până acum, adică de cine Sai luat măgeritu în diastima acei săptămână, din gina sfîntului Gheorghe înainte : de slujbași măgeri seaii de casa răposatului Banului Moruz, şi să însciințaţi Domniei mele, ca să dăm porunca
cea cuviinei6să

de

urmare.—1801,

Prea

lunie

Inilţate

10.

Domne,

După luminată porunca mării, de acestă jalbă făcând

cercetare pricini,

Vaii căutat condicile Divanului, sineturile Domnesci ce 'are Dumneaei Bin6sa
Moruzia pentru bălciul acesta, ca să vedem ce coprindere aii, şi să găsi
întâi un luminat Hrisov al Imălţimei tale din ceia laltă luminată domnie cu

lât 4793, Maiii 23, dat la mâinile răposatului Banului Ienache Moruz, în care
să cuprinde că acest bâlciii să ţie o săptămână de rând începându-sede la 23
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de dile ale lui Aprilie, la care bâlciă să
nu se amestece, nici Isprăvnicel, nici
Vameş, nici alți 6meni Domnesci pentru
nimic, -ci vama cea obicinuită şi celel-alte obiceiuri la tSrgul acesta să aibă
a se lua de numitul Boeriii, după cum
„Să iai și la alte asemenea terguri, aşișd
erea să găsi și o luminată carte a Măriei
tale dintr'acâsta a doua luminată Domnie
cu 1&. 99 April 20, dată la mâinile
Dumnâei Bănesii Moruzdia, spre înoirea
mai sus numitului Hrisov şi altor
cărți Domnesci, ca vama bâleiului acestuia,
după cum mai nainte stati luat de
casa răposatului Boerii, așa şi de acum înaint
e, am văqut apoi și luminată cartea

Măriei tale dintr'acest următor 1&f, 1801, Ghenar
1, ce are în mâini jăluitorii

acesta, în care se artă

câce de Olt, prin
cei ce vor avea
în numita carte,
părat-o Zapeii de
Bănâsa

pentru

că a enmpărat

slujba

măgeritului

din

12

judeţe

care i se dă voie a umbla, să caute acâstă slujbă
şi
pește de vîndare să ia marafetul acesta, ce este
hotărît
ci fiind-că marafetul acesta este slujbă Domnâscă
care
la Cochi-vechi și nică în sineturile Domnesoi
ce are

bâlci,

acâsta nu

se pomenesce

pentru

măgerit,

din-

de la toți
şi arătat
aii cumDumneei

a

lua pe sâma
Dumntei, precum nici în numita carte
a Măriei tale, ce are jăluitoriii Majăr
în mâinile lui, iarăși nu se pomenesce, a
nu lua măgerit de la bâlciurile boerescă, ce le sunt hărăsite vama, şi jăluitorul
acesta artă că. tal. 30, 80, ce aii
prins măgerit la bâlciul acesta sati Inat de
cătră 6menii, ce i-ai avut Dumnsei
Bănâsa orânduiţi, cari bani dice că staii
în zaptu D-lor Ispravnicilor judeţului,
și pote acei 6meni, ce i-ati avut Dumnâei
Bănssa orânduiți, va fi făcut acâstă
urmare cu luarea măgeritului fără de scirea
Dumnâei; rămâne ca hotărîrea
cea desăvârșit să se facă de către Inălţimea
ta. 1801, Maiii 22.
Cod, XLIII, fi. şi7,
Vel. Logofăt.

Cu referinţă la stâne, Al. Moruzi dă următâ
rea hotărire:
Anaforaua lui vel Vist. Filipescu, din 3 Iunie
1800. Ati

cercetat din ordinul Domnitorului Alexandru Moruz, după jalba
lui George sin medelnicerul

Niculescu, care s'a jăluit în contra lui Macov
ei, că umblă să'şi facă căşărie
nouă, lângă cășăria sa cea veche din judeţu
l Rimnicul-Sărat şi îi ia și o stînă
veche a lui, ce'i aducea caâş la căşărie, dintr'
a căruia pricină îi se dă zăticnire
şi pagubă cășăriei lui şi piritul nu se află aicea,
ca să se întrebe şi el, ce se
împotrivesce la jalba sus numitului. Dar după
ponturile, ce sunt date asupra,
cășărielor, întru care să arstă, că nici un neguț
ător să nu tragă cu vicleșug
oile de la stînile altor neguţători ce le aii tocmit
e și arvonite, nică să dea preț
mai mare lu telemea de cât dai alți neguţători
ce ati cășării prin împrejur, nu
este volnie și slobod de a" lua acâstă stînă și pe
lângă acesta cercetând la
vistier, de aă luat acel Macovei cartea Mărioi tale
de slobogenii de a face cășărie
nouă și a da zapis la vistieri ca să păzescă pontur
ile, să văgu că nu aii luat.
Istoria Românilor de V. 4. Urechiă
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cale să fie luminată
Aceste două pricini împotrivitâre fiind la mijloc, găsesc eu
Rîmnic, să fie
slam
sud
porunca Măriei tale, către dumnelor Ispravnică din
aică la lumiveni
poprit, şi păritul de o va vrea a răspunde împotrivă ceva-și va
desărârșit. . . .
natul divan al Măriei tale spre a-și căuta iar hotărîrea cea
Domnitorul Alexandru Moruz aprobă anaforaua.
Cod

XLAI,

fila 377 vers.

ari n'avură nari
Am mai vă&dut şi altă dată că zarzavagiii, grădin
acte din Cod. XLII
la vinderea legumelor lor. Se pâte vedea acesta in
fila 30 verso, încă pentru anul 1799 luna Augusi.
e la tirgul PloLa pagina 94 din acest volum am adus acte relativ

Slătinenu
esci. In anul 4799 Iunie 4, a urmat proces între vel Vorn.
fila 35,
XLII,
cu Bănâsa Moruzdia, pentru Ploesciori. (Vei Cod.
verso şi 37.)
Nu
mânteni

r păvom omite, de a pomeni aci de Anaforaua neguţătorilo
Conu
(pentr
i
untulu
suma
de
e
din Muscel, cerând scăder

drepstantinopole). 1799, Sept. 6. Cerceteză Vel Vist. şi dice că n'a
6000
cerură
tate, că deja li sa mai scădut de, Vodă 2500 ocă. Mai
nu-şi
oca unt strâns de Rucăreni. Ei nu vor a'! da, gicând că e de oi şi
pot vinde

caşcaval

Mai dăm

la Capanlâi

de aceea nu le dai şi acel unt.

două acte din sfera comerciului:

Anatoraua Spătarului și a judecătorului Spătăriei de la 1800, Martie 23
artă, că Sava, birnicu, din judeţul Săcueni, aii jăluit lui Alexandru Moruz, că

astă vâră Ştefan Cahriman din Bucuresci, i-aii dat taleri 120 arvună, să-i facă

40 cântare boia de căpriţe, cu aședământ prin zapis, ca să-i plătescă cântarul
cu prețul ce va cumpăra şi alţi neguţătoră și făcându-i văpsirea n'aii urmat la
soroc, a veni să o ia, cum și când a venit nai voit a o lua. Aă urmat ja4,
decată. Judecata aii dis, să se plătâsca văps6ua la locul unde se află, câte
șeaătaleri, 4 bani şeai-deci cântarul, iar adus în Bucuresci câte 5 taleri, bani
geci. Cu acâsta sa mulțămit Sava, dar în urmă starostea de neguțători aii intervenit şi ai fixat prețul vopselei numai la 3 taleri, bani şeai-qeci cântarul,
ori să dee dacă nu primesce arvuna îndărăt. Sava ne având bani, ali fost aruncat la închisâre. Domnitotul la 4 Maiii 1800, ordonă să se vânqă boiaua cu
preţul ce se va găsi, să se plătâscă arvuna lui Cahriman cu dobânda ei.

Telal Oturacli. Vel cămărașul Ienachi, în Septembrie 1779, raportâză, că
în Bucuresci sunt 5 prăvălii de telală oturacli (lenachi, Anton, George, Manole
dat
şi un armân), cari nu sunt la nică o orânduială de nizam nici chezăşie aii
unde-va, nici supuşi nu sunt la Telal-bașa sai la stărostie, ci de capul lor își
fac alişverișul, din care pricină pot să se facă pagube şi înșelăciuni la mulți,
precum ai venit și la luminatul audul Măriei tale o pricină de acestea, că ali
prăpădit nisce juvaeruri, ce le av6 luate pentru vângare unu din acești telali
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oturacii, şi cu cuvânt, că le-ati prăpădit, rămân
e stăpânul lucrurilor păgubaș ne
având dată chezășie sati altă siguranție, de unde
să se pâtă împlini paguba. Să
propune deci, «că precum telalii cei-Valţi sunt legaţi
cu chezășii și supuși la
Telal-bașa, prin luminata Carte a Măriei tale,
asemenea să fie supuși și aceștia

ce sunt oturacli, a da întâi chezășie și așa să-și țină prăvăl
iile şi de acum îna-

inte să nu fie slobod nimene fără de scirea lui
Telal-başa şi fără de chezășie
a metachirisi acest alişveriş, nici cu prăvălii, nică fără
de prăvălii:>
La nesupunere să fie ar&taţi la Camară, ca prin camar
ă să li se facă zapt.
«lar când. şi după aceea se va întâmpla vr'o înșelă
ciune din neîngrijirea lui
Tela!-bașa, atuncea 'Telal-bașa sa, fie răspundător la ori-ce
pagubă.»
La 26 Septembre 1799, Domnitorul aprobă acâstă regula
re.
Cod. XLII. fila 314.

Bresle
N'ai timpul breslele să-şi reînoiască hrisvele
sub Alex. Moruzi,
in domnia acesta,
Bresla

măcelarilor

reclamă

contra

tăierei de oi

împreună cu vite

mari, la zalhanalele din jurul oraşelor, la 1801 Octom
brie. Aga intră
cu anafora la Domnitor în 5 Oct. şi stărue în favârea
cererei breslei
măcelarilor. Domnitorul, la 6 Oct. 1804 » ordonă
Visteriei, să se dea
poruncă la zalhanalele din tâtă țera, de a nu mai
tăia oi.
Independinţa breslelor este în ori-ce cas redusă.
Până la atâta
a ajuns lucrul, că nu se mai pot aduna la un
loc breslele nici la

petrecere,

lără prealabila

autorizare

a lui Aga,

Acesta se pâte vedea din următorul act:

ba şi a Domniei.

Prea Inălţate Domne
După luminata poruncă a Mării Tale, cercetând aflăm, că
aceste patru rufeturi aii obioeiii ca în vromea când es calfe dintre
ucenicii învăţaţi şi iscusiți desăvârşit la meșteșugul lor, adunându-se la un
loc fac un şule, ce-l şi

numesc

triferiţie, cu cheltuiala

cutiilor,

care

fiind-că acum

sunt

a scâte

vro

câte-va calfe, pentru ca să nu li să strice obiceiul, cer
voe de slobodenii de
la Măria-Ta, a-și urma adetul breslei lor, adecă să se adune
la un loc, să facă
chet cu mâncără şi băuturi după adetul lor. Pentru care deteră
prins6re atât
cei mai de ispravă dintre bresle, cât și polcovnicul Lazăr
Maimarbaşa, ce să
vede iscălit în jalbă, ce le este și epistat, că nu să va întâmpla
nicăo netrebnicie
în aoc6stă adunare, mai qicând că de aceea voesca face acest şetlic
prin jalbă cu
ştirea Domnii, ca să nu să întâmple vu'0 netrebnicie. Intrebându-i
apoi şi unde
este să se strîngă, să facă acest șetlic, ne spuseră că afară din
Bucuresci, la cişmelele Ot t6rgu de afară. De care nu lipsim a arăta Mării Tale.
—1801. Iuniă 28.
Semnaţi vel Aga Caragea, ve! Vornic Constantin Ştirbei.

1. Cod. XLIII, fila 476.
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Domnitorul Alexandru Moruz hotăresce:
dim<Dumneata vel Agă, am vădut Domnia-Mea anaforaua, ce ne faci,
voie și slobodenie,
preună cu Dumnealui vel Vornic al Obştirilor și iată le dăm
şi cu tstă priveîngrijire
cu
Dumneata
ca să-şi facă acest obiceiii, însă să fii
101.
lunie
gherea, ca să nu se întâmple vr'o nstrebnicie».—1801,
Cod.

XLIII,

fila 404,

Din actele ce dăm în note se pote vedea:
a) că armenii s'au primit în breasla zăbunarilor ;
b) că lui lorgangi-Başa i se acordă scutiri, fiind că bresla e mul„țămită cu el;
4. Bată diverse documente referitore la bresle:
că de la
Vel cămăraş Nicolachi raportâză lui Alexandru Moruz, constatând
d şi
<Aducân
-bașa.
Lorgangi
fi
a
t
continua
a
Stoian
prima Domnie și până acum,
sunt
și
fost
ati
că
diseră,
toţi
făcut,
le-am
c2
ea
întrebar
la
faţă,
pe iorgangii
calitate
a
asemene
În
-bașa».
mulţumiţi de dânsul, cerându-le a fi tot el Lorgangi
slujit și sluDomnitorul la 10 Ostomvrie 1801, fiind-că Stoian Iorgangi-başa <aii
dânsul», îi
de
ţi
mulțămi
i
iorgangi
toţi
şi
sunt
şi
Gospod
curţii
jesce nelipsit
r budreptelo
scutirea
și
cum
acordă mila seutirii din rîndul dăjăiilor visterii,
are.
ce
via
catelor lui de vinăriciii la
Cod. XLATI, fila 479, verso.

Constantin

Io Alexandru

Moruz

Vwd. i gospod

După pliroforia ce dă Domnia mea D-lui Vel.
Stoian Iorgangi-bașa, cum că ai slujit şi slujeşte
sunt iorgangii mulțămiţi de dinsul, îi facem Domnia
apărat de rândul dăjdiilor, scădând şi drepte bucatele
sa. —1801, Octombre 10.

Cămăraş, pentru jăluitorul
nelipsit curţii Gospod. și
mea îcâstă milă, ca să fie
lui de vinăriciă din via

Prea Inălţate Domne

|

După luminata poruncă făcGnd cercetare m'am adeverit pentru acest Stoian

se
jăluitoru, că încă dintre cei d'intâi ani de Domnie a oălţimei tale și până acum
făcut
le-am
ce
întrebarea
la
față,
iorgangii
pe
şi
aducând
așa,
află tot Lorgangi-b
cu toţii diseră, că a fost şi sunt malţumiţi de către dânsul, cerându-l a fi tot
el Jorgangi-bașa, și ca unul ce s'a aflat şi se află și acum slujind curții Gospod. nelipsit, pentru cererea ce face de a fi apărat de rândul dăjdiilor visterii
şi a scuti vinul de vinăriciii din viiș6ra ce are, fiindu-i cererea cu cuviinţă,
rămâne la milostivirea Măriei tale, care după luminata poruncă nu lipsim a
arăta Inălţimei tale.—1801, Septembre 25.
Vel.

|

Cămăraş

Nicolache

Cod. XLIII, fila 479 verso,

Marin lorgangiul, ne rămânând odihnit la anaforaua Domniei-sale, vornicului
Radu

Golescu,

nazirul» Agiei,

sai

înfățișat înaintea Domniei

mele cu bresla
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c) că pote fi un armean Iorgangi-Başa;
d) că croitorii

n'aă voie să deschidă

prăvălii cu

nărie, nici se vindă de asemenea marfă, nu numai
nici afară.

marfă

de zăbu-

în Bucuresci,

dar

Este de mare importanţă documentul din 20 februarie 1800, căci
el arată domirit cum Domnia—contra vechei organisaţiuni a breslelor.—sparge cetatea breslei, băgând în ea, cu poruncă, 6meni străini
breslei.
>
Acest document arctă, repeţim, cum şi pe acestă cale s'au spart
incă înainte de regulamentul organic cetatea breslei şi cum străinii
meseriaşi au invadat brâsla română, până ai copleşit'o şi nimicit?o.
Alexandru Moruz, dă vina pe Zăbunari, că şi-au dat un lorgangi-başa

zăbunarilor de aică din Bucuresci, dicând că este venit aici de 8 ani
şi aicea
s'aii şi însurat și sciind meșteșugul iorgangerii ati și lucrat acest
mește șug, la însu-și isnaful iorgangiilor pământeni, calfă de este până acam
5 luni,
când aii deschis prăvălie. Așișderea sati arătat cu asemenea jalbă în divan,
de
faţă şi Sarchez, loasap armeni, gicând că ei fiind pământeni de aicea
și învățând acest meșteșug, aii slujit asemenea și ei cu lucrul breslei pământen
ilor
și acum nu-i îngăduesce nici pe dânșii a deschide prăvălii, din pricină că
sunt
armeni, după ce pe alţii din armeni i-aii primit iorgangii în brâsla lor,
având
încă

şi lorgangi-başa

armean.

Am

cerut

Domnia

mea

mai

întâi cartea

dom-

n6scă, ce aii zăbunarii de orânduiala acestui isnaf şi să v&d coprindâ
ndu-se
ca să fie opriţi străinii şi armenii a nu lucra meșteșugul acesta al iorgangii
lor,
adecă al lucrurilor ce se fac umplute cu bumbac și cu Jână; pentru care
vaii
întrebat zăbunarii de ati pădit aceste ponturi ale cărţii Domnesci, spre
a nu
primi între dânșii să lucreze meșteşugel lor saii nu ? Şi nu tăgăduiră
pentru
Iorgangi-başa, că aii avut armean fără de numai pricinuire, că era altul
staroste, iar iorgangi-baş: avea a face numai cu lucrul curții Domnesci
. A şişderea nu tăgăduiră nici pentru aceşti trek jăluitori, ce ai slujit întâi breslei
lor cu lucrul, fără de numai pricinuesc că ati lucrat cu plată pe di.
Deci fiind-că înșii zăbunarii aceștia n'aii arnat, nică aii păgit orinduial
a,
ce se cuprinde în Domnescul sinet, ce-l aii la mâinele lor, ce singuri
ai strămutat acea orînduială, mărturisind cu graiul lor, caii avut între dânșii
Lorgangi-bașa armean, cum și pentru acest Marin, caii lucrat la însuși ei
meșteșugul
acesta cum și cei-lalţi doi ; și lângă acâsta, fiind-că acum politia Bucuresc
ilor

s'a înmulţit,

din ceea ce a tost mai

înainte

şi a prisosit

și trebuința

de

lucru

zăbunării, cu cale este dar, ca o politie mare ca acâsta, spre a putea proftacsi
fieş-carele de a-și face trebuinţa de lucru,ce ai, spre a se înmulţi şi
lucrătorii,
ce aii sciinţa meşteșugului acestuia, căci cu a lor înmulţire se pricinuesce
ieftinătatea obştiei și lângă acâsta şi înlesnire de hrană acestora, cari cu
drâptă
muncă şi ostenâla lor voesc a se hrăhi aici în pământul țării Domniei
mele
şi fiind-că acest Marin și de aii fost străin, dar acum este pământean și
dajnic
aflându-se căsătorit aicea, pe carele singur ei Vaii amestecat în meșteșugul
lor primindu-l de aii lucrat cu plată pe di, acum dar făr'de cuvânt îl
depărteză. Asemenea și pe acești doi may sus numiți armeni, ca nisce pământe
ni
ce sunt, de aicea dar nu străini, când însu-și zăbunarii ai primit de aii
avut
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armean. Zăbunarii răspund, că ei ai avut deosebit starostele lor, dar
că armeanul a purtat titlu de Iorgangi-başa, pentru-că Curtea i-ai dat
preferinţă şi Lai întrebuințat la lucrul Curţii, unde era obiceiu,
ca

numai cei d'intâi ai breslei să lucreze. Adevărul este că şi zăbunarii
şi Iorgangi-bașa armean, urmeză ca şi aceștia să fie primiţi
meșteșugul lor. Atâta numai poruncim, ca și unul și alţii să
lor şi să păzâscă narturile breslei și ale cutiei lor, cum și
orînduite, a da la deschidere de prăvălii şi cu acest mijloc,
la staroste a breslei, să fie slobogi a-și deschide prăvălii şi
acesta nepopriţi. 1800, Februarie 20.

şi slobodi a lucra
fie supuşi starostei
avaeturile, ce sunt
adecă cu supunere
a lucra meșteșugul

Cod XLII, fila 215, verso.

unul

Anaforaoa în dosul jălbii luă Lazăr polcovnicul epistatul dulgherilor,
Mitică dulgherul, pentru că Pat, necinstit cu ocări şi înjurături,

Io Alexandru

Costantin

Moruz

cu

Vvd. i gospod

Porunci

m Domnia mea D-tale vel. Cămăraş nu numai banii ce iati
luat
pârîta Mitea să'i întârcă înapoi, ci să se și trimită surghiun la mănăsti
rea
Znagovul, cu deosebita porunca Domniei mele de vornicie ce s'aii
daţ, — 1800,
Noembrie 24.
Anaforaoa

lui Radu

Golescu şi lin Creţeanu din 27 Ianuarie 1800.
«După luminata porunca Inălţimei tale de la acâstă brâslă
a zăbunarilor
de aici din Bucurescă, am adus față şi pe pâritul Marin Străinul,
cel arătat
din jalbă cum și pe un Asar Holteiul Armânul, ce asemenea aii deschis
prăvălie de zăbunărie, ca numitul Marin. Şi vrând a intra în cercetar
e pentru

arătările

ce fac, că fără de scirea

Starostef şi a breslei lor, nu are voie nimeni

altul a lucra meșteșugul lor, am cerut de la brâslă sineturile gospod,
ce ie
că aii și îmi arstară o luminată carte a Mărie tale încă din cea-l'alt
ă fericită
domnie, scrisă cu leat 1793, Iunie 6 şi după cuprinderea ponturilor,
ce am vădut că se arâtă în acest privilegiii, t6tă dreptatea ati jăluitorii de
a nu îngădui
pe altul, fără scirea lor, a deschide prăvălie şi a lucra acest meșteșu
g și răi
aii urmat pârîţii de aă deschis prăvălii şi lucrâză fără scirea
acestui isnaf,
făcând de capul lor; pentru că dice în privilegii chiar așa, că
la meșteșugul
zăbunăriei, care este, ori câte se umple cu bumbac și cu lână, atât
alt rufet
să nu se amestece a lucra, cât nică Armân, nici Giurgiuvân, nică croitor,
ni„meni să nu se cuteza, a se amesteca şi a lucra meșteşugul zăbunăr
iilor, fără
numai ei să lucreze și să vîngă martă de zăbunărie și aicea
în Bucurescă. şi
prin

târgurile de pre afară şi peniru câţi din alt rufet

va

avea acstă marfă
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lucru

armeni

şi străini.

ca să dea intrare

în bresla

O specie de breslă nouă se înfiinţeză în 1800, Mai, aceea a Iaurgiilor. Aceştia cer, să fie organizaţi ca breslă, dar, după anaforaoa lui
Vel Vornie

al ebştirilor,

lucrul

se mărginesce

în aceea,

că li se re-

cunosce un vătaf, la 24 Mai 1800, ca la alte bresle, însărcinat cu strin-

gerea banilor ce are a da brâsla. Tot-odată se învoesce şi nartul de
vendare al iaurgiilor, de către Epitropie, nart ce deja se dase iaurgiilor

sub Hangeri. (Cod. XLIII, fila 529.)
Cum

că brâsla

nu mai

e în

puterea

vechei

ei organisaliuni,

şi

că prin amestecul marelui cămăraş in afacerile de judecată a breslei,
loja a perdut autonomia ei, acâsta se atestă şi din alte acte, din codi-

gata, să aibă numiții zăbunari volnicie, ca ori să le pue soroc, ca să și le
vînqă, saă să i le cumpere cu bani și cel ce va deschide prăvălii după alegerea starostei şi a rufetului, să dea taleri 5 la cutia lor, să fie şi pentru
ajutorul celor scăpătaţi și pentru cei ce vor muri, din săracii ce vor fi din
brâsla lor; poruncindu-se și la vel Agă i vel căpitan de dorobanţi, ca pre cei
ce-i va arăta rufetul zăbunarilor, că urmâză în potriva meşteșugului lor, nici
într'un chip să, nu-i îngăduiască, ca să li se pâtă pădi privilegiul acesta ....
(anexat la anafora). După care şi la audul Domniei tale este nesuferită, rea
urmarea și împotrivirea numiţilor păriţi și cu drept cuvânt, fac jăluitorii plângerea acesta, de a nu-i îngădui mai vârtos fiind și străini şi unul Armân şi
sunt cu meșteșugu: croitoriei. Cu tote acestea am întrebat şi pre pârâții : câtă
vreme este de când aii deschis ei prăvăliile și de-aii întrebat brâsla zăbuna-

rilor, când ai deschis și de aii dat obicinuitul avaet al cutiei lor, ce se arâtă,

și r&spunseră, că este. vre o trei luni şi aii dis numai unuia dintre dânşii, că
va să deschidă prăvălie, iar avaetul cutiei nu L'aii dat, fiind că Anton starostea
ce a fost al breslei ati murit și aii socotit că cutie nu este. La a cărora pricină a răspuns și brâsla dicând, că pe nimeni n'aii întrebat şi starostea de ati
murit, dar ei vechil aii avut pre feciorul starostei, la care aii fost şi sineturile
și cutia breslei și strigând că nici o dată nu-i pâte primi pe pâriţii, că nu
numai că sunt străini și unul armân, ci şi că bine-cunoscători nu sunt la
acest meșteșug, fiind de felul lor croitori. Drept aceea, după cuprinderea luminatei cărţi, ce să v&dură că aiă, tâtă dreptatea aii jăluitorii, ca pentru câtă
marfă de zăbunărie aii gata pâriţii, să le dea un soroc, ca să şi-o vândă, saii
jăluitorii să o cumpere cu bani după prețul ce va face, precum să cuprinde
în ponturi. Și de acum înainte să file pâriţii popriţi de la acest meşteşug al
zăbunăriei cu a nu mai lucra, care ai și primit jăluitorii, ca să fie cortorosiţi
de dânşii, cu a lipsi pâriţii din brâsla lor, să le numere banii pentru câtă
marfă vor avea gata. —1800, Ghenare 27.
Cod, XLAI, fila 214, vexso.

Semnaţi:

Radu

Golescu şi I6n

Creţianu.
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V.

cele domniei,

de sub

A.

Alexandru

URECHIĂ

Moruzi.

Aşa

spre

cita procesul intentat de Lazăr epistatul dulgherilor,

breslaş

dulgher,

proces

care nu

se judecă

exemplu,

putem

contra lui Mitea

de leqe, ci de Gherase vel.

cămăraş, în 1800 Noembre 93, supunând acesta apoi anafora Domnitorului, pe care anafora, Vodă, în 94 Noembrie 1800, ordonă surghiunirea meşterului la mânăstirea Snagov. (Cod. XLIII, fila 208.)
Prea

Inălţate

Domne

După luminată porunca Măriei tale ce mi se dă la acâstă jalbă următor
fiind, am înfățișat pe amândouă părţile înaintea mea și făcând cercetare atât
lor, cât şi Ogeaclăilor, ce s'aii întâmplat față la gâlcâra lor, şi m'am pliroforisit că atunci când s'aii luat şi pârîtul cu alți du'gheri a se trimite la
Nicopole, strângându-i la ogâcul Tufecci-bașa, acolo s'aii gâlcevit amândoi, a dis
pârîtul lui Lazăr poleovnicul, şi cuvinte preste şi după pornirea lor sâra de
la Văcăresci ai şi fugit, s'aii întrebat, dacă aii făcut-o ăcâsta, și răspunse,
că
având pricina la Nicopole și sfială de a merge, ca să nu pătimâscă vre un
răi
de aceea asupra necazului aii greşit de i-aii dis, căci îl luase pe el şi aii
fugit
care greșală cunoscându-se, singur a cerut ertăciune, l-am întrebat şi pentru
cuvînt de cerșit, și tăgădui că cerșit nu i-ai dis, iar că aii scris cărți la Vidin
i-ati dis, în potrivă Lazăr dise, că având o rudenie la Diiu şi murind fără
de
clironomie, a rămas o casă, apoi mai în urmă întmplându-se să mârgă Gligorie
cojocaru cu marfă de aici pentru vândare, i-ai arătat pricină acei clironomi
și că aii scris și argintarului și l-ai făcut vechil pe Gligorie, rugându-l
ca să
stea pentru dreptul s&ii să i-l scâtă, la care aduse şi pe Gligorie însuși
față

şi asemenea

dete

mărturie,

mai

făcu

jăluitorul arătare, că la pornirea

lor aii

dat și taleri 20 pentru Enucliul lui, și celor-l'alță dulgheri, nu tăgădui
pârâtul,
că nu i-aii luat fără de numai disa că taleri 10 i-ai şi împărţit la cei-Palți
dulgheri, deci cât pentru acești bani găsesc cu cale, să-i întârcă înâpoi
și că
ai necinstit pe jăluitor, pentru osânda ce i se va cuveni, rămâne la luminată
hotărîre a Măriei tale.—1800, Noembre 23.
Cond, XIII, fila 208,
Vel. Cămăraş Ienache.
O măsură luată de Alexandru Moruzi în 1801, este aceea prin

care învoesce, în anumit hrisov, deschiderea de căşării ori unde 1.

1. George Nicolescu, s'a jăluit lui Vodă, că are cășărie cu suhaturile ei
în
muntele Niclele (?) «la care luară caşcaval de Ja Capanlâi şi acum
unii din
locuitori, din pricină şi r&utate, caută să-i strice cășăria și subaturile
cu pricină, ca să are. Vodă orînduesce jalba în cercetarea Vel. Vistierul
ui Filipescu.
Acesta presintă anafora, în 3 Aprilie 1801, și constată că Gheorghe
ţine cășăria
şi suhaturile încă din 1781 «luând pe fieş-ce an cărţi Domnesci
de slobodenia
lucrărei cașcavalului». Mai amintesce Vel Vistierul, că în ponturile
date asupra
cășăriilor este și acest pont:> că ori și care din neguțători, la ce loc
va vrea
a-şi face cășăria, prin cărți Domnesci ce li se vor da, să le facă cu
slobogenie».
Vodă ordonă, a nu se permite locuitorilor să strice o cășărie, care
există de la
1781, mai ales, că ce arături pot face în munţe,
Cod.

XLIII,

fila 259 vereg,
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Cu referinţă la comerţ şi monedă, avem două documente
curi6se,
relativ la pescării

şi altul despre

un

calpusan.

Vătaful de pescari Mihalache a fost învinovăţit, că ai luat cu
abus parale
de la aducătorii de raci, pentru vâudare în oraș și că ai
bâtut pe pescari.
Domnitorul la 15 Ianuarie 1800, dice, că fiind-că nimeni nu e oprit
a veni cu
raci și ai vinde la obște, poruncim că acolo, unde s'a bătut jăluitori
i, în acelaşi
loc să se bată și vătaful cu 100 toiage la tălpi și aceea ce li s'aii
luat mai
mult, peste 20 parale, ce sunt orânduite, ale grosului, cât şi trâpădul
, să le întârcă vătaful îndoite jăluitorului.
Cod. XLII, fila 448,

Procesul

unui

calpusan.

Sa găsit asupra postelnicelului Teocharie 200 taleri falși. Era
un grec
din Castoria,,venit în ţâră de 15 ani. La 1795 sa căsătorit cu o
fată de negustoraș! și se hrănia cu negoțul de bogaserie. Mergând cu martă
în Turcia, s'a
întâlnit cu un calpusan în Constantinopole, și %-a dat 100 de
taleri falși,
plătindu-i cu 50 taleri buni. Judecata a constatat, că banii falși nu sunt
lucraţi
de țiganii din: eră, ce ai meșteșugul zlătăriei, adecă al argintăriei.
Acusatul
este desvinovăţit, că ar fi făcut el bani îalși, dar pentru introducerea
lor în
ț6ră ai tost pedepsit cu închisâre de temniţă. Da 3 Octombre 1799,
Vel cămăraşul și judecătorii propun Domnitorului Alexandru Moruz,
să fie ertat de
la închisâre. Domnitorul însă, la 7 Octombre 1799, dă resoluţ
iunea următâre :
«Find-că numitul Teocharie a primit prin sciinţă, făr de sfială,
a metachirisi
bani calpi, și a face acest fel de alişveriș, nu găsim a fi îndestul
osânda lui,
pentru vina acâsta, numai închisrea, ci poruncim Dumitale epistatule
al moșiei,
săi ei cartea ce va fi având de postelnicel, să o aduci la Domnia mea
şi de
va îi în rîndul postelniceilor, la archondologhie să se ștârgă numele
lui, ca să
rămână în rîndul dajnicilor, pentru care se orînduesce sluga Domniei
mele... .
zapciii armăşesc, să'l ducă la Ialomiţa, unde îi este casa și șederea,
unde acolo
poruncim ispravnicilor judeţului, sl puneţi la dajdie după starea
și puterea lui
și cu chezaș sigur sciut, a căruia chezășie să se tr6că și în condica
armăşiei.
Contra semnat Vel. Logofăt.
Cod.

XLAI,

Eacă

fila 70, verso,

un act din care se vede,

că în interesul

să impedică deschiderea unei simigerii.

siguranţei

publice

Mahalagii vecini cu hanul lui Şerban- Vodă, cer să se împiedece
facerea

unei simigerii de Păun
Radu Golescu

la 43

Ișlicarul.

Octombre

1199,

raporteză

Domnitorului,

că Păun

Ișlicarul, nu voesce să renunţe, de a face simigerie şi că ai reclamat şi marele
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A,

URECHIĂ

ban Dumitrache Ghica, având şi dumnâlui la acel loc două bolte şi se tome
de primejdia focului.
Domnitorul, la 15 Octombre, pune resoluţiunea pe acâstă anafora a lui
vel Aga: <«Simigeria acesta este cu adevărat pricinuitâre de primejdii și de
multă supărare, la atâtea prăvălii vecine. Şi fiind-că Păun Ișlicarul, după atâta
îndemnare şi sfătuire ce i s'ati dat, nici cum nu s'a înduplecat de sine la o
învoire cu vecinii să, poruncim dar cu hotărîre D-tale vechile al hagiei, să
fie oprit, numitul Păun, a nu mai face într'acea prăvălie negoţ de simigerie.—
1799 Octombre 15.»
Cod.

XLII,

Fila 76 verso.

Terguri mari nu se infiinţeză de cât puţine sub Al. Moruzzi în
domnia acâsta a sa. Aşia, el permite terg de Vineri, pe moşia Stefănescii al lui biv Serdar Scarlat Grădiştânu, în 16 August 1801.
Cod

XLII,

fila 285.

In 1801, Mai 1, Alex. Moruzzi, reinoesce, în favârea familiei sale,

monopolul
Cod.

t&rgului

XLIII,

şi bâlciului de la Ploesci.

țila 305.

La 20 Septembre

1801, reinoesce

hrisovul ce voie de

bâlcii, în

terg, pe moşia Bucovul, învoit încă din prima domnie şi se dati porunci
ispravnicilor de judeţ în consecinţă.
Cod.

XLIII,

fila 579 verso,

Menzilurile continuă a fi monopol al Statului şi a fi de

utilitate comerciului. !

putină

1. Jată unicele acte ce aflăm despre menzile în codicile 42 și 43.
Prex

Inălțate

Dâmne

Răducan Postelnicelul, ce este orînduit Epistat asupra poştelor de pre
drumul Câinenilor, aii făcut arătare la casa menzilului, pentru un Mincul 'Topoloven din jud. Argeș, că găsind doi surugii cu cai de poşte, păscând pe marginea unor livedi, i-aii legat pe surugii și i-ai dus acasă la dînsul, și atât de
răi i-ai bătut, în cât nu se scie, de vor scăpa cu viaţă, și așa vădând şi cei-lalți surugii aii fugit de pe la poște, năpăstuind caii, după cum dintru acâstă
alăturată însciințare a numitului, mai pre larg te vei plirotorisi Inălţimea ta.
„Deci pentru îndrăsnâla ce aă luat numitul Topoloven, cu a face acest fel de
lucruri, cu totul împotriva voinţii şi poruncilor Inălţimii tale, şi spre înfrânarea,
altora asemenea, de se va găsi cu cale de către Inălțimea ta, să se orînduiască
de aicea omul Mării tale, ca să mârgă la faţa locului și să cerceteze cu deam&runtul curgerea pricinei, şi găsindu-se vinovaţi surugii, se vor mai pedepsi

de isn6vă, iar de nu, să se aducă acel Mincu 'Topolov6nu aicea, spre a i se face
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Tot cu referinţă la poşte sunt

şi actele ce dăm aci jos 1.
DN
N
|
căduta pedâpsă, căci într'alt chip pote
şi alţii asemenea ca și el să ia-e îndrăsnâlă, și să facă acest fel de rele urmăr
i, şi aşa să deie zătienire și cheder
trebilor Domnesci, iar hotărirea....
1801, Maiă 192,
Vel.

Cod. XLIII, fila 316.

1. Documente

Pist.

relative la poște.

lo Alecs.

Const. Moruzzi Voevod ; gospod. Zem
Vlahiscoi.
După arătarea ce ne face d-lui vel Vist.
printracestă A nafora, de netrebnica urmare a numitului Topolovân, orînd
uim de la hătmănie pe . . . carele să
mârgă la sud Argeş, şi prin scirea d-lor
ispravnicilor judeţului, să facă cercetare cu scumpătate la faţa locului, de
faţă şi cu Topolovânu, şi cu Vătăşel,
şi cu surugii de la acea poștă, ce arstă
că sunt bătuți, și găsindu-se numitul
Topolovân în vină, cu cercetarea din îața
locului, să-l aducă la Domnia mea, iar
îndreptându-se să aducă Domnii mele
însciințare, ca fiind surugii mincinoși sait
vinovaţi să-și ia-e pedepsâ.—1801,
Mai 12,
Coă.

XLIII,

fila 345 Verso,

10

Alexandru

Dumnea-vâstră Ispravnicilor ot sud. Ialomi
ţa, urmând precum să cuprinde
mai jos, să îndatoriţi pre vameși a urma,
întru tâte ponturilor şi catalogului,
neîngăduindu-i a face cele împotrivă.—1800
, Iulie 12.
Prea lmălțate Domn
După luminată porunca Măriei tale, am
adus înaintea nstră pe amândouă
părţile, însă din partea casii menzilurilor
aii venit Şetraru Ioan, iar din partea
jăluitorilor, Constantin Vel Vameș, al carva
saralii, și din ponturile vămii v&dum
la cap. 92, scriind că ori-cine va cumpăra
vite de neguțătorie, saii va face matrapaslâc, ori bperiii mare, sai al doilea
, veri neguțător, saii oră cine, să plăt6scă erbărit de vită mare bani 94 și
de vită mică bâni opt, iară de a nu
plăti caii, ce se cumpără de gembași pentr
u menzilhanea, erbărit nu să coprinde,
precum și la ponturile de orînduiala menz
ilhanelii ; la întrebarea ce făcurăm,
Șătraru loan dice, că nu să coprinde nimic
, iar vameșii dic, că în vremea, răposatului domn Hangeri s'aii arătat cu
asemenea împotrivire, și prin poruncă
Domnâscă s'aii îndatorat a plăti, și de
atunci nu s'a mai împotrivit, ci aii
plătit fără numai de ia Ghica încoce a
început a pricinui, și pe lângă caii de
la menzilhanea, cumpără cai şi pentru
alții, de % vând și să face catahrisis şi
scădere husmetului domnesc, împotrivă
dice șătraru, că adevărat atunci, la
r&posatu Domn sati îndatorat, de ati plătit
exbărit, dară iarăș răposatul Domn
era să dea poruncă a fi nesupărați, “i-am
arâte, şi dise că /nusare, fără de numai cerut acest fel de poruncă, să-mi
ceru apărare, cu cuvânt că caii de
menzilhanea n'ar fi cu,cale să plătescă
erbărit, Pam întrebat iarăşi pe Şătraru,
să ne arte ce fel de orânduială

şi aşedământ

ai cu geambași, și dise că caii
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V. A. URECHIĂ
Vama

reclamă dreptul pentru caii cumpăraţi de

menzilhanea şi

pentru erbărit.

Cu referinţă la vamă,

posedem următârele acte din 1800:

Prea Inălţate Domne,
După luminată porunca Măriei tale, teorisind jalba acâsta, și vădând din
condica Divanului coprinderea ponturilor în fieș-eare madea, arăt Măriei tale
mai jos anume, pentru Braşoveni sudiți, fiind-că pentru sudiți este tarifă
întradins, care are a se vămui maria lor de braşovenie câte sunt numite în
tarifă, dape cuprinderea tarifei, iar pentru câte nu sunt în tarită numite, ati a
plăti la sută trei, din care tal. 1 de povară ali a plăti la Câmpina şi aici
viind să i se socotâscă marfa după tarifă, și ţiindu-i-se în s6mă acei câte tal. 1
de povară ce aii dat la Câmpina, să plătâscă și cusurul, ce i-se va mai face,
aşişderea și pentru vama rachiului, scrie pontul al 50-lea, pentru rachiul ce
fac locuitorii pe la casele lor, i pe la vii, din livegi de pomi, i din tescovină,
i din drojdii de vin, vameșii să aibă voie a îmbla prin sate şi pe la casele
locuitorilor a-i supăra de vamă, iar vîngându-l la negustori, să plătâscă
nogustorii vamă, acolo de unde-l ridică, și luând teşcherea de vamă la ori-ce
târg îl va duce, în cupririsul veri-căruia vameş va face vîngare, de vamă să
nu s& supere, afară numai de rachiul ce se va aduce pentru politia Bucurescilor, la acela să nu se amestece vameșul de afară, ci să se vămuiască de
vameșul Bucurescilor, iar când unul va avea rachiul săi plătit la vameșul,
de unde I'aii ridicat și”l va aduce în Bucuresci, vameșii de Bucuresci să nu”!
supere de alță. vamă, ci luând răvaș săi cante vama, de la acel vameș ce

ce cumpără pentru poște, câţi sunt primiți la poştie, să plătesce giambaşilor
câte 60 parale de cal, și câte doi lei pentru ostenâla lor, afară din ce-i va
fi încărcând la preţul cumpărării, deci fiind-că după ponturile slujbii şi după
urmarea ce ai făcut până acum, dreptate ali erbarii la cererea ce fac, şi
găsim cu cale, ca gâmbașii să plătâscă erbărit pe toți caii ce cumpără, ori
pentru poște, sai pentru ori-cine, avându-și folosul lor de la poşte, atât cu
plata ce iaii, cât și cu alte încărcără ce fac la preţ, de se câscigă la fie-care
cal câte cinci, șase lei și nu este lucru mare a da opt parale de cal erbărit,
iar hotărârea....—1801, lunie 11.

Vel. Hatman
Io

Cu cale
sus, o întărim
de la toți caii
cim Dumitale

Alses.

Constantin

Caragea,
Moruz

Vel log. Scarlat Ghica
Vw.

fiind anaforaua D-lui vel hatman și D-lui vel log. de ț6ra de
și Domnia mea, și poruncim, ca gâmbașii să plătâscă erbărit
ce cumpără, după cum mai sus să coprinde, de Ia care şi porunvel Agă, să faci tacsil banilor erbăritului. —1801, Iunie 25,

Cond. XLŢII, fil, 371,
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aii dat răvaș, iar când vre-un locuitor va avea rachiii mult, și va vrea însuși să fază
acest alișveriș, ca să-l ducă la târgurile de prin judeţe de la vale să-l vîngă,
asemenea să urmeze ca să deie sâmă la vameş de unde-l ridică şi luând
teșcherea la oră-ce târg va merge și va vinde, de vamă să nu să supere, şi
cu acest mijloc să nu îndrăznâscă vameșii a face supărare şi la vre-un locuitor
ce nu va avea casa lui lângă sat saii lângă ogradă, și-și va ridica rachiul săi, ca
să-l ducă la casa lui, ci atât acesta, cât și toţi locuitorii de obște să fie
nesupăraţi de vamă prin sate și pe la casele lor, şi vameșii să-și caute vama
de la cel ce-l ridică şi pogâră la vale, iar când şi locuitorii îl vor duce în
fGrg şi bâlciurile de pre aprope, pre ceea ce va face vindare, să ia vamă
după catalog. Dare pentru vama pescelui în ponturi nu se găsesce scriind
nimic, fără numai în Catalog la slova pocoiii, am găsit aceste trei capete de
mai jos numite, pescele prâspăt, care vine din ţara turcâscă, dă la vamă pesce

oca patru și 120 de bani, pescele sărat, care

vine din ţara tureâscă, de carul

pesce oca 3 și 240 de bani, pescele prâspăt, care vine din heleșteele saii de la
gârle, din zece bani un ban, iar pescele din heleşteii saii Dâmboviţa, ce se
aduce în t6rg cu spinarea, nu are nici vamă, nică măjărit, urmându-se după
pontul al 54-lea. Deci după cuprinderea ponturilor de mai sus şi a Catalogului, dreptate ai jăluitorii la cererea ce fac și să fie luminată porunca Măriei tale
către dumnâlor Ispravniciă, ca atât vameşilor de la Câmpina, cât şi celor de la
Ialomiţa, să dea nizamul cel cuviincios, şi să-i îndatorâscă, a urma întocmai
întru tâte după cuprinderea ponturilor și a catalogului, iar să nu facă urmără și luără de ramă împotrivă, împlinindu-se de la dânșii jăluitorilor acestora
şi aceea ce va fi luat r&ă, și aşa să facă dumnâlor îndreptarea cuviinei6să,
iar fiind pricină într'alt chip să înseiințeze Măriei tale.—1800, Iulie 12.
Vel Log. Grigorie Brancovean.
Cenăd. XLIII, îl, %.

tru

Anaforaua ce s'ati făcul în dosul jilbiă lui Radu Brutar ot. Coteşti penVameşii Focşanilor, că îă ia vamă pentru făina, ce o cumpără din Tâ-gul

Focşanilor.

Io Alezandru Const. Moruz Vyd. i gpod.
Poruncim Domnia mea D-vâstră Ispravnicilor judeţului, să faceţi urmare
întocmai și întru tâte precum se coprinde mai jos.—1800, Iulie 23.
Vel, Logof.
Prea

Inălţate

Domne

După luminată porunca Mărieă tale cercetând jalba aceasta, am citit şi în
Condica Divanului coprinderea pontului şi a Catalogului Domnesc, și ia pontură este pont osebit al 32, numai pentru Vama Pocşanilor, în ce chip să
urmeze, după care s'aii și dat luminată porunca Mării tale prin întărire la |

4110
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Anaforaua Dumnâlor Veliţilor Boeri, ca brutarii, ce scot pâine în oraşul Focşanilor, să fie nesupăraţi de vamă pentru făina, ce o scot pâine de hrană locuitorilor, după care are să se urmeze, iară în catalog scrie la slova Glagol, grâul,
ce să vinde, să plătâscă cumpărătorii din dece bani unul, iar când va cumpăra boer sait monăstirea pentru trebuinţa casei sale, să plătâscă vîndătorul
precum îmi artă jăluitorul, că grâul ce-l face făină și scot pâine, 71 cumpără,
chiar din târgu PFocşanilor, şi vameșii își iati vama deplin, cum și pe la sate
când se face vîndare de grâii, iarăși vameşii aii scăunașii lor de iati drâptă
vamă după catalog, iar pentru vama de cuptorul, ce seste pâine în sat, nici
în Catalog, nici în ponturi nimie na pomenesce, din care se cunâsce, că după
ce se plătesce vama pentru grâi, nu este cu cuviință a se lua vamă şi de la
făină, ce se face pâine și se vinde în sat, şi urmarea vameșilor esta împotriva
dreptății mai vârtos la lucru ce este de hrană locuitorilor, care vămuindu-se
și pe grâii și pe făină se pricinuesce scumpătate ; drept aceea, să fie
luminată
porunca Măriei tale către D-lor Boerii Ispravnici, să cerceteze şi de
va fi precum jăluesce, să nu îngăduiască pe vameși a-i face urmări împotrivă, împlinind
de

la dînșii,

și ceia ce aii luat răi

de la jăluitori

ca

ruptâre, câte

tal. 40

pe

an de cuptor, cu cuvîntul pentru “ama făinei, dându-le nizam
ca să urmeze
catalogului și pontului, adecă când cumpără jăluitoru, să-și ia vama
cum și
cât îi scrie catalogul, iar de este vre-o bănuială, că se tăinuesce cumpărătârea
grâului să dovedească adevărul şi să îndrepteze, sait fiind pricina
într'alt chip
să însciinţaţi drept.—1800, Iulie 23.
Cond, XII fila 67.

Cap. X.
fodilitate

Se iaii sub

Alexandru

Moruzi în a %-a

relative la edilitate.

Alexandru
hrisov a asigurat

Domnie

destule măsuri

Moruzi a făcut chioşe la Herestrei, cu cismea şi prin
grija

chioşcului,

a grădinei,

a cişmelei

«cu

îndes-

tulă apă pentru norodul ce pururea merge acolo». Dumitrache
Ghica
Ban şi Radu Golescu, cer lui Vodă, în 1800, August 24, să se acorde
4 liude «să-i mute cu şederea la cişmea, unde să-şi :facă şi case...
Gmeni cu care, ca să întreţină totul: gard, cișmea, până să răsădâscă...»

La 1 Septembre 1800, Alexandru Moruzi acordă acei 4 liude pentru
locul de promenadă de la Herestreii «4 6meni beccii şi grădinari».
(Cod. XLIII, fila 124.)
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Pentru apa din Buturesci
încă are grijă Moruzi,
Suiulgii şi pre Metge Başa, plătindu-l cu l6fă şi scutiri,
Vezi cod. 43, fila 145, 148 v, şi 149.—1800,

Tot

cu referinţă la cişmelele făcute

dă în a 2-a un act noi.

întreţinenă

Septembre.

de el la obor, în 1-ia Domnie,

Pentru repararea pavelelor şi curățirea podurilor s'a pus stăruinţă
deosebită. Mai ales era nevoie, de a se curăţi şanţurile din mijlocul

stradelor, de sub podine!.

“In 12 Aprilie 1801, asupra anaforalei lui Vel. Aga Caragia,

Moruzi ordonă ca să fie obligaţi propietarii de locuri
îngrădescă ca să nu mai se depună gundie pe ele.

virane

Vodă

să şi le

Cod. XLIII, fila 269.

La lucrarea de curăţire a stradelor se aplica adese individii aflători în arestul Agiei, a Spătărici şi chiar şi din ai temnitei aflătâre
sub marele armaş 2.
.

„_
Reqoiziţiunile de care continuă în interesele de curăţenie a Bucureșcilor 3.:
1.
de liude
(poduri)
trecerea

Pitac la Vel Voruie al politiei să dâa 10 care şi să ide «15 lanţuri
30 cu zapeii lor» de la Vel Armaș să destupe șanțurile de sub pavele
până nu încep ploile și să se facă lucrul repede «de a nu se zătieni
obștiei»,

2. Acestă ordine e dată pe anatoraoa lui Vel Vornic al obştirilor, Ştirbei,
din 5 Septembre, 1801. Acesta artă, că de la Epitropi s'a rînduit pentru acâstă
trebă un al 2-lea Epitrop împreună cu căpitanii și cu podarii «ca să înc6pă
mai întâiii de la Sf. I6n a destupa șanțul», dar cere spre măi grabnică lucrare
arestanți, având aceia a primi ermilicul de la Epitropie, ca şi podarii de câte
12 bani de liude. Carele de la mahala, vor primi câte 3 lei, ca să care pământul, ce se va sete din șanțuri, pe malul Dâmboviţei,
Cod.

XLIII,

fila 538 verso.

3. Vornicul obştirilor C. Ştirbei, în 12 Septembrie, 1801, cere Domnitorului
prin anafora să ordone Vornicului politiei -de ax da 50 care de la mahala de
beilic, ca să ridice noroiul scos de prin șanțul pavelelor, să scâtă afară din
Bucurescă, ca nu cum-va începând ploile săl ducă iarăși prin şanţuri; mai
cere să fie învoiţi, ca tâte carele, cari vor eși gâle din Bucuresci, zapciul rînduit
de Vel Aga să le încarce tot cu noroiii. Domnitorul la 14 Septembre, 1801,
ordonă numai lui Vel. Vornic al politiei, să dea 30 care de beilic din mahalale
pentru transportarea noroiului scos din șanțuri.
Cod, XLIII, fila 557,
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Negreşit impunerea de sus
din strade,

continuă a

fi pusă

a speselor

de pavare pe proprietarii

în aplicarel.

1. Ion Florescu, marele Vornic al obștirilor cu anaforaua din 5 Martie,
1800, în urma jălbei locuitorilor de la unele sate din Ilfov și mai ales din
satul Ulmeni, că având toemâlă cu epitropia sub Hangeri Vodă, la 1798, să
facă poduri prin unele uliți ale Bucuresciului, «ce eraii fârte stricate şi vechi
de nu mai puteai umbla nimenea», ei și-aii făcut lucrul și acum nu li-se
plătesce. Vornicul obștirilor arâtă, că epitropia n'are bani, fiind-că n'aii răspuns
toţă boerii, neguțătorii şi monăstirile sumele datorite pentru pavagiii din dreptul
caselor lor, deci propune: să dea Domnitorul o nouă poruncă de împlinirea
banilor. Se alătură și lista persâneler, cari aă rămas datâre pentru poduri.
lată acestă
Taleri

145

listă curiâsă:

Bani

63 pentru podul ce se începe de la pârta din sus a curței vechi
și merge pre lângă hanul lui Șerban-Vodă până în potriva caselor Domniei-sale Bănesei Moruzde, însă:
Taleri

294

836

Bani

32
—
14
4
8
5
10
8
36
26
2

45
60
54
19
12
—
60
—
90
30
_60_

145

63

Dumnealui Cluceru Bărcănescu.
Iamandi Buluc-bașa.
Medel. Christea,
Stolnicesa Cenovodân.
Medel. Teodor Arcuda.
Şătrarul Dimitrie Poliz.
Monăstirea Cotroceni.
16n Cojocarul.
Ipac Medelnicer Christea.
Pah. Hagi Moscu în 2 locuri.
Monăstirea Stavropoleos, unde ai
cariul ce a murit.

ședut Năstase Cojo-

năuntrul târgului, din prăvălia lui Avram Ovreiul
prin Cavafi, prin Bogasieri, prin olari, zarzavagii, prin scaunele
vechi și până în podul cel mare de la biserica cu Sivilelele, însă:

Podul

Taleri

din

Bani

19
15
1
90
62
15
6
75
5
48
20 - 15
59
—
24
-—
26
__18
994

36

Medeln. George Vel. Căpitan.
Hagi Drăghiciii,
Biserica cu Sivilele.
Prăvălia monăstirii Cotroceni,
Un scaun de carne al monăstirei Sf. Spiridon-Vechiii.
Constantin, al III lea Armaş, sin Macsim Zarafu.
Răducanu Zarafu Macsim.
Răducanu Căpitanu.
Dumitrache Buescu al IÎl-lea Logotăt.
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Taleri

119

Se implinesc
şi mici,

cu mumbaşiri

asemenea

63 Podul din răspântia ot Şalvaragii pe lângă Bărăţie şi până în podul

cel mare, însă;

195

63

i

Bani
15. Christea Cavaf.
27
Moise Ovreiul,.
91
Zidul Bărăţiei.

15

—

119

63

2 prăvălii ale Sf. Mitropolii, unde şed Amiș şi Mehomet,
Turcii Calemgii.

30 Podul din răspântia ot Bărăţie, spre brutăria lui Babic Armânul
și până în podul cl mare, din sus de puşcărie, însă:
Taleri

22

spese de pavare de strade

Bani

Taleri
8
4
92

20

443

Bani

9
8
2

45
45
60

20

30

Prăvălia Sfintei Mitropolii
Maria Bucșăneasa.
Spirea Cazoti,

60 Podul din răspântia de la Ştefan Rachierul și până în casele lui
Michel becherul, rămășițe asupra copiilor r&posatului Cămăraș
Sterea.
— Podul din ulicidra ot monăstirea Sfânta Sava, pe lângă ulucile Domuieă-sale biv. Vel Logofăt Dumitrașcu Racoviţă şi până în podul
de lângă zidul monăstirei Colţei, însă:
Taleri

Bani

120
60

—
—

7
1

60
60

195

—

Dumnealui biv. Vel. Logofăt Dumitrașcu Racoviţă.
Clucerul Vălcoianu.
Cârciuma Chirculesei.
Alecu Sin Vilara.

36 Podul din porta hanuliii Colţii şi pe lângă Sărăria cea veche, însă:
Taleri Bani
99
96 Monăstirea Colţii, pentru ulucile Carvasaralei.
63
7
Eelesiare ot Mitropolie.
36
63
60 Podul din răspântia Cluceresci Maria Stătuleasa, până în podul col
mare, drept Dumnealui Paharnicul Bălăcânu, însă:
Taleri

2
3
145
151

Bani

105
75
—
60

lie Vătatul.
Tănase Vătaful.
Pabarnicul Ioniță Fălcoianu.
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de individi

Continuă a se scuti de bir şi angarale 150
sate din judeţul

382

105

Ilfov, având

obligaţiunea

de prin

a lucra podine în păduri ale

Podul de la pârta Medelnicerului Ştefan, pe lângă Dumneaei
Bănesa Moruzbia şi până lângă portița hanului Colţii, însă:
Taleri

Bani

105

—

199
148

45
60

382

105

-

Dumnealui
să dea
Dumneaei
Postelnicul

Clucerul Bărcănescu, foţi banii câţi se făcea
pentru acest pod.
Bănâsa Moruzâia asemenea toţi banii.
Vasilache asemenea.

1319

93.
Domnitorul Alexandru Moruz face dreptate locuitorilor reclamanţi din satul
dânsa,
Ulmeni, obligând pe epitropia obştirilor să le plătescă, după angajament,
îmLaii
«şi
epitropia
cu
ci
neguţătorii,
și
boerii
cu
că ei n'a făcut logătură
epitropia
facă
să-și
urmă
In
podului».
facerea
săvârşind
(aședămintul)
plinit
cererea de la mahalagii.
Cod.

XLII,

fila 235

verso.

Radu Golescu, Ioan Florescu Vel. Vornic al obştirii, raporteză la 11 August,
pitacului Domnesc din luna lunie, pentru podurile mici ale uliţelor
urma
în
și S'aii
politiei din jurisdicțiunea hagiei, că S'aii găsit stricate și altele lipsă,
după
părțile,
ă
amândou
pe
,
stânjenul
ccu
noii
din
facă
se
să
măsurat cele ce aii
dosul bidin
pre
ulița,
și
u-se
măsurând
poduri
cari
între
este;
ce
a
orînduial
podul
sericei Sfântului Dumitru, stânjeni 54, palme 5, trebuință este a se face
atât
acelea,
și
care
uliţă,
acea
pe
tot
făcut
află
se
ce
podul
de isnoavă, osebit do
biserica
cu podinile trebuia a se meremetisi, cât și şanţula se destupa. «Fiind-că
case şi
Sfântului Dumitru este mitoch al episcopiei Buzăului, unde sunt şi
dicând
plata,
refusă
a
Episcopi
50.
taleri
cu
cislă
la
pusă
fost
prăvălii, episcopia a
în casă se
fiind-că
a»,
stăpânire
cu
și
nu
iar
mitoch,
are
numele
cu
«numai
că:
ea celor
află din calabalâcurile lui Alecu Văcărescu. Se propune, decă tot împlinir
ia
episcopia
că
mult,
maă
atât
cu
pavele,
pentru
,
50 de taleri de la episcopie
chirie de la prăvălii.
triDomnitorul, la 16 Septembrie 1799, ordonă episcopului de Buzăi, să
obştirii.
epitropia
la
taleri
mită acei 50 de
Prea Inălţate Domne

După luminata poruncă orînduim 1 faţa locului din partea spătăriei pe
man al
Dumnâlui Pitarul Bălan şi din partea Epitropiei pe Șătrariu Marghilo
găsit
sai
batacul,
este
cât
9-lea Epitrop, şi măsurând di6stima acelui loc,
după
dar
aşa
165,
tal.
făcu
8,
tal.
po
stânjenn
stânjeni 20, care tocmindu-se
din mastarea fie cărnia din mahalagii, s'a făcut alăturata cislă, iscălindu-o
că n'aii
sc
impotrive
se
alții
halagiă, ci fiind-că unii ai găsit bani să dea, iar
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Monăstirilor ori şi în păduri particulare care se requisiţionai
cu analogie
trebuință de pod, să fie luminată porunca Măriei tale, a se
din partea spătăriei, ca să facă înplinire de taţi banii după
și să-i deie orînduitu zapeiii la unul din mahalagii, anume
ales de dânșii, ca să epistăsâscă până se va isprăvi podul,

cuitorilor

orîndui un zapeiii.
cisla ce sai tăcut,
Gheorghe Negruţu,
plătind dreptul lo-

celor tocmiţi să facă, după cum așa S'aii urmat și la alte locuri.
—
95.

1801, August

Constantin
Coa.

XLIIT,

fila 613

Caragea

vechilul lui vel. Spătar
Vel.

verso.

Vornic

Drănescu

Anaforaua ce sai făcut în dosul Jălbiă lui lenache Slugeru,
Gheorghe
Negruţ, Drăghiceanu Polcovnie, 1lie Logofătul şi alţă mahaiagii
pentru un pod
lo Alexandru

Constantin

Moruz Vwd. îi gospod
Așa să se urmeze pentru care orînduim Domnia mea pe........
spătăresc să facă împlinire de la fiteș-care.—1801, Septembre
1.

zapciii

Se ordonă la 925 Ianuarie 1500, împlinirea de la câţă-va boeri și neguțăto
ri
a unor taxe pentru facerea pavelei prin ulița pescăriilor, având
să ia plată
pentru lucru locuitorii de la satul Ulmeni, din judeţul Ilfov.
Cod. XLII, fila 158,

Vel Spătar Lucache şi vel Vornic Ştirbai, la 2 Iulie, 1801, raporteză
lui
Alexandru Moruz:
«După luminata poruncă a Măriei tale, ce sta dat la jalba mahalagiilor
ot
biserica Enei, pentru facerea podului acelei mahalale, următori fiind, am cercetat
trebuința și o găsim fârte mare, în cât mijloc nu ati nici întrun chip a
eși din
batacurile ce s'aii făcut, dărăpănându-se mai cu totul podul, ce din vechime
a
„fost, din care pricină pătimesc tot mahalagii, nu numai pentru eşirea
din casele
lor, ci şi pentru cele de trebuință, cu lemne și altele, neputând să trâcă
locuitorii cu nici un mijloc printre acele batacuri, ci fiind-că, cererea este cu
voința
celor mai mulți, spre înlesnirea săvârșirii acestui pod, am orânduit de sa
şi
măsurat, de față cu mulți mahalagii, fața locului a fiește-căruia. După care măsurătâre ati şi făcut cisla între dinșii, la unii cu dreptul ce “i aii ajuns după
suma stânjenilor, la alţii puţin cu sincatavasis din dreptul lor, pentru sciuta
lor scăpătăciune și la alţii cu prisos, spre ajutorul celor ce s'aă scăgut
din
dreptul lor, care cislă, fiind-că se alătură, se va da luminata hotărire Măriei
tale, ca prin mumbașir să se împlinâscă banii spre săvârşirea acestui pod, pentru
că unii dintr'înșii, fără de nici un cuvînt al dreptăţii, stai cu împotrivire și
nu plătesc, dicând, că atâta trebuinţă de acest pod nu aii. La care pricinuire,
ascultare nu li-se cuvine a li se ca, pentru că cisla ce s'a făcut e cu tâtă
orânduiala cea cuviinci6să așternută.»
Domnitorul Alexandru Moruz hotărăsce: «Poruncim marelui Spătar să împlin6scă de la fie-care sumele cisluite».
Cod, XLIII, fila 409.
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Podarii lucra câte 35 podine de om
Despre tdte aceste se pot vedea actele din

şi le şi
note.

aşedau

în

oraş.

Disposiţiuni renoite aflăm relative la coşari. Monopolul coşăritului

este exercitat sub Alexandru
August 98, se v&d desfiinţați
XLIII, fila 527). ln interesul
pre băcani de a Îrige cârnaţi

Moruzi numai de 6 coşari, căci în 1801,
alţi 6 din 12 câţi eraii mai inainte !. (Cod.
siguranţei de foc este în mesură oprind
la prăvăliile lor.

Prea

Imălţate

Pomne

După luminată poruncă, urmărori fiind, mai întâi, cercetând la catastivul
Vistieriei, vădum că din liude 150 podari ce ati fost, se află acum numai liude
419, după acesta, aducând prin D-lor Ispravnici Ilfov, și pe câţi-va din podarii
aceştia din 6 sats: Otopeni, Odăile, Dragomiresci, Dârza, Popeseii sfintei Eicaterinei şi Flămândeni, de o cam-dată nu primea, iară apoi ai căqut la tocmâiă,
rugându-se să facă câte 24 podini pe an, cu cuvânt că acelea 2 sate ce sunt
legate la Epitropie de liude po. podini 35, le este așegămînt să fie 3 Gmeni
pe 2 liude, precum așa și este, iară ei nu mai aii ajutore, şi urmeză după
dreptate analogon a fieş-cărnia po. 24 podine, pe care aii şi dat zapis la Epitropie satul Plămândeni, care acâstă tocmelă, măcar că are cuvint, și măcar că
mai spre folosul obştiei ar fi de a se da podarii la bir, ca luându-se alte sate
cu acelea liude să facă de liude po. 35 podini, dar fiind-că uni din podari
nu vor fi vrednici de a-şi purta liudele lor la bir, urmeză să fie luminată
porunca Măriei tale, către Dumnâlor Ispravnici, că pe care vor fi vrednici de
a-şi purta liudele lor la bir, să ni arate că sunt vrednici a se da la bir, și
găsind D-lor sate despre poduri, din plăşile de sus, pe suma liudelor ce se vor
da la bir din podari săi așede iarăşi pe 3, două lude, şi pe câte 35 podine.
după cum sunt şi cei-l-alți podinari vechi, iară pe câţi nu vor fi vrednici a-şi
purta liudele, săi lase şi pe podini 24, după ruptârea ce sait făcut înaintea
n6stră, pentru care după poruncă nu lipsim a arăta Măriei tate.—41801, Aug. 18.
Vel. viat. Racoviţă,
Cod.

XLIII,

Vel.

Vornic

Stirbeiti.

fila 513,

Io

Alexandru

Constantin

Moruz

Vvd.

Aşa să se urmeze, pentru care şi poruncim, că afară din 35 podari ce
ne-ati arătat D-lui Vel. Vornic al obștirilor, prin anaforaoa dintâi, că sunt
trebuincioși în slujbe, pentru cei-l-alţi să faci şi D-ta Vel. Vistieriule, poruncile
Domniei mele către Ispravnică, după cum se cuprinde mai jos.—1801, August 22.
4.

Io Alecsandru

Constantin

Moruz

Voevod.

Cinstit şi credincios Boeriul Domniei mele, D-ta biv. Vel. Bane Caragea,
Epistatule al Hagiei, am văgut Domnia mea Anaforaua ce ne faci, pre care găsind'o și Domnia mea cu cale, o întărim și poruncim să dai băcanilor, de a fi
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Cu referinţă la igiena publică, Alexandru Moruzi ordonă, încă
in 1799, August, luarea socotelilor de la Dudesci, pe anii 1796 la până 1

Mai,

1799.

O măsură de siguranţă publică este reînnoirea

anteridre, oprind alergarea butcelor
că la boieri,

vizitii eraii mai

opriţi de acâsta, urmându-se
D-tale. — 1801, August, 25.
Cond.

XLIII

pitacelor domnesci

pe strade. Din un pitac se vede

mult nem.

după cum

se coprinde

mai jos, în Anatoraoa

a

fila 449.

Prea

Inălțate

Domne,

Vedând plecata sluga Măriei tale acestă arătare, ce a făcut numita breslă a
simigiilor în alăturata jalba lor, după luminata porunca Mărief, tale am cercetat
şi adevărat esto precum este arătat, că nici o dată băcanii obiceiii nu ati avut
a vinde îriptură şi altele cu foc, neavând nici Ogâcuri prăvăliile lor, mai v&rtos, băcăniile acelea de pe margine ce sunt aprâpe de fânuri şi case cu învălitOrea de trestie, că pote a se întâmpla, ferescă Dumnedeii, şi primejdie de toc,
când sunt vânturile tari, din care pricină și de începuse unii din băcani an şi
anţerţ de frigea cârnaţi sub strașinile prăvăliilor, precum acum urmâză o sumă
de băcani, cunoscând d-lor Agii cei după vremi, a fi periculon, ce ar putea să se
întâmple: în oraș, i-aii embodisit a nu mai frige cârnaţi, că în destul alișveriş
fac cu de cele-l-alte tâte de ale mâncării, iar simigiil dintru început ai avut
şi aii şi acum acest obiesiii de îrig cârnaţi, mai...... pentru cei călători
şi străini, care le frige în cuptâre, de nu pâte aduce nici un fel de primejdie,
având mai vârtos simigiii și pisirgii, care de apururea le aduc cărnuri și alt le de le frig în cuptoriă și pentru acâsta, aducând şi pe Băcal-başi de Pam
cercetat și însuși el a ar&tat, că cu câte shimi este a se sfetirisi între Esnafu
băcanilor o urmare ca acesta, a frige și cârnaţi pe tarabele lor. care n'aii mai
fost nici o dată, şi că de şi aii vândut băcanii cârnaţi, aii vândut verdi şi uscaţi, precum vând şi altele de ale băcăniilor, iar nu să facă și fripturi pe
ghiuveciuri ce nu le este epangelmelor, care acâsta cunoscând-o și plecata sluga
Mărieă tale, că adevărat li se pricinuesce simigiilor scădere şi aă dreptate la
cererea ce o fac, socotesc a fi cu cale de a se embodisi băcanil a nu mal frige
cârnaţi, mai vârtos, că după urmările băcanilor, precum am dis, pâte a se întempla şi vr'o primejdie de foc, căci ei frig cârnaţii pe tarabă şi în drum în
ghiveciuri cu foc, precum este vădut de față, dar cârnaţi verdi și uscați
pot ca să vândă, ca și mai dinainte, iar hotărirea...— 1801, August 24,
Cod, XLIII. fil. 449,

el. Aga

€

P

1.'acă acest pitac:
|
«Insciințăm Măriei tale, că aici în politia Bucurescilor,
un r&ti obiceiii de către vizitiii ce umblă cu butce şi carete
și mai vârtos chiar o sâmă de stăpâni ai lor, urmeză acest.
cu butcele fără de socotâlă și după ce își lasă pe stăpâni
trebuință

de se duc, apoi

intră

vizitiii în buteă

şi din

Caragea.

9

29

văd că se urmâză
pe ulițele târgului,
obiceiii, de alârgă
la locul unde ai

butcă

mână

caii,

iar
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Nu numai caretele şi butcile striveaiă trecătorii, ci şi simple
care de harabagii. Două femei fură strivite, în Septembre 1801, de care

cu marfă, intro stradă strimtă. Vodă, la 6 Septembre, ordonă, pe
anaforaoa lui Aga Caragea, să plătescă stăpânul carelor, cheltuiala cu
gerahul, care caută pre femei, deosebit de pedepsa cărăuşilor cari n'au
băgat de semă şi le-ai strivit.

Apoi mâre una din două femei).
nu după scaunul viziteesc și al6rgă pe poduri în tr&pădul mare, de nici să
uită peste ce dai și se întâmplă mare primejdie, surpând 6meni şi copii, precum
ai întâmplat deunădi, de aii călcat un vizitiii pre un copil şi "ati sdrobit
picidrele, carele şi astă-(i pătimesce căutându-se cu dottor...» Aga Caragea cere
dar «să se facă o strașniră poruncă de a se conteni una ca acesta şi a se
înfrâna

acei vizitii ce urmâză cu alergături fără de socotâlă, ori ai cui vor fi».—

1801, Iunie 12.
Domnitorul ordonă:
«Cu cale este anaforaua acâsta, ce ne face D. Vel. Aga, în vreme ce cu
înmulţirea butcelor şi a caretelor, care al6rgă și âmblă fără de socotâlă, nu numai
podurile se strică și se sfărîmă, mai nainte de vremea lor, care se fac cu
atâta osten6lă şi grea cheltuială, ce şi primejdie, în adevăr, se pâte întâmpla
de a stărîma și a sacatefsi 6meni și muieri la drum; care acâstă netrebnicie
a vizitiilor nefiind suferită, strașnie poruncim, Domnia mea, atât D-tale Vel.
Spătar, cât şi D-tale Vel Agă, să daţi nizamul acesta Ia toți vizitiii de obşte,
făcându-le şi porunca cunoscută ca să o scie, şi arstându-le cu hotărîre, că de
acum înainte, cel ce în potrivă se va purta și cât de puţină întâmplare de bântuirea
cui-vaşi se va întâmpla, negreșit acel vizitiă, după ce se va bate straşnic, se
va trămite apoi la ocnă. Şi fiind-că cei mai mulță din vizitiiă aceştia sunt nemiă,
să arătați D-v. de acâsta la cinstita agenţie, ca să le dea şi agenția de scire,
să scie, că cel ce va fi ne următor la acest nizam al politiei, fără de a se putea
defendepsi cu nume de sudit, se va pedepsi negreșit, cu pedpsa ce am hotărit
mai sus. Drept aceea poruncim să se citâscă acâstă anafora cu domnesca nâstră
buiurdijmă și întru audul D-lor cinstiţilor şi credineiși boerilor Domniei mele,
ca să dea și D-lor aizam vizitiilor D-lor, spre a fi următori».—1804, Iunie 14.
Cod. XLIII, fila 356.

4. In Septembrie 23, 1801, Vel Aga Qaragea,arată că să cer 162 taleri și

18 bani, spese de căutare, de îngropare, pomenire, ete. ale uneia din cele două

femei strivite de care mocănesci. In socotâlă sunt trecuți 20 taleri pntru
gerahul cu doctoriile şi 30 taleri la o femee doctoriie. Ingroparea a costat 12
taleri 48 bani, 20 taleri costă pomenirile până la anul, 380 taleri despăgabirile
acordate celei-l-alte femei, care trăiesce, şi 50 lei treapătul mumbaşirului. Domnitorul Al. Moruzi, fiind-că stăpânul carelor mare putere de a răspunde tote
aceste sumi, scade pe jumătate taxa mumbaşirului ciar pe numiții doi cărăuşi
vinovaţi să'i pedepsesci la 2—3 răspântii ale Bucurescilor, cu câte 100 toiage
la tălpi și aşa să se slobâqă».—1801, Septembre 24.
Coâ. XUUII, fila 588.
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măsuri

de

strămutarea

din

orăş a zalhanalei de la curtea veche.
1. Io Alexandru

Gonstantin

Moruz

Vvd. i gospod

După chibzuire, prin socotâlă de obşte, ce aii făcut D-lor veliții Boeri, pentru
nizamul cel cuviincios al zalhanali aceștia, ca şi vătămarea ce pricinuesce la
sănstate și Dâmboviţa să'şi îndrepteze curgerea ei, și la cea-l-altă trebuinţă
de obşte a cărnei, să nu se facă vre-o zăticnire, primim Domnia mea anaforaoa
ce ns fac D-lor veliţii Boeri, pe care o întărim, și poruncim D-tale biv vel
Bane Caragea, Epistatule al Hagiei, să pui în faptă nizamul zalhanali acesteia, de
a se urma după cum se coprinde mai jos întru tât=, de care să însciințeză de
acâsta şi la cinstitele consulaturi, ca şi D-lor să îndatoreze pe suvdiţi la nizamul
acesta, pentru cel de obşte folos al politiei; şi poruncim Epistaţilor, ca să îngrijescă de carnea cea trebuinci6să obştiei, a se aduce de la zalhana, la seaune
cu îndestulare, negreşit, a nu primi vre-o zăbavă seaii lipsă norodului, cărora
Epistaţă, pentru ca să nu le r&mâe vre-un cuvînt de discolie a căratului cărnei
la scaune şi ca să aibă Domnia cuvînt de a face cu dreptate pedâpsă, când,
vor pricinui vre-o zăticnire și lipsa norodului de carne, iată, le dăm Domnia
mea şi doi scutelnică de ajutor pentru căratul cărnei de la zalhana la scaune.—
1801, Septembre 8.
Prea Inălţate Domne
Am înţeles celea ce ni-se poruncesce prin luminat pitac al Inălțimei tale
cum că sati citit înaintea Măriei tale anaforaoa ce am făcut pentru întinderea
care s'aii întâmplat asupra Dâmboviţei, atât cei cu binalele din curtea. veche,
cât și prăvăliaşii din susul curţei. Așișderea, ai vădut Măria ta şi mijlocul îndreptărei, ce cu socotâlă de obşte s'aii chibzuit, cu facerea acelui șanț, i cu
surparea a două binale și ca pentru un lucru vătămător și spre îndreptarea
binelui de obşte, ai întărit Măria ta anaforaoa de obşte, poruncind D-lui Vel. Aga,
ca să şi pue în faptă cu lucrare îndreptarea acâsta, iar pentru zalhana ce am fost
dis, cătrebue să se ridice de acolo, ni se răspunde, că ni-se cădea să facem deosebită
anatora, cu o maj îndestulată chibzuire, pentru că de şi este în adevăr pricinuitor
de putâre și de stricăciune acolo, dar este mai mare trebuinţă cei-l-alte obștii și
înlesnirea hrăni norodului, fiind-că acum nu este oraşul acela de mai "nainte. ci
din mila lui Damnedeii sai mărit și sati adăugat, unde urmâză a se chibzui cu.
ce mijloc şi înlesnire pot să care și să aducă la vreme, de la depărtat loc, carnea
cea trebuinci6să la atâta norod. Epistaţii zalhanalii,
cară şi jalbă aii dat Măriei tale,
că aici aprâpe lângă dânșii fiiod măcelarii, fac feluri de furtişaguri, cu cât mai
vârtos când vor fi la depărtat loc,măcar că acesta este a lor tr6bă de a-şi face
înşişi ei paguba şi grijirea, dar ceasi-altă, adecă înlesnirea și trebuința obştiei,
se cuvine a o socoti stăpânirea, ca nu cum-va să facă vre-o zăticnire norodului
cu depărtare, a pătimi obştea, mai vârtos în vreme slătsă și grea de iarnă,
ci ca un lucru ce zalhanaoa acâsta nu este ca cele-l-alte binale, ci este pentra
a obştieă irebuinţă, ne poruncesci Ioălţimea ta, ca de isnovă să ne adunăm,
uude să fie şi D-lui biv vel Banul Caragea, Epistatul Hagiei, i D-lui biv vel

Vist. Costache Ghica și aducând și pe Costache Saegiul, Epistatul zalhanalei, să
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In legătură cu cestiunea zalhanalei era, pe
torarea patului

Dâmboviţei

prin aruncarea

in

la 1801

ea de

oase

nestrim-

şi
şi

gunoie

vedem hrisovul ce sati dat de Măria ta în cea-l-altă luminată Domnie, ce
orînduială face pentru zalhana, adecă unde să fie? să cercetăm apoi de s'aii
pus în faptă aceea orînduială, de s'aii urmat saii nu și de aă fost stătătore
acolo, și din ce pricină sea nelesnire, nu s'aii urmat și nu s'aii păgit și ce tămăduire se găsesce la acâsta ? ca să nu se aducă la trebuinţa de obşte al zalhanali oraşului vre-o zătignire și neînlesnire şi cu scumpătate, făcând o bună
chibzuire, prin socotâla de obşte, să facem Măriei tale arătare, prin osebită
anafora. Următori fiind luminatei porunci, ne-am adunat de isn6vă, dimpreună
cu D-lui biv vel Banu Caragea, fiind-că D-lui Vistieriu Ghica lipsesce afară,
am citit luminat hrisovul Măriei tale, ce s'aii dat în cea d'intâiii fericită Domnie,
la l&t 1796, Aprilie 20, când sait pus în orînduială epistasia măcelarilor, și
vădum la puntul d'intâiă hotărîrea dată, ca zalhanaoa să se facă unde aii cerut.
a căruia cheltueli, când
adică din josul Monăstirei Radului Yodă, aprope de apă,
în urma înplinirei sorocului ce era orînduit, va care altul epistasia acesta, să fie
dator acela a o plăti după prețuirea ce se va face atunci. După acesta am
cervetat de vaii urmat atunci facerea zalhanalei acolo și din ce pricină în urmă
sati mutat de acolo, în locul unde acum se află şi ne pliroforisim, că atunci s'aii
şi tăcut zalhanaoa acolo, din josul Monăstirei Radului Vodă, aprâpe de apă, unde
s'aii și enorghisit tăierea vitelor, acolo mai mult de două luni. Apoi Nicolae
Saegiu, cel care ţinea atunci epistasia cărnii, fiind-că avea scaune de carne pe
acest loc, unde este acum zalhanaca, aii contenit tăierea vitelor acolo la Radu
Vodă şi de sine şi fără vre-o poruncă seaii slobodenie de la Domnie, aii început
să le taie în grajdurile curţei vechi, fiind pustii și aşa aii urmat tăierea vitelor
acolo între acele grajduri, până când s'aii vîndut locul curței vechi în vremea
reposatului Domn şi atunci cumprând Nicolae Saegiu, fratele Costi, locul acesta
pe care era scaune de carne, aă făcut apoi zalhana acolo şi aii tăiat și Nicolae
și Costea vitele pe pământ, până în anul trecut, la luna lui Iulie, când sati
dat luminata porunca Măriei tale prin pitac către Dumnâlui biv rel Postelnic
Antonie, ce se afla atunci Epistatul Hagiei, ca să îndatorâscă pe Costeaa face ca
un pod pe marginea apei Dâmboviţei, unde sint măcelăriile de carne,în curtea
veche, ca tâte vitele ce se cheltuesc la scaune, tăindu-le și curăţindu-le pe acel
pod, să se scurgă tot murdalâcul și sângele acelor pe apă, spre a nu mai 1&mânea pe pământ, din care se face putâre, se molifsesce aerul și pricinuesca
vătămare, mai vârtos la locul ce sunt în mijlocul politiei, dar vei sci, Înălţimea
ta, că nică o tămăduire nu s'aii făcut cu acest pod, pentru că înșine din noi,
dinpreună și cu Dumnslui Banul Caragea, Epistatul Hagiei, mergând în îaţa locului,
am vădut că vitele s'aii tăiat și se taie pe pământ, unde după ce este ftesis a
locului jos, fiind lunca de Dâmboviţa, apoi din mulţimea sângelui ce s'aii turnat
și a 6selor ce s'aii adunat acolo, i deosebite ișitori ce ati acelea măcelării, puse
pe marginea apei, şi nu grijesc nici o dată a le curăţi, s'aii făcut un murdalâc
atât de mare și o putâre atât de nesuferită, în cât nu este cu putință a nu
se pricinui molifsirea aerului și feluri de b6le în sănătatea 6menilor, și deosebit
de acesta, chiar acolea în dreptul măcelăriilor, din mulţimea 6selor, i a cârnelor
și altor murdalâcuri de vite, s'aii făcut în mijlocul luncei Dâmboviţei, ca un
Ostrov, fiindu-le binaoa a zalhanali cu totul în mijlocul mătcei apei, la care
şi chiar când ar cerea Epistaţii zalhanali Greș-care discolie pentru căratul cărnei
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Măcelarii nu erai mulţămiţi cu strămutarea tăerei cărnei

la acest loc, iarăși nu
cunoscut

19]

și văqut

lucru,

putem
că nu

a dice că se cuvine a
se cade

să primim

fi zalhanaoa acolea, fiind
vătămarea,

să nu

dăm

no-

rodului pentru puţină discolie a Epistaţilor, cu cât mai vârtos, că de acolo de
unde se alcătuise zalhanaoa întâiti și până la locul acesta, unde este acum, nică
o discolie nu pâte să aibă spre a căra carnea, ori cu doi cai cu samara, S'aii
cu o căruță şi o va duce tăiată gata, grijită și curăţită şi a o vinde la scaunele
ce sunt pe acest loc și mai vârtos, că în tâte părţile unde sunt politii mari,
nicăeri nu este slobod celor ce vând carnea, a tăia vitele în mijlocul politiei,
ci le taie la margine, şi aduc numai carnea în târg pe la saune spre vânare
la norod; care acâsta așa se cuvine a se urma și aici. Prea Inălțate Dâmns.
măcar că cum am dis, nu era vreo diastimă depărtată de la locul unde se
alcătui zalhanaoa întâiii, dară noi, pentru a nu le mai rămânea Epistaţilor cuvînt,
am cercetat și am aflat alt loc mai aprâpe decât cel d'întâiii, adecă am găsit
un loc în dreptul jicniţiă, care este a fiilor răposatului Stolnicului Şerban
care ne-aii artat că ait mușteriii, de le-aii dat chiria pe an po tal. 200, unde,
fiind-că locul acesta merge până în apa Dâmboviţei şi este şi lung și larg cu
indestulare, aii Epistaţii tâtă înlesnirea a clădi zalhanaoa, pe dânsa și a face
tăierea vitelor acolo, plătind la stăpânii locului chiria acesa ce se vor putea învoi,
care

loc, și nu

este mai

departe de aceste

scaune

decât

ca dece

minute, şi cu

acest mijloc lipsesce şi murdalâcu, i putorea din mijlocul politiei, să ridică și
din matca Dâmboviţei havaleaoa acâsta, care pricinuesce stricăciune la vecini
din potrivă, se înlesnesc și Epistaţii la căratul cărneă, fiind mai aprâpe, lipsesce
şi grija acea, că d6ră nu-și va avea norodul îndestularea de carnea cea trebuinci6să și se ridică din mijloc și o văqută pricină vătămătâre și aducătâre
de bile, în sănătatea omenscă, caro acestă urmare, cu a se ridica adică tăierea
vitelor dintru acest loc, o qicem nu numai pentru vitele ce se taie într'acâstă
zalhana, ci şi pentru tâte locurile din tâtă politia Bucuresci'or, ori-unde se
t-ie vite pentru vîndare de carne, să se ridice de acum înainte tăierea.
lor cu
tot de pretutindenea, și să se taie numai la zalhanaoa ce se va face pe acest
loe de mai sus numit, și D-lui Banul, Epistatul Agiei, chibzuind atât în semptul
tergului, cât și prin mahalale, veri-unde va socoti și va găsi că este de trehuinţă a se pune scaune pentru vîngare de carne, ca să aibă norodul înlesnire
şi îndemânare prin tâte acelea locuri, să îndatorâscă pe Epistaţi a pune scaune
negreşit, și a aduce la tâte acelea scaune carnea de la zalhava, tăiată gata,
grijită şi curăţită, ca să o vândă pe acele scaune, iară vite nicăieri și nici
întrun loc să nu mai fie volnici de a mai tăia, de cât numai la zalhana, ca
să lipsâscă din tâtă politia supărarea şi mai vârtos vătămarea sănătăţii, ce se
pricinnesce dintru acea nesuferită putâre, și măcar că în celea de pe urmă,
vochilul Costi ati mai adaus a pricinui gicând, că de se va muta zalhanaoca
dintwacest loc rămâne păgubaș de binaoa ce-aii făcut-o, dară nici la acâsta nu
are cuvînt, căci binaoa nefiind de zid, ci de lemn, se pâte muta, la a căruia
mutare şi nu pâte să mârgă mai multă cheltuială de cât ca la tal. 200 seaii
250 şi nică de aceşti bani nu rămâne păgubaș, căci când zalhanaoa acâsta va
eși de pe mâna lor la alți Epistaţi, aii să-și ia totă cheltuiala acestei binale
de la aceia ce vor intra în locul lor; și pentru ca să se păzâscă acest bine
închipuit nizam întocmai pre cum arătăm mai sus, fără cusur, să fie luminată
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ceva mai departe de scaunele unde o vindeaii
tulă greutate, ca să învingă reaua lor voinţă.

şi avu stăpânirea des-

porunca Inălţimii tale către Dumnâlui Banul; Epistatul Agiei, ca prin marifetul
cinstitelor consulaturi, să îndatoreze și să supue și pe sudiţii ce vor fi tăind
vite pentru carne de vingare, ori unde aică în politie, ca şi ei să urmeze
aceste orîndueli cu a tăia vitele tote la zalhana şi a aduce la scaune în târg
numai carnea spălată gata, grijită şi curăţită, iară cari dintre cei sudiţi nu vor
fi următori, să le ridice Dumnâlui Banul, Epistatul Agiek, scaunele, poprindu-le
cu tâtă vîngarea, fiind-că sunt datori şi ei a fi următori la acest de obște
bine. Iară hotărîrea. ...-—1801, August 30.
Vel. Ban Brâncoven ; Constantin Caragea, Vel. Agă; Vel. Logf. Scarlat
Ghica; Vel. Vor. Golescu; Vel. Vor. Stirbei; Vel. Vor. Câmpineanu; Vel. Vor.
Văcărescu ; biv. vel. Căminar Nestor.
Coa XLIII, fila 546.
Prea

Inălțate

Dâmne

Brâsla măcelarilor de aici din oraşul Măriei tale, Bucuresci, viind înaintea
plecatei Măriei tale slugi, făcură arătare dicând, că neguţătorii ce obicinuesc de
strîng vite încă de iarnă și primăvâră, atât mari cât şi mică, de le taie tâmna
pe la zalhanalele, ce se află, atât aici prin prejurul Bucurescilor, cât și prin
țâră, afară, într'acelea vite de zalhana metaherisesc a tăia şi oi, lucru care
dintracâsta sa pricinuesce cășlic la carnea de die, atât în politie cât și pe afară,
în tâtă ţâra Măriei tale, de vreme, că după ce trebuința aduce de se string
atâta sumă de oi, de către orinduiţi gelepi de fiat şi zu rezapazar pentru
mumbaiaoa 'Țarigradului, și pe tâtă vremea se face orînduială deosebită de oi,
pentru trebuinciâsele tăinaturi, apoi, când se vor îngădui neguţătorii a face și
ei strînsura de oi pentru tainaturi al zalhanale de prin ţâră, se pricinuesce
keder băgurma de carne de acâsta; după a lor plângere și arstare ce aii făcut
cu Vătafu, măcelarii la Agie, nu lipsim a insciința Măriei tale, că de se va
socoti de Inalta înţelepciune a Mărie tale, să se facă luminată porunca Inălțimei tale, de obşte publicarisită în tot pământul țării, atât către neguţătorii
ce strîng vite de zalhanale a fi pop:iți de a nu mai strînge între acelea vite
şi oi, cât şi către stăpânii zalhanelelor în t6tă ţâru, anu se îndrăsni şi ei să
mai primâscă pe la zalbanale de acum înainte a se mai tăia oi printre celel-alte vite, și cum va fi bună hotărîrea Măriei tale.—1801, Octombre 5.

Vel Agă

Coă. XLIII, Fila 478,
lo Alexandru

Constantin

Moruz

Vvd. îi gospod zem

Vlahiacoie

Dumnâta vel. Vist. vei vedea anaforaoa ce ne face D-lui biv. vel. Ban
Caragea, Epistatul Agiei, care fiind şi cu cale, poruncim, ca să facă de la visteria
Domniei mele cuviinci6sele poruncă pentru zalhanelele în tâtă ţera, cu coprinderea ce se arată mai jos, şi să îngrijescă Dumnsta tot-d'a-una a se păzi acest

nizam.—41801, Octombre 6.
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Ei reclamară adese şi cu referinţă la stringerea de vite de către
gelepi şi contra tăierei de oi pe la zalhanale, tăiere ce şi-o reservaii

ei măcelarii.
Dăm

în note

câte-va documente

unul cu deosebire recomandă
«După
am

luminata poruncă

făcut cercetare

şi ne-am

relative

la

doztori

şi

hirargi,

pre o femee ca hirurg vestit 1.

a Măriei tale, mergând
adeverit,

că

mai

înşine la fața locului,

înainte ucest

scaun

de carne

îl

avea Dumnlui Căminarul Dudescu mai de-o parte, adică la colţul zidului curţii
despre mâdă-n6pte, unde lângă scaun era și oborul măcelarului pentru închiderea vitelor, care se tăia la scaun, iar acum de curând aii aşedat scaunul de
carne mai din sus spre portă, în potriva caselor Domniei sale Clucerului luliano
şi vădum, că în adevăr, are Dumnâlui clucerul supărare de sbierătele vitelor
şi de putârea ce face acolea din potriva 'ferestrilor Dumnâlui Deci, cu tâte că
acest obor și scaun sunt de cea parte, p:ste Dâmboviţă, dar fiind-că este de
față vă&dută supărarea, ce are Dumrâlui Clucerul, și fiind-că nici odată n'a
mai

fost obor şi scaun

în acel-loc...»

domnitorul ordonă

strămutarea scaunului

şi a oborului după anaforaoa din 4 Septembrie, 1799, a lui Constantin Filipescu
Vel Vornic şi a lui Isac Ralet Vel Vornic.—1799, Septembre 12.
Cod. XLII, fila 43.

1. Vel. Vist, Constantin Ghica, la 17 Ianuarie 1800, asupra jăibii vătașilor
de Ciocănaşi, i Măglaşi şi muncitori, de la ocna Slănicului, s'a încredințat că
soția luă

Constantin

Logofătul,

cu adevărat

are meșteșugul

a vindeca mâni și

picioare frânte, cum și alte răni, de la care mulţi din Ciocănași, când se întâmpla de se secaftisea de ocnă, cât şi din alţi locnitoră din partea locului, cu
meşteșugul ei îi vindeca. Soţul ei mai înainte era la orînduiala breslașilor, iar
când s'aii lepădat breslașii la bir, în rînd cu era, aii fugit aici în Bucuresci,
împreună cu soția şi aii rămas cei ce se primejduesc de către ocnă, a nu
avea cine să-i tămăduiască. Ispravnicii, negăsind la ocnă pre Constantin Logofătul, nu Pai încărcat la bir.... ci aii trimis la visterie cu numele lui, ar&tându-le la pricini de fugiţi și morţi. ... însă fiind-că acest Constantin este
în vârsta bătrâneţelor şi sărac, aflându-se acum slugă pe la stăpâni și fiiind-că
soția lui are meșteșugul vindecării, care e forte de trebuinţă a se afla la numita ocnă, pentru primejdiile cele ce de apururea se întâmplă jăluitorilor,
pentru acest de obşte folositor meșteșug, cel face, mai vârtos făr' de plată
precum, înșii ei mărturisesc în jalbă, cu cuviință este de a fi bună-voința şi milostivirea Măriei tale, a-i se da o luminată carte a Măriei tale, de
apărarea lui Constantin Logofătul, cu care să fie apărat în câtă vreme se va
afla cu soția lui, cu locuinţa la ocna Slănicului, ca să vindece pe muncitorii
cari, ferâscă Dumnedeii, se va întâmpla a se primejdui de către ocnă și alţi
locuitori de prin partea locului, cu care apărare a lui, după ce se va face un
bine de obște celor ce va pătimi, apoi nici visteria nimic nu păgubesce, fiind-că
nu se află numitul Constantin acum în dajdie; iar banii ce i-aii luat cei-l-alţi
breslaşi cu nume de bir, fiind-că n'aii fost încăreați cu el, să-i facă luminata
poruncă a Măriei tale a-i întorce înapoi.—1800, Ianuarie 17.
Alexandru Moruz, la 24 lanuarie, 1800, aprobă propunerea.
Coa,

XLII, fila 159 verso

4194

V.

A.

URECHIĂ

Cu regularea Dâmboviţei încă se preocupă guvernul lui Alexandru
Moruzi. Cu referinţă la șanțul Dâmboviţei se pot vedea actele din
In Florescu, marele Vornic al obștirilor, raportâză, în 10 Octombrie 1799,
după jalba lui Iosif Ramsli Gerahu, că în adevăr acesta servesce la spitalul
Panteleimon.
Domnitorul ordonă să i-se continue l6fa, câte 40 taleri pe lună.—14 Noembrie, 1799.
i
Cod. XLII, fila 95.

1. După anaforaoa ce vădurăm că s'a tăcut către Inălțimea ta, de către Dumn6lui biv vel Ban Caragea, Epistatul Agiei și Dumnlor veliți vornică din ţâra
de sus și de jos, asupra jalbelor ce ati dat Măriei-tale, Dumnâlui biv vel Vornicul Istrate Creţulescu pentru prăvălia cea din potriva Dumnâlui, cât și prea
Sfinţia sa, părintele Mitropolitul, Slugerul Nicolai, Stolnicul Iordache și cu alţi
mahalagii pentru cei din potrivă-le cari aii făcut binale în Curtea-Veche. De
la 3 ale acestei luni, p'imirăm luminatul pitac al Inălţimei tale, arstător și poruncitor, atât către Dumnâlor numiții boeri şi ai smerenii nâstre Mitropolitul,
cât şi către noi ceștia-l-alți veliţi ai Divanului, că v&dându-se mijlocul acela ce
S'aii chibzuit a se face de îndreptare cu un lucru, ce este nu numai în parte
la obrazele de mai sus numite, ce și de obște vătămător şi ca să se facă cunoscută şi câtă este cheltuiala, ce trebue la facerea acestor şanţuri, cu care să
se îndatoreze acei prăvăliași, cum şi acei cu binalele, prin epistasia Dumnelui
Banului Curagea Epistatul Agiei, a "i plăti de a se şi pune în lucrare, mai vârtos,
și cu acel zid cu care s'a întins Gabrovaliu în apa Dâmboviţei și pentru plimbarea acelui lunc, că după arătarea ce a făcut Măriei tale, Prea Sfinţia Sa Mitropolitul,dimpreună cu numiții boeri mahalagii, de vor rămânea acestea neridicate,
iarăşi poprită remâne răpediunea apei și curgerea cea drâptă a Dâmboviţei şi
nu se face îndreptarea cea desăvârşită, căci rămâne o parte din loc eşită din
şanţ şi că paguba de taleri o sută, seaii două sute, ce li-se va pricinui la acești
doi numiți, cară s'a întins cu zidurile ce aii făcut, nu pâte avea nică o analogie cu paguba şi primejdia ce va pricinui și mahalagiilor din potrivă şi la
obşte. De aceea dar, ca pentru o pricină de obște, cu toți impreună să aducem
prin zapciii agesc, pe cei ce s'aii întins cu binalele din Curtea-Veche şi pe
câţi-va din prăvăliaşii din potriva Dumnâlui Vornicului Istrate Creţulescu, de
faţă înaintea n6stră a tuturora și atât pentru cheltuiala ce ce poruncesce a facerii
ș"nțurilor, să facem chibzuire de câţi bani trebue, cât și mai vârtos pentru arătarea ce aii făcut Inălţimei tale, Prea Sfinţia Sa părintele. Mitropolitul și cu
numiții mahalagii boeri, pentru acel zid al Gabrovaliului și pentru plimbarea
luncului, să facem teorii și să arstăm Inălţimei tale cu anafora, întocmai fiind
următori luminatei Măriei Tale poruncă, cu toţi împreună am mers şi la fața
locului și vădând că este trebuintă acum de-o cam-dată a se surpa negreșit
acele două binale a Gabrovaliului şi a luncului, ca se pomenesc mai sus fiind
forte eșite afară, spre înlesnirea 6re cum a curgerii apei Dâmboviţei și a se păzi
și linia semnelor ce s'a făcut mai sus, împotriva Dumnâlui Vornicul Istrate, am
pus de sati măsurat locul, pre la care este a se face șanțul, pre semnele ce
S'aii pus acum după frăsurile ce aii făcut orînduiţii Dumnâlui Epistatulai Aigei
şi ai eşit stânjeni 995 și 5 palme, după cum se vede mai jos la cine câţi
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43, fila 392 v. şi 393 la 30 Iunie 1801,

fila 497—498

asemenea
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verso :.

stânjeni le-a eșit în parte-le, carele câte taleri 4, bani 30, de tot stânjenul, ce
Sati făcut toemâla cu muncitorii săpătorii șanțului şi s'ati făcut și de noi
chibzuire, adică taleri 4 muncitorilor şi bani 30 pentru munca celui ce va
epistăşi şi alte cheltueli ce vor mai fi de trebuință să se facă a se împlini
taleri 959, însă cu taleri 38 bani 30, ce socotirăm a se plăti de la epitropie
pentru cei însemnați 9 stânjeni, ce cade la vadul apei şi cămările de pe sub
podul gel mare ce este peste Dâmboviţa, fiind cotite; ei ca să se ia s&virșire
facerea acestui şanţ, să fie luminată porunca Inălțimei Tale, către Dumnâlui
Banul Caragea, Epistatul Hagiei, cu a pune în lucrare facerea șanțului de la
o parte până la alta, pe la semnele ce s'a făcut și a face împlinirea banilor.
Cod. XLIII, fila 497.

Măsurătârea locurilor, pe la cere s'aă pus semnele de a se face șanţuvile spre a veni matca Dâmboviţei pe la locul ei, de la locul curţei lui Ivan
bărbieru până dincolo de zalhana, la doi ţăruşi din căpătâiul Zalharalei.
Cei din potriva Vornicului Istrate Creţulescu, din ţărușii de la Ivan
bărbieru, până în colțul zidurilor lui Gabrovali Hagi Teodosie.
LUNGIMEA

LATUL

CE REMÂNE A LIPSI

—
Stânj.

PRĂVĂLIELOR

SAU

IL, cqhigiv

AL CASELOR
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— ji Două prăvălii ale mănăstirel Plumbuita, închiriate de Mărgărit Craimar şi Vasile Selari .
3 || Tănase sin Radu Boiangiu
4 || Ancuţa văduva lui Vasile
Crăşmaru . .
1 || Vistierul Zamfirache, închiriată lui Gheorghe lumirăraru . . .
4 || Căminarul Nestor, apoi Iacovache ciasornicarul.
1|
Păun Islăcarul. . ...
—. || Vasile Croitorul . . . .
6 || Radu Boiangiul, . . .
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energie

abatere
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în Sept.

a apelor Dâmboviţei,

Cei cu locurile după marginea Dâmboviţei
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Câte taleri 4, bani 30, fac
taleri 959, adecă: taleri 4
plata muncitorilor şi bani
30, pentru epistatul ce se va

orîndui şi de alte cheltueli
ce se va mal întempla.
Cod.

XLIII,

fila 498 verso.

Anafaraoa din 928 Septembrie 1799, prin care propun în locul Paharnicului
Vintilă pe Paharnicul Ştefănică, «ca un boer practicos și vechiii ispravnic la
mai multe judeţe» ca să -mârgă la șanțurile Dâmboviţii.
La 29 Septembrie 1799, Domnitorul ordonă asupra acestei anatorale, «ca
pentru o mare tr6bă obştâscă ce este acesta, poruncim Domnia mea însuţi
Domnia ta Vel. Vornic al obștirilor, Plorescule şi cu Paharnicul Ştefanachi,
luând și pe Suiigi-bașa, să mergeţi la faţa locului, unde viind şi unul din
ispravnicii Dâmboviţei, de faţă cu epistatul şanțurilor și cu morariă și alți 6meni
ci sciință, să faceţi cuviinci6sa cercetare, prin vedere și chibzuind cu t6tă scumpătatea îndreptarea, ce este trebainţă a se face, să arătaţi Domniei mele în scris,
în ce chip a-ti găsit ființa lucrului și ce urmare de îndreptare a-ţi chibzuit,
puind în faptă.—1799, Septembrie 29.
"Cod. XIAI, fila 56.

Prea Inălţate

Domne

După luminată horărirea Măriei tale, ce s'aii dat prin ntărirea anaforalei
Dumnâlor YVeliţilor Boeri, ca după coprinderea alegerii ce s'aii făcut la faţa
locului de meșterii morati, i ingineri cu suiulgiii, viind vremea de scoborit
podișca șanțului, pe măsura ce se găsi cu cale de către aceiași meșteri morară,
dimpreună cu inginerul, i suiulgiul, după potriva desnomolirii, ce s'aii făcut
atât cu curățirea

plăviilor, pe lângă

stânjeni

2000

ce se coprind

în anafora,

şi alţi stânjeni 1500 ce prin graiii mi s'ati poruncit de către Inălţimea
ta, cum,
şi cu destuparea șanțului ot. Rupturi, ce s'aii putut face până a nu nepădi
niscai-va ploi, să putem a vedea aşedată podișca la drâptă cumpănire a ei
urmâză să fie luminată porunca Măriei tale cu orînduitul Mumbașir, să mârgă
săi strîngă tot pe aceiaşi morari, a căror nume se însemnâză mai jos, ca
d'împreună cu suiulgiul și inginerul, mergând la faţ: locului, să aședăm podişca,
unde să fie deosebită luminată porunca Măriei tale, către unul din D-lor Boeri
Ispravnici ai judeţului Dâmboviţa, să se afle acolo cu orînduiţii salahori, cu

.

ISTORIA ROMÂNILOR

197

puteaii să se reverse in Bucuresci şi. se înnece mahalalele josnice ale
oraşului.

Altă

grijă a stăpânirei

este de a respinge

pe

unii

riverani

toţi deplin spre a se putea cumpăni trâba, ca să se facă amândouă de o-dată,

adecă și podișca să se scobâre și zăgazul, făr' de a face zăbavă seaii vre-o zăticnire, din pricina lipsei salahorilor, ca să nu facă rică înecături, nică lipsă
de apă la matea Dâmboviţei în Bucuresci, —1801, Septembre 24,

Vel Vornic al obştirilor
Inginerul,
Suiulgiul.
Nicolae mâra Vlădichi ot. sf. Elefterie.
Morarul ot. Bâcul.
Morarul ot. Zoia.
Voicu Morar ot. Bucşănâsca.
Cod. XLIII, fila 468.
lo Alexandru

Constantin

Moruz

Stan Morar ot. Cosoba.
Coman Morar ot. mâra Brăiloiului.
Morar ot. Grozăvescă.
Morar ot. Dragomiresci-Bâlciii,
Morar ot. Lungulesci.
ă

Vwd. i gospod zem.

Vlahiscoie

După avaforaoa ce ne face Dumnâlui Vel Vornic al obştirilor, orînduim
pe sluga Domniei mele, copil din casă za visterie, ca pe toți cei mai jos numiţi,
săi strîngă la faţa locului, făcându-se și o deosebită porunca Domniei mele,
către Ispravnicii Dâmboviţei, ca să se afle și unul din D-lor cu orînduiţii
salahori spre a se pune în lucrare trâba.—1801, Septembre 16
lo Alezandru

Constantin

Moruz

Vud. i gospod

Aşa să s> urmeze, pentru care poruncim Dumitale Vel Agă să orînduosci
zapciii harnic să stea Mumbașir, și să epistasâscă a se urma acâsta în faptă
și a le săvârşi după cum se cuprinde mai jos. 1800, August 12,
Vel Logofăt.
Prea

Inălţate

Domne

Insciințăm Măriei tale, că de la 12 ale trecutei luni Iulie, prin anafora
aii ar&tat Epitropia Măriei tale pentru cei ce ati cumpărat locuri din coprinsul
curței gospud. cei vechi despre malul Dâmboviţei, cum că lăcomindu-se spre a
se mai lărgi curţile, sar fi mai întins spre matca apei, și aii bătut țăruşi pe
Dâmboviţă, strîmtând lumina fârte, în cât tot-d'a-una când va veni apa mare,
pote să pricinniască înnecătură şi stricăciune politii și celor-l-alți vecini, care
sunt ședători în potrivă pe malul Dâmboviţei, în dosul căreia anafora văgum
Buiurdisma Inălţimei ta!e, cu poruncă către noi, ca să vedem arătarea ce face
Epitropia, apoi, d'impreună și cu Dumnţlui Vel Vornic al obștirilor să mergem
acolo la faţa locului, unde făcând cercetare prin însuși vederea nâstră și să
chibzuim celea cu cale, și să arstăm Măriei tale în seris prin anafora; deci următori fiind luminatei porunci, am mers cu toţii în fața locului, şi aducând
de faţă pre cumpărătorii câţi se află aici, le-am cerut să ne ar&te întăririle
gospod. cu care aii cumpărat de la mezat, și giseră că nu ati, fiind-că de la
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lacomi, cari prin gunoaie
alterau ast-fel cursul.

îndepărtau

de la proprietatea lor

gârla şi-i

mezat le-ati fost cumpărat D-lui Vornicul Golescu, şi apoi, în urmă cu zapisele
D-sale în parte, le-ati vândut la dânșii, care zapise citindu-le, vădum că adevărat
aşa este, coprindând şi acâsta la vîndare, că le vino atâţia stânjeni în lung,
iară în lat să mârgă până în apa Dâmboviţei, şi că anafuraoa cea pecetluită
a mezatului pentru coprinderea a tot locului, care ai cumpărat Dumnâlui
Vornicul

Golescu,

aă dat-o

lui

[enache

Scufa,

unul

din cumpărători,

ca

să o

aibă în păstru și ori când va fi de trebuință şi celor-l-alți să fie dator a o
da de faţă, caro Scufă, fiind-că acum lipsesce, na putem lua pliroforie, de care
coprindere merge latul acestei părţi de loc, pâză în apa Dâmboviţei, dar cu
tâte acestea, am primit de ai adus pre proin starostea Zanighi Ţigara, cel care
se afla atunci staroste la vîngarea Curţei vechi, cerându-i curat îndestulare de
vîngare a tot locul, în ce chip sa dat pe la mușterii și cum ati rămas a fi
starea atât din

sus,

cât şi din jos ; pus'a

înaintea

nstră

o anafora

grecâscă,

sub iscălitura dumnâlor Costache Ghica, biv. vel Vistier, Radul Golescul, biv.
vel Vornic și Hagi Chiriac: Arbutu, cu l6t 1798, Februarie 4, prin care arâtă
că din poruncă domnâscă, fiind rinduiți de aii măsurat tot locul Curţei vechi,
în t6te părţile cum este a le fi starea, latul şi lungul, văgum copringând și
pentru locul despre partea Dâmboviţri, ce măsurându-l de la porta din jos, în
lung spre pârta din sus, până unde saii împlinit stânjeni 40, afară de 5 stânjenă ce sunt lăsați pentru vadul apei, latul de la vale este să fie până la stânjeni 29 ; iar la a doua trăsură, măcar că se cuvine să se fa ă la mijlocui locului,
dar fiind şovăit starea lui și vadul apei se sapă cu vreme și se mănâncă de
sacale, pentru acâsta s'aii făcut mai sus, unde aii eșit stiujeni 19, apoi iarăşi
măsurând în lung până la porta din sus, aă eşit stânjeni 29, iar latul 16. Deci,
cercând noi cu măsurătârea, lungul lam aflat întocmai, iar în lat, despre Dâmbovița, partea de la pârta din jos, aă eșit stânjeni numai 27 și palme 5, iar
cele-l-alte două trăsuri ait venit bine, pentru care am îndrep'at apoi linia despre
apă în lung la vale, de la 16 stânjeni până la 19, ca să vedem, saii întins cei
cu locurile? și s'aii găsit la Ienache Scufa eșit cu 1 stânjen şi jumătate, până
unde a bătut ţăruşiii acum în apă, de la capul din sus despre podul gârlei, iar
de la vale cu mai mult şi drept acel loc este şi Dâmboviţa strîmtă, asemenea
şi loan Odobescu, iarăși s'aii întins cu ţărușii de la deal, cu stânjeni 2 și jumătate, a căror urmare fiind fără orînduială, cu adevărat pricinuesce stricăciune
politiei şi celor-l-alţi vecini din potrivă, căci strîmtorând forte matea Dâmboviței, nu-și pâte avea curgerea în vremi şi negreșit tâmna, când încep ploile
şi mai vârtos primăvera, la topirea zăpegei și la pornirea gheței, seaii la nescai-va
plinire nu este cu putință a nu face înecături oraşului și stricăciune vecinilor,
încă și podul de preste Damboviţa ot porta din sus, rămâind numai cu o lumină din 3 cea avut, astupându-se cele două, trebue să se rumpă primăvâra la
pornirea gheţei, pentru care obrăsnicie a lor, ce cu necurviinci6să râvnire, aii
îndrăsnit a se întinde preste dreptul lor, faptă ce aduce r&utate, de la dreptate
se găsesce cu cale să şi tragă ţăruşii înapoi, ca .ă-şi pâtă avea Dâmboviţa curgerea în voie, de a nu pricinui stricăciune ; pentru care să bine-voesci, Inălţimea ta, de a fi luminată poruncă către Dumnâlui biv. vei Postelnis, lipistatul
Agiei, ca să rînduiască un zapeiii vrednic de acest mumbașirlic, în spinarea acestor
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Sunt numerse actele, din cari se
pâte urmări lucrările întreprinse,
mai ales la şanţurile de apărare
contra inundaţiunilor Dâmboviţe
i.
„Dăm în note câte-va din aces
te acte,

Da
Scufa și Odobescul, până să-și
mute țărușii înapoi la dreptul
lor; asemenea am
cercat linia și de la 19 stânjeni
din jos și am vădut că Tudorach până la cei 27, pălme 5, ce sunt spre pârta
e Cincul, cade cu partea sa
loc, ce ai cumpărat în Starea
cea mai multă de
unde este să-Y fie latul ca la
stânjeni 29 şi cu
adevărat, după sinetul domnesc,
se cuvine să şi-l ia pe deplin,
strimtora Dâmboviţa cu totul,
dar fiind-că se
a rămas a stăpâni numai stân
jeni 24 şi jumătate
în lat, iar nu mai mult după
cum îi sunt țrușii bătuți,
asemenea rămâind
următorul păgubit și Gunscul
negustorul, ce este din josul
Cincului, lângă vadul apei, fără de cât numai
pentru preumblarea ce a făcut-o
asupra vadului apei, dicem, că
numitul Gunseu]
oră să-i facă temelie de zid de
jos până sus, ca să
nu se scurgă spurcăciunea în
apă, sai să o mute de tot la
altă parte, în curtea
lui ; așișderea şi Nicola Gelepul
ce este din josul vadului apei,
cum și mai sus s'a arătat,
care vad după
este lăsat de 5 stânjeni; ci
ca să fie sciută după
“Yremi, a nu se întinde și a-l
împresura, s'a tras iarăși acum
însemnat la acâsta prea plecată
de isnâvă şi s'a
anatora, spre a fi sciută în
măcar că și numitul Gelepul,
vremi cuviinci6se,
după un gărduleţ ce a făcut
Dâmboviţei, s'a întins în dest
ul către apă, în cât pe alocurea tocmai pe malul
ligar măcelarii, aii intrat cu
stânjeni 4, unde forte s'a strî tot aruncând bămtorat Dâmboviţa,
acolo, drept casele răposatului
Paharnic Ioniţă, dar fiind.că
țăruși până acum, se va da
n'a apucat să bată
de scire vochilului ce-l va
fi având, ca să nu se
îndrăsnescă a se cheltui că-i
va
dişul cu temoiii, să dea de scire fi în zadar, ci când va vrea să-și facă îngră“luă și din dreptul acelor 19 stân Epitropiei, ca să pue linia de la țăruşii Cincu. .
jeni până la cei 27, după cum
acum și s'a pus în semne şi
s'a îndreptat
aşa să fie slobod a-și întemeia
, îngrădișul, dând:
poruncă și măcelarilor a nu
mai arunca băligar și 6se în
apă de înalță fundul
Dâmboviţei, că se vor pedepsi
și băligarul cu 6sele cât ai
apucat de l'aii aruncat şi ai strimtorat matca apei,
l6sca a-l ridica și a curăța local Zapciul cel orîndait din partea Hagiei să-i sipână în dreptul liniei, ca să
largă şi slobodă precum
rămâie Dâmboviţa
a fost; ci noi de cercetarea
ce-am făcuţ după luminată
poruncă și cum am găsita
ficu cale și am descoperit drep
tul
a ar&ta Inălţimei tale și rămâ
ne ca cea desăvîrșită hotărâre adevăr, nu lipsim
Inalta şi prea luminata înţe
să se facăde către
lepciunea Măriei tale.. —1800,
Augu
st 3.
Manolache Creţulescu vel
Vornic, Isaac Ralet vel Vorn
ic, Mateiu Fălcoianu
vel Pomnic al Obştirilor, Ant
on vel Agă.
1. kcă

asemenea

acte :

Jo Alexandru

Constantin Moruz Vud.
Am vădut Domnia mea ana
foraoa, ce ne face D-lor
pentru tr6ba obşt6scă porunc
veliţii Boeri și că
im D-tale vel Vornic al obşt
să mergi la fața locului, luâ
irilor, ca fără de zăbavă
nd și pe meșterii morari,
i cu suigiul şi cu inginer,
unde să se afle şi unul din
pe toți șănțarii și cu epis Ispravnicii județului şi mai întâi, să pue pe. șin
tat dimpreună, fără de
voia lor, ca să lucreze la
trebuinţa acâsta, și de acol
o să trimiți Domniei mel
e anafora fără de zăbavă
Istoria Românilor
de V. A. Yrechiă
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Primul act este anaforaoa din 1801,
Moruzi din acelaşi an, lulie 7.

Iunie 30 şi rezolutiunea

lui

i, în câtă vreme,
de câtă cheltuială este trebuinci6să și de câţi 6meni lucrător
suma de cheltueli
argta
se
nu
a
spre
e,
cumpănindu-le acestea cu multă economi
e, în adever
țându-n
însciin
acum,
este
nu
vremea
căci
Gmeni,
mari, şi mulţime de
și să aștepți
or,
șanţuril
al
şi pentru cusurul ce se va dovedi, al epistatului şi
7.
Iulie
1801,
.—
al doilea poruncă a Domniei mele de urmare

Prea Inălţate Domne
însciinţare, ce face
După luminată porunca Măriei tale, am vădut alăturata
făcând chibzuire
şi
iţa,
Constantin Pastia, Epistatul şanţului ot sud. Dâmbov
ularăm de la
îndest
ne
esce,
porunc
ni-sa
cum
spre îndreptarea şanţului, după
astă tmnă de a
D-lui vel Vornic al obştirilor, fiind-că D-lui a fost acolo
i și matca
şanţulu
matea
şi
vădut însuşi, atât pricina din care Sai astupat
și spre înr
mătcilo
tarea
îndrep
spre
cidse
Dâmboviţei, cât şi din cele trebuin
țindu-so
necură
căci
dreptarea trebii șantalui şi pricina astupărei șanțului este,
între
de două

pe tot anul

ori, tâmna

și primăvara,

că nomolul

ce se aruncă

cădând nomolul se
acestea donă vremi, când şi apele viind mari şi tulbure şi
în cât la vremile
suit
tot
s'a
şi
i,
şanţulu
fundul
astupat
s'a
cum
astupă. după
șinţ apa câtă
pe
curge
pote
nu
ce vinea apele mari, vădând şanţuri mari că
cilor, ai
Bucures
politiei
ră
înecătu
i
pricinn
se
nu
se cuvine să curgă, spre a
şanţului,
gura
cu
a
tot înălţat zăgazul,i gura măteei Dâmboviţei din jos, alăture
nomul,
de
ă
astupat
i
şanţulu
matca
cu gând, că, viind apele mari, deși este
mătcei
gura
ă
astupat
fiind
e,
stavilel
dend
deschi
șanț
dar tot să pâtă curge pe
astupă
tot
se
an,
în
Dâmboviţei cu ardicarea zăgazului şi într 'acest chip, din an
iţei,
Dâmbov
mătcei
gura
la
zăgazul
matca șanțului cu nomâle și ei tot ardică
du-se
surpân
şi
sus
torte
iţei
Dâmbov
mătcei
gura
în
cât ardicându se zăgazui
zăgaz, în fundul
apa peste zăgaz drept în jos, în loc ai săpat într'acel loc lângă
surpându-se apa
ie
prăpast
care
în
adâncă,
măteei Dâmboviţei, o prăpastie fârte
iei în loc
prăpăst
fundul
în
raerge
acea
ciunea
repegi
cu
ui,
din vârful zăgazul
ca o apă
d
rămâin
sale,
i
şi sărind afară, iar în loc își pierde iuţela curgere
vremea
pe
pricină
care
din
re,
curgăto
mârtă de heleşteii, iar nu ca o gârlă
fundul
la
cade
area
turbur
sale,.
i
curgeri
iuțâla
d
neavân
mari,
când vin apele
ai
locuri
unele
pe
cât
în
mătoei Dâmboviţei și din an în an se tot astupă,
t
destupa
n'aii
tot
i
șăntari
i
ură,
înecăt
iască
eşit apa în iarbă si ca să nu pricinu
acum
iţei,
Dâmbov
mătcei
gura
din
zăgazul
înălțat
tot
ai
ci
i,
matca șanțulu
că în gura
cererea se face, ca să nu facă podișcă în gura mătcei Dâmboviţei,
șanțului,

nu numai

că nu

este de nici o tr6bă, ci este

de

mare

stricăciune,

peste
pentru că acâstă podişcă o cere ca să lipsâscă apa Dâmboviţei să mârgă idsă
cuviinc
cea
area
îndrept
iar
astuparea şanţului și că să nu destupe șanțul,
este, ca tot

acel

nomol

ce a astupat

rmatca

şanţului,

necurăţindu-se

pe tot

anul de două ori, precum maj sus s'aii dis, acest nomol trebue să se curețe
ită
fără de altă pricină, care fiind greutate mare, căci ai lăsat matea necurăţ
întwatâţea

ani, de s'aii tot încărcat

pe tot anul, nomâle

peste

nomâle

şi chel-

tuiala trebue să fie fârte mare, am chibzuit mai cu puţin să se facă co mijloc
jos
ca acesta, adecă să se pue 70 de pluguri din gura mătcei șanțului, şi în
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Aceste acte dai precidse intormaţiuni de lucrările ce se sevirşiră,
peste tot şanţul să spargă prin mijocul șanțului ua şanţ de un stânjen de
larg, -și un stânjen adânc și pe urma plugurilor să tragă salahorii nomolul ce
Vaii spart pingurile, încărcândiu'! în care şi scoțându'l afară în marginea șanțului,
ca să rămâe destupat măcar de un stânjen largul și adâncul șanțului din cap
până în cap, iară nomolul din cea-Valtă lăţime a șanțului, numai să'l spargă
cu plugurile estimp, atât pentru că nu se pâte să se curețe din tâtă lărgimea
șanţul”"i de o dată estimp tot și căci dându-se iuțâlă apei cu adâncimea sumitului
șanț de un stânjen, mult din nomol va măcin= apa, atuncându'l la vale și
apoi, să se pogdre şi podișca din gura șanțului, să fie câda podiscei în. fundui
șanțului, e s'aii adâncit de un stânjen, iară gura podiscei de la stavilă să fie
mai înaltă de cât ceda, cu patru palme domnesc, care acâsta este în destulă
iuţelă şi la scocurile morilor de la stăvili, adecă și până a coda seo “urilor,

însă

care

vor

vea

să cobâre

podişca

matca Dâmboviţei tot de atâtea
de la stăvili, și pădurea c= se va
afară, ci să o arunce în mai. sus
câtă va trebui spre a se astupa
nu

numai

se sinicze
mult ajută
se arunce
capre dea
vlăjari,

în loc, pentru

ca să nu

șanțului

trebue

să

taie și zăgazul

din

palme, de cât se va cobori în gura podisciă
întâmpla, de la zăgaz să nu atragă pe maluri
numita prăpastie d'impreună şi cu altă pădure acea adâncime în prelung în josui apei, iar
se mai deschidă

și alta mai la vale, ci ca să

apa fărăaa se surpa, să nu-și pârdă iuțâla curgerii sale, care inţâlă
a se desnomoli şi matca Dâmboviţei, așișderea, când va vre să
pădure ca să se astupe adâncimea prăpăstiei, maj întâi, să se bată
curmezișul măteei Dâmboviţei, pe care capre,să se lege grătii de

ca să nu

se ducă

pădurea

pe apă în jos, ci să o ţie unde trebue

până

ai face pletie pe d6s:pra şi până ai pune brazda, ca să o cufunde, i proci,
iarăşi până a se astupa, acesta, fiind trâba Obștiriă, urmâză ca D-lui vel Vornic
al Obștiri'or să'i dea nizamul cel cuviincios, mergând la fața loculuiși luând
cu D-lui şi din meșterii marar cei mai cu sciință ai meșteșngului, dimpreună
cu suiulgiul, i cu inginerul, ca să măsâre și zeminul măteei șanțului, să nu
cum-ra să fie mai sus spra câda șanțului de cât spre gură, ca să potă apa să
ducă nomolul la vale, fără de oprire și fiind-că la acâstă tr6bă trebue și cheltuială și Gmeni lucrători, cât pentru cheltueli rămâne la înalta înţelepciune a
Măriei tale, iară pentru 6menii lucrători să fie luminată porunca Măriei tale,
ca unul din D lor boerii Ispravnici, să se afle acolo când va merge D-lui Vornicul
spre a prottacsi cele trebuinci6se și a da, după alegerea şi chibzuirea co se face“
de inginer, de suiulgiul și de meșterii morari, puind trâba în lucrare va rămânea
de D lui Vornic, Sărdaru Iordache Deșliu sati Nicoiae Cărpenișanul cu unul din
epitropi, și cu unul din meşterii morari, ca să se urmeze după cum mai sus s'a
dis, întocmai după alegere ce se va face la faţa locului, şi ca să apuce să
săvârşască acestea până pe la Septembre, până-a nu apuca să vie apele mari,
iară pentru ca să cercetăm după cum ni se mai poruncesce: câre este datoria,
slujbii şi a îngrijirei numitului Epistat şi pentru a cere privilegial acesta a
lefii și ţinea atâţia Gmeni şi ş nţară scutiți, când lasă fără de nici o îngrijire
șanțurile

de se îaomolesc

din

vreme

în vreme

şi cine

este

dator a face

dresul

cel cuviineios şi a răspunde .la vre-o întâmplare de cusur, să facem Măriei
tale anafora în scris, fără de zăbavă, cunoseut să fie Măriei tale, că şi I6fa şi șănțarii i sai orînduit Epistatului, numai și numai pentru trba şanțului și

când se va dovedi prin cercetare, că cu înlosnire

și pe deplin se pâto face la
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La 920 Iulie, 1801, Domnitorul dă alte noue hotăriri şi instrucţiuni
pe o anafora nouă a Divanului!.
fața locului prin D-lui vel Vornic, cum că șănţarii din neurmarea datoriei lor,
nu ati curățit șanțul, ci Daii lăsat de s'aii nomolit, seaii că numitul Epistat
metahirisindu'i la alte trebi spre folosul s6ii, aii rămas trâba șanţurilor, seaii ce
altă pricină se va putea dovedi într'adevăr, și cu bună pliroforie va însciinţa
Măriei tale, noi de cercetarea și chibzuirea ce am făcut, arătăm Măriei tale,
iară hotărtrea.— 1801, Iulie 30.
Vel Logof.

Scarlat

Vornic... ..... vel Logof.

Ghica,

vel. Vornic

Creţulescu, vel

Golescu,

Vornic

vel

Voriic

Stirbei, vel

Văcărescu.

Coăd. XLIII fila 393,

1.

Io Alexandru

Constantin

Moruz

Vvd.

Am văgut Domnia mea anaforaoa ce ne fac D-lor, veliţii boeri, în cât
“pentru măsura deschiderei mătoei, care alegătorii din fața locului, aii chibzuit-o
să se facă de 4 stânjeni largul, dicom Domnia mea, că acum de o cam-dată
pentru mai înlesnirea și ușurința trebei să se facă de 3 stânjeni, pentru care:
şi poruncim D-lui vel Vist. ca pe acestă măsură, adicăde 3 stânjoni larg, să
se facă socotâlă la Vist., câți stânjeni se fac de lucru şi pe stânjoni să se
facă şi socotâla de salahorii cei trebuincioşi, care să o arăţi Domniei mele,
impreună arătându-ne şi suma salahorilor câţi trebuesc, şi fiind-că acest lucru
este trebuinţă de obşte a ţărei, urmâză și datoria să fie a satelor țărei, spre
al face, cărora poruncim, că de la epitropia obştiei să se dbie salahorilor, ce
se vor aduce de prin sate în cât vor lucra ceneclica mâncărei lor, orinduind
epitropia între dinşii om credincios, spre a le purta grija, să nu fie lipsiţi de
ale mâncărei, afară din diastima acea cât ţine din mora mănăstirei Găișani în sus,
până în hotarul moşiei mănăstirei, care se îndatoresce Igumenul numitei mănăstiră a lucra cu ţiganii mănăstirei la. curățitul şi scosul plăviilor, decă fiind-că,
de a sa face ajutor de salahori și de la alte judeţe, le vine cu greii pentru
depărtarea locului, vei face D-ta vel Vist., cărţile nâstre de la Vist., numai
către Ispravnicii numitelor două judeţe, Dâmbovita și Ilfov, povăţuitâre pe larg
și poruncitâre straşnic a nu se face într'acâstă trâbă vre-un catabhrisis, cumpănind trebuinţa, cuviinci6să rînduială, cum și cele-l-alte următâre, poruncile
mâstre, să le faci D-ta după acestă anafura, iară D-ta vel Vornic al obştirilor,
ca la o tr6bă obştâscă poruncim să fie dator a merge în vreme la faţa locului
spre săvârșirea trebei,— 1801, Iulie 20
Prea Inălțate Domne.

După luminată porunca Mărie tale, citind alăturata anafora, a D-lui vel
Vornic epistatul obștirilor, cât și deosebita însciinţare ce am făcut către Înălţimea
ta, cum și alăturatele alegeri ale morarilor sub iscăliturile lor, i zapis ce aii
dat șănţarii, cu orînduit Epistatul lor Constantin Pastia postelnicel la epitropie,
acum în urma tuturor alegerilor morarilor, şi chibzuind împreună cu D-lui
vel Vist. mijlocul ce găsesce D-lui Vornicul cu cale, la acostă trâbă ce este

obștâscă, că de este mai cu înlesnire și în putință a se orîndui câţă-va salahori
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mori pe Dâmboviţa

este

în legătură

cu

acea a şanţurilor ej. In actul din notă este atinsă
şi acâstă cestiune,

PI
din Ilfov și câţi-va din Dâmboviţa, să socotim, că
ce plată să cuvine a le da
și câtă cheltuială se adună peste tot la acest dres și
de unde are a se da acâstă
cheltuială, de care să facem Măriei tale anafora pe larg; următori
fiind luminatei poruncă, şi chibzuinda-ne cu sîrguință, cât pentru mijlocul
cel mai cu lesnire și ca ce
piată se cuvine a se da, am găsit cu cale, ca din stânjeni
1800 ce sunţ trebuincioși
după alegerea din fața locului a se deschide matcă de
4 stânjeni larg și unul adâncul, la acea ruptură din e6da șanțului şi până în Cacova
stânjeni 900 să deschidă
D-lor Ispravnicii ot sud Ilfov, i stânjeni 900 D-lor Ispravnicii
ot sud Dâmboviţa,
plătinduli-se de stânjen po tal. 1, ce vine de salahor,
po bani 40 la 3 salahori
ce se coprinde alegerea din fața locului, că intră la un
stânjen, pe care stânjen
1800 po tal. 1 stânjenul, fac tal. 1800 şi cu acest
mijloc nu rămâne bănuială,
nici că se va popri din plata lucrătorilor, nici că
lucrătorii lenevindu-se a
lucra, le va trece ziua de gâba, căci find cu stânjenii,
salahorii fiește-căruia sat,
fac silința să-și isprăvâscă stânjenii săi, ca luându-și
plata să se ducă, de
care asemenea să fie și luminatele Măriei tale porunci
către D-lor Ispravnicii,
să arate satelor stânjenii, ce aii să lucreze după analogia
ce
pentru curăţitul plăviilor, cât pentru din mâra mănăstirei li se va veni, iară
Găișeni în sus, şi
până în hotarul mănăstirei, să se îndatoreze Egumenul
să curăţe matca Răstocii
ce cade pe moșia mănăstirei, cu țiganii mănăstirii, scoțând
plăviile afară pe
maluri, să le și arqă, ca să nu le mai bage apa în
matcă, fiind-că se folosesca
din m6ră și curățirea plăviilor este chiar și folos al
morii, iar nu numai al
șanțului, pentru care mâră, după cum se coprinde în
anaforaoa D-lui vel
Vornic, asemenea dicem și noi numai, pentru că aii dat
morarit prinsâre, că
nu se va nomoli Cacova din pricina ei, să rămâe până
la primăvară, iar când
atunci se va dovedi că aii mai nomolit Cacova mai mult
de cât în stare se
află acum, atunci Epistatul șanțului, însciinţând epitropii
se va muta cu luminata
porunca Măriei tale mat din sus, de unde dă Cacova
în Răstocă, ca să-și aibă
m6ra sa mănăstirea numai pe drâpta apa sa Răstâca, iar
nu și pe a Dâmboviţei,
„că este adusă prin șanț, pentru folosul obştei cu mare
cheltuială și cu paguba
Visteriei pe tot anul, cu şănțarii i 16fă Epistatului,
iară de la hotarul moșiei mănăstirei și până în câda rupturei ce dă în Cacova,
jumătate acâstă diastimă,
să o enrăţe D-lor Ispravnicii ot sud. Ilfov și jumătate
D-lor Ispravnicii ot sud.
Dâmboviţa, plătinduli-se stânjenul po bani 24, fiind-că
nu ai greutate ca la
pământ, ci numai să tragă plăviile afară și să le arqă,
și fiind-că acestă sumă
de stânjeni nu este sciută, cât este astă una dată să
se curăţe stânjenii 2000
de la hotarul moșiei Găişenilor în sus spre Cacova,
iară coi-Valţi mai spre
tâmnă, după Septemvre, a cărora 2000 stânjeni plată,
face tal. 400 și cu tal.
1800 ai mătcei ot. ruptură, fac tal. 2200, care acestă curățire
a plăviilor, iarăş
cu stânjenii săi, arată D-lor Ispravnicii satelor, căci aii
să curețe după analogie,
iară pentru banii acestei cheltueli, de unde aii să se
dea, vădând şi stenahoria
Visteriei, cum şi lipsa epitropiei şi chibzuind în tot
chipul gicem, că atară
din câţi bani dintr'aceștia se vor da din bună milostivirea
Măriei tale, cei-l'alți
va fi luminată poruncă a se da de la cutie, banii însă
să se trimită la D-lor
Ispravnicii, şi D-lor să plătescă Incrătorilor care să
le aducă adeverinţa Episfatului şanţului,

că aă deschis

lucrătorii din cuțare

sat stânjenii

atâta zăvaș
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pe anumite sate şi în ce condițiuni,

încă în actele din notă se pot vedea.
Cu

referință

la

îndestularea

.

Bucurescilor

cu apă,

sub

acestă

domnie a lui Moruzi Vv. se continuă vechia instituţiune a suilgiilor.
Dăm

câte-va

acte în note.

de sumă şi cu acest mijloc nu se mai-face cheltuială, trimițându-se de aică
vre-un dâosebit Epistat la acâsta, nici pâte qice Epistatal șanțului, ori că nu
Saii

deschis

stânjenii

de plin

ori în lung,

ori în larg, seaii în adânc,

cum

și

D-lor Ispravnicii să aibă a trimete foile, de câţi stânjeni are a deschide fieș-care
sat, ca să scie Bpistatul șanțuiui de șiaii curăfit fiește-care stânjenii săi, atât
“de nomol cât şi de plăvii și așa să'i deie adeverinţă, iară de va vedea Epistatul,
că

se

zăbovese

lucrătorii

și nu

vin

să însciinţeze

epitropii,

ca

să

frimiţă

Mum-başir, să apuce a se isprăvi până la Septemvrie, până a nu se năpădi
ploite şi apele mari şi pentru ca să aibă vreme de la începutul lui Septemvre
şi până la sfirşit să cobâr= Epistatul cu sănțarii, atât podișca şanţului, cât şi
zăgazul +la matea Dâmboviţei, amândouă de o dată vrmându-se la tâte, după
alătura!a alegere din faţa locului, care acestea să fie şeitite şi D-lor Ispravnicilor,
ca să facă silinţă să fie isprăvită şi matca de la ruptură, plăviile să fie curăţite
de pe Răstâcă i Cacosa, cum şi Epistatului i șăuţirilor să li se trimiţă luminată
porunca Măriei tale, ca până la sfârșitul lui August, să-și aibă ttă cherest6ua
gata curată în fața locului, pentru dinții podiştii, i căptușela malului, i stavile,
și t6tă pădurea i vlăjari, ca să le şi isprăvâscă întocmai, după legătura zapisului
lor ce l'aii luat acum, care isprăvindu-le până a nu veni apele mari, își vor
dobândi milostivirea Măriei tale ertăciune la greșala lor, iar nesăvârșindu-le
până a nu veni apele mari, își vor lua pedpsa îndoită, arătânduli-se că zapisul
lor, întărit de Măria ta, s'aii trecut în condica Divanului Măriei tale și când
Dică acum na vor fi uemători, nu se vor îndrepta-cu nici un fel de cuvint
de pricinuire, însă fiind-că D-lui vel Vornic Ştirbei, aii fost în fața locului şi
are t6tă sciinţa de tâte, iarăși Dumnâlui să facă ostenâlă să mârgă, când va
fi trebuinţă, ca să ia săvârșirea lor tâte şi la vremea lor și întocmai după
alegerile. acestea ale morarilor, nu „pote, că noi Pam pohtit despre partea nâstră
“ca la un lucru de obşte, dară mai malt gicem să fie luminată porunca Măriei“
tale către Dumnâlui, ca la tâte întooma* după arătarea ce face, să fie și următori
să le s&vârș6scă..— Tară cea desăvârşit hotărîre.— 1801, Iulie 16.
Vel Ți:t. Racoviţă, vel Ban B.ântoveau, vel Logof. Ghisa, v'l Vornic
Golescu, vel Vornic Știrbei, vel Vornic Câmţinenu, vel Vornic Văcărescu.
Cod, XLIII. fila. 414,

1. Anaforâoa în dosul jălbei lui Petre Suiulgi-buşa -a î-se plăti lefa pe luna
lui Aprilie.
lo

Alexandru

Const.

Moruz

Voevod

Poruncim Domnia mea Dumitale, vel Vornic Florescule, din banii ce sunt
rămași asupra. Dumitale, să dai jăl aitorului Cismegiii, 16fa pe luna Int Aprilie. —
1800, Septembre 29.
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numesce

pre biv vel

Căminar

Domne

După luminată porunca Inăiţimei tale, următor sunt, numai după cum am
mai făcut Inăltimei tale, că "1 socotea la epitropi de 4 luni, dă Ghenar, Yebruarie, Martie și Aprilie, ce s'aii căutat din luminată poruncă, de către Dumnâlui
vel Logofăt de ţara de sus, a rămas asupra Dumnâlui vel Vornic l6n Florescu
o sumă de bani, din iraturile ce s'aii strîns de Dumnlui întaceste mai sus
numite luni, ci de se va găsi cu cale de către Maria ta, să fie luminată poruncă cătru "Damntlui vel Vornic, de a plăti jălui orului I&fa ce cere pre Aprilie,
fiind-că cunoscut este Inălţimei tale stenahoria ce are epitropia cu răspunderea
lefilor și altor cheltueli netăgăduite și ce va fi luminata poruncă. — 1800, Septembre 2.
Matei, Fălcoianu, vel Vornic al Obştirilor.
Coa.

XULIII, fila 143 verao.

lo Alezandru

Conslautin

Mouz

Vod. i guapod

“Poruncim Domnia mea, că acești patru 6meni străini, ce încă din
Domnie a nâstră i sai rinduit suiulgi-başa pentru cişmelele ot.
afară, să şi-i aibă -şi acum, cărora înaintea D-lui vel Vist, să li se facă
după orînduială de sunt străini și fără de pricină.—1801, Septembre

cea-l-altă
târgu de
cercetare
30.

+

Prea

Iălţate

Domne

Petru suiulgi-başa aii dat jalbă Inălţimei tale că patru Gmeni, ce sunt
daţi cu luminată cartea Inălţimei tale, încă din cea-l-altă fericită Domnie a
Jnălţimei tale, ajutor la lucrul cișmelelor ce sunt la târgul de afară, făcute de Inălţimea ta, că-i supără Ispraynicii, fiind-că nu li s'aii îno't luminata cartea Măriei tale,
şi ni se poruncesce: de Înălţimea ta, ca să cercetez ce coprindere are luminat
hrisov, ce s'aii făcut acum pentru aceste cișmele; după luminată poruncă, arăt
tale, că acele

cişmele

ce sunt două

la târgul

de

afară

dia cea-l-altă

cișmele, în care

se coprinde,

să ise acei tal. 100

de la vameşii

oborului,

iară

_când se va strica pe afară să avem a drege, noi Epistaţii cei mari ai spitalurilor
obștesciă, ci fiind-că într'acest hrisov nu se cuprinde pentru acești patru 6meni,
ce sunt forte trebuincioși la dregerea cișmelelor, înăuntru la apă, să fie luminată
porunca Inălțimoi tale, a se înoi cartea ce este din cea-l-altă Domnie a Inălțimei tale, ca săi potă avea, fiind forte trebnincioși pentru aceste două cişmele,
ce este şi o pomană ne săvârşită, şi o podâbă a politiei, şi cum Duhul sfânt
va lumina pe Înălțimea ta.—1801, Septembrie 28.
Radu Golescu
Cod. XLIII, fila 478.

4

Inălţimei

Tomnie a Inălţimei tale, Saii făcut cu cheltuiala Înălțimei tale pentru o pomană
volnică, nofiind apă curgâtâre la târgul de afară, şi s'aii dat cartea Inălțimei
tale de atunci acestni Petre Suiulgiu, ca să aibă patru 6meni scutiți străini
ajutorul lucrului şi meremeturilor, şi să iae taleri 100 de la vameşii oborului,
iară acum, după venirea Inălţimei tale, s'aii făcut hrisov pentru acestea două
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Nestor! epitrop în locul r&posatulni biv vel Vornic I6n Florescu.
Noul
Epitrop cere să se predea averea mânăstirei cu anume catagraf
ie.
1.

Io

Alez.

Constantin

Moruzi

Voevod

Fiind-că nu suntem la îndoială, cum că boerul Domnie mele, biv vel Căminar Nestor, pre care D-lor cinstiţii și credincioșii boerii Domniei mele,
biv
vel Ban Ghica și vel Postelnic ni-l arată prin acâstă anafora, se va filotimisi
atât de a se odihni și a se mulțămi săracii aceia, bolnavii de la acest
spital,
cât şi cele-l-alte lucruri din lăuntru şi din afara mânăstirei, a le bine economisi și a le ţinea întru o bună stare și se va sili, ca după ce se vor da
trebuincicsele cheltuelă ale spitalului, de a nu fi săracii aceia pătimaşi, lipsiţi
şi
stenahorisiţi întru ceva, cum şi cele-l-alte trebuincise cheltueli mânăstir
esci,
a face şi câte un adaos și prisos la ale mânăstiri, iată "1 orînduim Domnia
mea
epitrop şi îi și poruncim să ia întru zaptul săi mânăstirea şi economia
sa, ci
și mântuire sufletâscă a dobândi, sciind bine, că silința ce are a cheltui întru
.
acâstă epitropie, este pentru un lucru de obşte folositor şi așa luând acum
mânăstirea asupra și intrândîn tr6bă, va arăta Domniei mele cele de
trebuință
următâre, drept aceia poruncim Domnia mea tuturor poslușnicilor şi Gmenilor
mânăstirei să cunosceţi pe Dumnslui cinstit şi credincios boerul -Domniei
mele,
biv vel Căminar de epitrop, urmând povăţuirilor ce vă vor da.—1801,
Martie 19,
Prea înălțate Dâmne

Cu plecăciune însciințăm Măriei tale, că dându-și obștâsca datorie Dumn6luă biv vel Vornic I6n Florescu, epitropul mânăstirei Sfântului Panteleimon,
am făcut chibzuire, după luminată porunca Măriei tale, de un boer cu bun
ipolipsis și cu temere de suflet, iubitor de fapte bune și vrednic de a se rîndui
epitrop în locul răposatului, la acestă monăstire cu spităl,ce este de obşte folositor și găsirăm cu cale pe Dumnâlui biv vel Căminar Nestor, la al căruia
ipochimen suntem “bine nădăjduiţi şi nu ne îndoim, că va păi fără de strămutare, tote bunele întocmiri ale mânăstirii și a spitalurilor, cu săracii bolnavi,
sciind și a Măriei tale fierbinte râvnă, ce ai la acest lucru sufletesc şi
se va
sili de a cresce şi a spori facerea de bine şi-căutarea celor pătimaşi, aducând
tâte ale mOnăstirii spre bună stare și. sporire, de care ne și rugăm Măriei
tale,
ca cu luminată porunca Măriei tale să se îndatorâscă a lua sarcina acâsta
asupra-i, rînduindu-se epitrop ca să facă tote zapt şi să se silescă cu osârdie, după
bun ipolipsis al ipochimenului săi, spre a aduce roduri folositâre, cari
sunt

Măriei tale poftite. — 1801, Martie 44.
Dumitrache
Coă, XLIII fila 250,

0

Ghica Ban,

Vel Postelnie Dimitrie

Alexandru Const.

Moruz Voevod
Cu cale fiind arătarea și cererea Căminaruluă,
credincios boerule al Domniei mele, vel Logofăt de
covene, ca de la logofeţia Divanului Domniei mele, să

boerul

Domniei

mele,

biv Clucer

Zaharia

Petrache,

Manu.

i gospod.

poruncim D-tale cinstit și
ţara de sus, Nicola Brânorînduesci pre credincios

să câră

de. la casa r&posa-
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Lui Dimitrie Caracaş, cunoscutul doctor la, spitalul de la Pante-

leimon,

îi succede fiul s&ă Constantin !.

tului boer, biv vel Vornic Florescu, ce a fost epitrop, tâte socotelele acestea şi
prin epistasia Dumnâlui cinstit și credincios boerul Domniei mele Dumitrache
Ghica biv vel Ban, ca un nm al fericitului ctitor al monăstirei acesteia, să le
urmeze tote acestea după cum se cuprinde mai jos și să arate Domniei mele
în scris, alegerea și lămurirea a tâte. — 1801, Martie 29. Prea

Inălţate

Domne

Cu t6tă supunerea primind luminată porunca Măriei tale, prin care după
anaforaoa D-lor cinstiţilor biv vel: Ban Ghica şi vel Postelnic, mă orînduescă
Măria ta, epitrop la mânăstirea Sf. Panteleimon, am înțeles cu plecăciune celea
ce mi-se poruncesce, ca luând treba mânăstirei şi a spitalurilor asupră-și, să
pun t6tă osârdia pentru odihna săracilor bolnavi și pentru bună starea mânăstirii, pentru care nu lipsim cu plecăciune a face Măriei tale ar&tare, că după
datoria supunerei mele, următor sunt la înalta poruncă și nu voiti pregeta, Luminate Dâmne, a mă osârdii cu tâtă fierbinţâla, spre cele bune şi de folos la
acest lucru sufletesc de obște, fiind însă, că după obiceiul şi rînduiala ce s'a
urmat și se urmâză la tâte mânăstirile de obşte, cum și însuși Ja acâstă trebuinţă, este că prin o teorie a socotelilor trecute până acum, când se încarcă
sluga Măriei tale, de venituri îi cheltueli trecute, cari la mânăstire nu se găsesc încheiate și prin afacere de catagraf a tâte lucrurile şi veniturile ce are
acum, să se facă cunbscută starea mânăstirii, cu care se încarcă sluga Măriei
tale acum, ca să pociii a-mi da şi ei s6ma cu curățenie în vreme, de aceea
fac Măriei tale acestă plecată. datornică ar&tăre, ca să se rînduiască după cuviință ca la o tr6bă monăstirâscă, un obraz cunoscut de la logofeţia Divanului,
carele să c6ră de la casa Dumnâlui, răposatului boeriti biv vel Vornic Florescu
ce a fost epitrop, socotelile de veniturile i cheltuelile mânăstiresci până acum,
să le teorisâscă și să vagă, atât acele cheltueli i venituri, cât și de este vre-o
datorie, câtă și la cine, sati nu, ca să sciii cu ce sunt însărcinat şi ce are mânăstirea de â răspunde și după acâsta, să se facă după obiceiii o catagrafie de
tote ale mânăstirii ce mi-se dă ucum asupra-mi, prin catastih de perilavi, ca să
potă fi văqut în vreme perilavi al mei şi paradosis ce am face.—1801, Martie 23.
Al Măriei tale prea plecată slugă. |
|
|
E
Nestor Căminarul.
Cod. XIII, fila 252,
o

1. 10 Alexandru

Fiind sciută și Domniei mele osârdnica slujbă dintratâţia ant ai Dumnâlui
doetorului Dimitrie Caracaș și cunoscută slăbiciunea și neputinţa bătrâneţelor
întru care a ajuns, cum și numit fiu-săi, după pliroforia ce ne-a dat Dumnlui
cinstit și credincios boerul Domniei mele, biv vel Ban Dumitrache Ghica, îm»
preună și cu Dumn6lui biv vel Căminar Nestor, epitropul mânăstirii, fiind cercat
de practicos și arătându-se cu slujbă până acum, împlinind datoria părintelui
săi, la al cărui ipochimen neîndoindu=se, că și de acum înainte va urma cu
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înainte de a inchide

la strade

acest capitol,

şi pavări |.

două

documente

osârdie, căutând pre săracii acei bolnavi, îl orînduim Domnia mea pe numitul
doctor Constantin, să fie în locul părintelui săi, doctor la spitalul Sfântului
Panteleimon. — 1801, Iunie 12.
Prea

Iălțate

Domne

Cu plecăciune însciințăm Măriei tale, că Dumnâlui doctorul Dimitrie Ca.
racaş, ce este orînduit pentru căutarea bolnavilor de la spita:ul mănăstirei Sfântului Panteleim:n, în diastimă de ani.... aflându-se slujind cu multă osârdie
şi silință pentru tămăduirea bolnavilor, care după vremi ai fost orînduiți la
acest spitai, iar acum ajungând Ja vârsta bătrâneţelor celor de pe urmă și ne
mai putând singur merge la spital și a căuta de bolnavi, ci prin fiul Dumisale,
împlinind acâstă datorie a sa, ne. făcu rugăciune ca în locul săii, să urînduese
pe fiul Dumisale, doctorul Constantin, care cerere fiind cu cale, fu primită și de
noi, atât pentru odihna și repausul bătrânețelor Dumisale, cât și pentru multa
osârdie și silinţă cu care s'a arătat într'atâţia ani, spre căutarea şi tămăduirea
bolnavilor şi cu mulțămirea epitropilor și mai ales, că și fiul Dumisale este cercat şi-sciut doctor practicos, la al cărui ipochimen nu suntem la îndoială, că
va urma întru tâte părintelui săi, după cum s'a arătat și până acum, împlinind
datoria părintâscă la spital, de care ne și rugăm Mărie tale, ca cu luminată

porunca

Măriei

tale, să se orînduiască

în- locul părintelui să, Dimitrie

doctor

Dumitrache

Ghica

4,

Alexandru

]lo

la spitalul Sfântului Panteleimon,

Caracaş. — 1801, Iunie 7.
Ban,

Nestor

Câminar,

epitrop.

Voevod

Cu cale fiind anaforaoa Dumnţlui vel Vornic al Obștirilor,

următâre ni-

zamului ce este dat, porancim Domnia mea; Dumnâlui vel Spătar, să orînduesc
i
zapeiii, ca să facă urmare după anatoraoa epitropilor. — 1800, Septembre 26.
Prea

Imălţate

Domne

Insciinţez Mărieă tale, că la căpătâiul podului, afară din strâjă, sai

pus

câţi-va Omeni și de-a drâpta și de-a stânga, de 'şi fac case, din cari unii le-ati
ridicat și desăvîrșit, iar alţii, acum 'şi fac gă irea să încâpă la lucru într'acel
loc și de o parte și de altu sunt maturi mari și rele drumuri, de es dia oraș
afară, cari drumuri, fiind loc strimtorat, 1 mănâncă apa ploilor, în cât pătimea
forte r&ii obștea în umbletele lor şi cu mult nacaz cobâră şi ese, care văqută
fiind Mărie tale, încă din cea-i-altă fericită domnie a Măriei fale. ai poruncit

Epitropiei de s'aii riînduit podari și salahoră şi săpând, ai deschis

drumurile

şi cu câtă-va

cheituială

sait îndreptat

și s'aii făcut

amândouă

șanțuri

pre

de

marginea amândoror maluri, cari șanțuri se împreună în curtea unui Andronie
și de acolea merge de se scurge în livedea Sfintei Mitropolii, iar acum cu casele ce se fac. cari mai jos s'aii însemnat, ca să se vaţă de Inălţimea ta, aă
astupat șanțul, trăgând pământ preste dânsul, strimtoreză diastima drumurilor şi
iarăși va să stăpânâscă obștea, încă din gi în qi, găsind prilegiii, vur să se în-
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Interesant e actul din notă de la 1800 Septembre 2, constatând
întinderea oraşului

peste

strajă.

tinQă, când cu coptinsal ga:durilor, i cu umblare şi alte trebuinţe, de care iarăşi
va să strîmtoreze locul, încă după acâstă începere a lor se tot îndemna și alţii
a-şi face case și straja acum a rămas înlăuntru, din a căror pricină trebue mutată, că i aă astupat lumina de la deal, întâiii acum un Zane Mortasipul ce a
făcut casă din susul străjii afară şi nu și pote avea străjarii privegherea pre deplin şi deosrbit, că pote tot-d'a-una să înșele straja, de care şi după datoria ce
este şegăţor afară din strajă, de care şi după datori: ce are Epitropia, nu lipsiă
a arăta Ină!ţimei tale, că de va fi primit la augul Ină ţimei tale, să se poprâscă
prin Marafet, dumndlui Vel Spătar şi să și ridice binalele, aridicând cei de-a
stânga şi pământu! ce laii aruncat pe șanț, ca să rămâie drumurile Jargi și
în voie, după cum aii fost, ca să nu pătimâscă Gmenii la umbletele lor, de acâsta
arăt Măriei tale. — 1800, Septembre 2.
p;
.
Mate: Făleoianu.

Cei din stânga.
1. Vasil'a Văduva, a făcut casă p: 6stă,

2 învălită cu șovar și s'a şi mutat
într'ânsa.
2. Constantin Geru, Il-lea Vornic, a
găsit loc, tăind Cin mai ca să-și
facă

casă.

|

Cei din drepta.
1. Zane Mortasip a făcut case şi sunt
pre isprărit.
2. Chiriţă Tipograful a făcut gătire de
loc, dar până acum nu s'a apu|.
cat de lucru.

Ă

3. Barbul Fustașul asemenea a găsit loc.
Cod.

XLIII,

fila 145,

Anafovaoa în dosul jilbă şi a unnra din Mahalagii ot mahuleoa
a se fuc: un ped pre uliţa .e merge spre afinta Viseri.
Is Alexm:dru

Constantin

Mosuz

D pă onafovcoa D-lui vel Spitar,
pmaumrim să se fară urmare şi D în vel
anc?ozon re Pai ojume,

Vrd.

i gespod

Oitenilor

Zen,

și n D luă vel Vorni» al ohstirilor,
Spătar să împlimesci de lo fieş-care

După luminată poruncă, făcând cercetare, ne-am îndestulat din jalba lor
că este adevărată, pentru care s'a și orinduit un zapciii din partea spătăriei,
Pitarul Bălan şi din partea epitropiei Şătrar Marghiloman, câri mergând la faţa
jocului și măsurând diastima locului câtă este: trebuință a se face podul, s'aii
găsit stânjeni 60, care socotindu-se stânjenul po tal. 8, după cum am făcut
tocmâla, că locuitorii să”l facă, coprinde cu tal. 480. pentru care bani, s'a
adunat mahalagiii şi după dreptate şi după starea fieș-căruia, s'aii cisluit ei
între dînșii, prin al&turata f6ie, anume cu suma banilor, ca să deie fieş-care,
adeverindu-se și cu iscăliturile fruntaşilor mahalalei, pentru care să bine-voesci,
Inălţimea ta, de a fi luminată poruncă, ca prin marifetul spătărieă, să se înplin$&scă mai întâi banii de la toți mahalagiii după fâia cislii lor şi apoi, iarăşi
mahalagiii să al6gă și să încarce pe unul, doi, dintre dînșii mai de ispravă, ca
să deie arvună locuitorilor ce se încarcă, să facă podul și să le ia zapisul de
7
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CAP.
Dă.

XI

Scut:

Acusarea adusă lui Alexandru

|

Mil.

Moruz, că a fost lacom de bani

în domnia a doua, nu am allat-o justificată
Aceleaşi dări continuă sub Moruz, cari
De sigur, numerâse erai acele dări şi pe
supărăciose eraii dările aceste, la cari era

cu documente.
eraii şi înainte de dânsul.
cât numerâse pe atât şi
supus ţăranul şi de cari

eraii scutiți boerii şi clerul. Acest din urmă, fu dor isbit numai de
darea excepţională, ce am arătat-o la capitolul bisericei,
Pe când

clasele

privilegiate

n'aveai

să se resimtă

de greutatea

fometei, ţăranul dator a fost, peste ponturile clăcej, să pârte greutatea

numerâselor dări: Desetina de stupi, goştina de oi, goştina de mascuri,
pogonoritul de vii, vinăriciul, căminăritul, camena, cepăritul, besmenul, dajdie de zlot, de lei, de taleri, de galbeni, de ilişi, de ialoviţă,

de silisce, de sulgiii, de boi împărătesei,

de cai de menzil,

de bra-

nisce, podvâde de chile, dajdie de câră, de lupi, de unt, de slatină,
săreritul de munte, paza de strajă, dajdia de jold, de bile, de şeici,

de pei, de fân, de lemne, de cărbuni,

de ajutorinţă,

de

sferturi, de

beilic la curtea domnâscă şi pe aiurea, de dregeri de drumuri mari,
de vamă de terg.... Nu mai menţionăm şi despre neterminabila listă
a havaeturilor, acordate, cu seati fără lege, la toți slujbaşii, începend
cu pârcălabul satului până la marele Ban!. Până şi Regulamentul

la mână, cum că să scie i cu soroc, până când să'l facă şi cu ce formă de cherestea, epistasind până se va săvârși podul, după cum așa s'a urmat şi pro
la alte mahalale, fiind trebuința și folosul a tuturor de oșbte. — 1801, Iulie 5.

Cod, XLAII tila 429,

Vel Spătar Lucache, vel

Vornic Stirbei,

1. Ecă câte-va acte cu referință la diverse dări şi havaeturi și la abusurile
la cară dădeaii loc în percepere:
Vasile Muscalu, de la Lunguleţ, judeţul Dâmboviţa, s'a jăluit, că trei slujitori isprăvnicesci, ce aii fost trimiși să strîngă unt de mumbae, nu numai
că li-ait luat 10 oca unt, care le adusese pentru consulul rusesc, dar încă Vai,
şi bătut şi pe el și pe soţia și fata lui.
Alexandru Moruzi a ordonat Vistierului, să facă cercetare. Acesta a constatat, că Vasile Muscalu! este venit în ţeară înainte de pacea de la 1774, ca
servitor al unui oficer rusesc și că s'a însurat cu o fată din Creţulescii din

[ltor,

nde a rămas până în vremea Neniţilor, mutându-se apoi la satul Lun-
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care

de altmintrelea

dulce

n'a fost pentru

guleţ din Dâmboviţa. Despre bătae nu pâte constata lucrul,
ales pentru femee și fată, cari staii la ...... » propune deci
cului pentru untul ce i Vaii luat slujitorii, i-ai spus să
să-și ia banii după nartul hotărît. Că de la vistierie se

ispravnici. — 1799, Octombre 24.

44Ă
ţăran, s'a îngrozit
că n'are
carcetare
mârgă la
plătesce

Domnitorul aprobă întocmai şi adaugă, că Vasile Muscalu
dăjdii, la satul unde șâde, după starea și puterea lui.
Cod.

XLiI,

fila 89

semne, mai
la faţa loisprăvnicie
untul prin

|

să fie așegat la

verso.

Vel Vistier Constantin Ghica și vel Postelnic Manu, la 26 Aprilie 1800,
presintă lui Alexandru Moruzi -anafora după jalba vameşilor ierbari, ce aii avut
ierbăritul pe 1799. S'aii jăluit aceştia, că o sumă de neguţători, cari ati strîns
vite în 1799, le aii vîndut la sudiţi și aceia n'aii voit să plătescă obicinuitul
ierbărit. Anaforaoa găsesce că aii dreptate şi că să fie apucaţi surecciii, adecă
strîngătorii de vite, ori în ce judeţ vor fi aflaţi, să-i cerceteze ispravnicii şi
dacă în adevăr cumpărătorii de vite de la dânșii, fiind sudiți n'aii plătit ierbăritul, după cum se cuprinde în ponturile ierbăritului şi vama, atunci să se
apuce neguţătorii „sureccii vîngătoră, ca să plătescă ierbărit pe tâte vitele ce
le-aii vîndut, de vreme ce vindarea acâsta a lor a fost poprită după poruncile
domnesc și nici ierbarilor nu le-ai dat de scire, ca să-și ia ierbăritul seati de
la o parte seaii de la alta şi ei să şi caute cu cumpărătorii. La 28 Aprilie 1800,
Domnitorul încuviinţ6ză anaforaoa.
Cod.

XLII,

fila 298.

„ Petiţiunea lui Constantin Ghica, din 6 Octombre 1799.
Cere voe să-și trecă sarea depusă pe la Scheli, <fiind-că s'a apropiat sorocul a se slobogi tâte sărurile câte sunt pecetluite după vechiul obiceiii,» să
o trâcă de a cindea Dunării până nu se strică vremea.
Alexandru Moruzi la 7 Octombre, 1799, scrie lui Radu Golescu, biv vel
Vornic, să slob6dă transportarea de a cindea Dunării a sării vechilor cumpărători ai Oenelor, «nefăcându-se nică o călcare ponturilor cu acâsta.»
Cod. XXXII, fil. 32,
y

Vameșii de Buzăii sunt acusaţi, că ămblă să ia vamă do la cherestea, nu
numai când este adusă în târguri de: vîngare, ci caută a vămui pre săteni prin
păduri. La 12 Octombre 1799, Scarlat Câmpineanu, marele Logofăt, denunţă
abusul vameșilor, dar arată că aii dreptate să ia vamă din cherestâua tocmită
de afară, dar adusă în Buzăi ; iar pentru vama, ce cer de la var «căutând în
catalogul vămilor şi în ponturi, nu numai nu se găsesce pomenit pentru var,
ci împotrivă, la cap. 55....», se înțelege că varul vamă nu are. «Am cercetat şi
obiceiul ce se urmâză aici în Bucurescă pentru var şi mă pliroforisi că mortasipii de la marginea orașului iaii de la o câtă de care cu var 10 parale, care
acâsta făcându-se cunoscută și vameșşilor, înşii se vasghestisiră de acest fel de
cerese și dise că nu voesce a lua nimic, precum n'aii mai luat nică până acum.

AB
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de asemenea listă şi la capitolul III, secţia I, articolele 61 — 64, le-ai
desfiinţat... Dar încă ubusurile cu dările pentru Constantinopole !

Deci, fiind-că varul, nisipul i cărămida vamă nu aii, fiind alişveriş al Gmenilor
săracă, arst Măriei tale pricina».
La 13 Octombre, 1799, Doinnitorul aprobă anaforaoa.

Coâ XLII, fila 74.
Plăeşii din satele plaiului Ialomiţei, judeţul Dâmboviţa, se jăluesc că vameșşii de acolo îi supără peste obiceiii, de le ia vamă și căminărit, în 1800,
Februarie.
Marele Logofăt: Scarlat Câmpineanu, presintând anafora Domnitorului, 16
Februarie

1800, insciinţeză că

catât la vama

râmătorilor,

i la vama

rachiului,

i pentru vite şi căminărit este îndestuiată lămurire în pontarile vămilor şi prin
cărți... însă pentru vama jăluitorilor a o lua de la jăluitori, pe râmătorii cei
ce-i vînd la matrapagi, bine -urmâză vameșii, iar de a luași altă vamă de la
cumpărătorii, cei ce tr-e înlăuntru, sunt opriţi. Deci, după ponturi, cumpărătovul de râmători trecându-i înlăintiu, are să dea numai goștinărit; iar vîngându-i şi acel crimpărător în pământul ţărei, plătesce și el vamă ca un vînqător şi cei ce-i cumpără, trecându-i înlăuntra, asemenea are să plătâscă numai
goștinărit, iar vîngându-i și acel cumpărător în pământul ţărei, plătesce şi .el
vama ca un vîngător şi cel ce i cumpără, treeându-i înlăuntru, asemenea are
să plătâscă numai

goștinărit;

iar pentru

marea. vameșilor şi împotriva ponturilor,
sele locuitorilor

și a cere vamă

vama

rachiului, fără de care

este

ur-

Sind opriţi vameșii a ămbla pe la ca-

de rachii.

Aşişderea și, căminăritul ete numai prin bâleiură masă, iar la bâlciuri
mică, căminărit nu este. Cum și pentrn vitele ce vînd la neguţători, este să
plătâscă cumpărătorul vama şi locnito.ii aii să fie nesupăraţi, ci pentru tote
acestea, să fie luminata poruncă a Măriei tale către ispravniciă judeţului, să
dea nizam vameșilor şi slujbaşilor cu. căminăritul, de-a urma îatocmai ponturilor ce ati la mână şi să nu îngăduiască a face urmări. impotrivitâre.»
Alexundru Constantin Moruzi aprobă, în 17 Februarie, 1800.
Cod. XLII, fila 200 vero,

Radu Golescu, la 19 Februarie 1800, presintă Domnitorului Alexandru
Moruyi anaforaoa, prin care 7] însciinţâză că pentru oiumu ce plătesc brutarii
politie, pentru grâul ce-l macină de hrana obştiei, pe la morile ce sunt pe ape
Dâmboviţei, ai î împrejurul Bucurescitor, fiind orindaiţi prin anaforaoa Dumnâlor veliţilor boeri

şi a Agiei,

care este întărită

de Măria

sa Alexandru

Ipsi-

lant, din a dona domnie a Măriei sale..., să plătâscă de chilă câte parale 30,
până se va mai eftini grâul, precură și la «socotelile brutarilor ce s'aii făcut,
sunt trecute, acum veniră brutarii și mi-se jăluiră, că unii din arândași da pe
la unele moră na mai îngăduesc, ca să macine tot cu acest preţ şi mai cere
adaos, de care fac rugăciune Mărică tale, ca să se dea porunca Măriei tale, sub
luminată pecetie să plătâscă iarăși asemenea câte 30 de parale de chilă, până
se va eftini grâul şi atuncia vor urma, după cum te cuprinde în numita anafora.» Radu Golescu -găsesce cererea cuviinci6să și Domnitorul în aceiași di,
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Acusarea de lăcomie de bani, adusă lui Alexandru Moruz se
explică, nu prin adăugirea de biruri, ci prin greutatea ce a trebuit să
19 Februarie 1800, încuviințeză, conform anafora'ei de la Alexandru Ipsilant,
de la 6 Septembre 1797, ca orutarii să nu plătâscă în vreme de lipsă oium la
măcinat, de cât câte 30 de parale la chilă.
Cod. XLII, fila 206 verso.
1

După r&clamațiunea neguţătorilor din Târgovisee, Domnitorul aprobă anaforaoa marelui Logofăt, Scarlat Câmpineanu, la 12 Noembre 1790, prin care
căminăritul nu se pste reclama de la vinurile de prin casele neguţătorilor, ce
nu mai daii pe la cârciumele lor, chiar dacă eă vind cu ridicata vinul, de ie
stot pe la sate.
di
Cod,

XLIJ,

sd

9

Verso.

lo Alewimdru

Const. ntin

Movuz

Pud. î gospod

Fiind-că Dumnâlor cinstiţii şi credincioşii boerii Domniei mele, după chibzuirea ce aii făcut din porunca Domniei mele, acest mijloc cuviinoios aii găsit,
spre mai buna orînduială şi îndreptare a trebei acesteia, primim Domnia mea,
anaforaoa Dumnâlor și facem şi acâstă înlesnire locuiturilor apăsuirii de sorâcele r&spunderei untului, precum mai jos se cuprinde, orînduind la tr6ba acâsta
şese neguţători capanlăi, anume Medeldicerul Hagi Chiriac Arbut, Enache Rahtivan, Hristea Gheorghiu, Manolache Popa Filip, Nicolae !6n şi Costea Saigiu,
cari ca unii ce "și fac aliş-veri; şi 'şi câștigă î tr'acâstă ţeară, datori sunt a
sluji într'acâstă tr6bă, ce este datorie a ţărei, fără de cusur, spre vre-o -vătămare a trebei, sai câștig în parte cu nedreptatea și paguba locu'tirilor, cărora
să li-se dea fie-cărnia câte două judeţe asupra, pentru cari poranci ale Dumi„tale cinstit şi credincioz boerul Domniei mele, vel Vistier, să faci poruncile
Domniei mele cele cuviincisse, în pricina acâsta, eu ponturile cele trebuinci6se
pe larg, a le urmă»i și împlinirei trebuinţei acesteia și cu porunci pentru a
locuitorilor ocrutire și straşnică îngrijire de a nu ]i-se face nedreptate în vreun fel de chip, pentru vre-un câştig în parte al cui-va, ci să se urmeze împlinirea acestui unt, întocmai cu mijlocul ce se cuprinde mai jos, făcându-se sciut
Ispravnicilor judeţeior, atât nizamul acesta ce sa dat spre a-l păzi, cât şi pre
neguțătorii ce sunt orinduiţi la fie-care judeţ. — 1801, Aprilie 6.
»

“

Prea

Inălțule

Doâmne

După luminată porunca Inălţimei ta'e, ce prin pitac ni sai dat pentru
unt mumbaelei Impărătesci, ce este ţară datâre a r&spunde pe tot anul la Țarigrad,
cum că în multe chipuri ai chibzuit şi te-ai “silit Măria ta, atât în vremea
cei-lalte fericitei Domnii, cât și acum cu feluri de mijlâce, ca şi untul să se
împlinâscă şi asuprirea locuitorilor ţărei să nu se facă şi putinţa nai stătut
a intra lucrul acesta în orînduială bună, pentru care voind iarăşi Inălţimea
ta şi acum cu tot dinadinsul a se chibzui la acâsta, și a se găsi un mijloe
de îndreptire, ne orînduasce pre noi, ca adunându-ne la un loc, unde fiind față
şi D-lui vel Vist.,i D-lui vel Post., să aducem pe neguţătorii capanlăt creştini,
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întâmpine ţeara de a plăti acele biruri, fiind bântuită de fâmete şi de
răsc6la lui Pasvantoglu.
|
i pe vre-o câţi-va din capanlăii turci ce se vor fi aflând aci şi văqând din condicele
Visteriei și tâte poruncile orînduelilor ce s'aii urmat în toţi anii, să chibzuim
mijlocul: cu care veţi socoti, şi ni se va părea cu cale, a se urma răspunderea
acestui unt, prin care să lips6scă cu totul nedreptăţile și asupririle ce s'ar
putea întâmpla locuitorilor și să arătăm Măriei tale, cu anafora în scris, următori
fiind luminatei porunci, ne-am aduhat la un loc dimpreună cu D-lui vel Vist,
i-cu D-lui vel Post., unde s'aii adus înaintea nâstră şi din neguțătorii capanlăi
creştini, iară din capanlăii turci nu s'a adus nici unul, ne fiind veniţi până
acum, am vădut şi orînduelile ce aii fost într'alți ani, așişderea am luat s6ma
și la acelea ce ne arată D-lui. vel Post., cum că cu acestea orîndueli ce ai
fost până acum în toți anii, se păgubesce Domnia, cu o sumă îndestul de bani,
până a vrea a face unt teslim, după cum și în anul trecut eşind din unto
sută de oca prost și ne primidu-se, ai fost silită Domnia, de aii cumpărat alt
unt cu preţ forte mare și l'aii dat la Mutpah, iară acel unt prost de abiă l'a
vîndut pe -a patra parte din preţ, şi așa ai păgubit din pricina acestui unt
ca la cincă-zeci de punți, pentru care chibzuindu-ne în tot chipul la acâsta,
am îndemnat pe capaniiii creștini să se. încarce ei cu trâba acestui unt, ca
să-l strîngă din ţară cu orînduiala ce strîng și untul care este pentru negustoria
lor şi iară ei să fie datori al duce la Mutpah și să le plătâscă de la Visterie,
cu preţul ce umblă în Țarigrad şi de nu pot singuri, să ia în tovărăşiă și din
capanlăii turci şi ne r&spunseră că, nu sunt vrednici a săvârși treba acesta,
fiind-că cu turcii nu se pot uni, nici singură nu pot seâte la cale, căci ei
sunt numai șase inși, iară capanlăii sunt cu mult mai mulţi, din care unii înpart banii de timpuriii şi coprind pe untari, alţii ce vin mai târziii daă preţ
mai. mult câte patru şi cinci lei de. cântar și așa mai ttă suma untului de
capan ce ese din ţară, turcii o ridică, nu fac puţină stricăciune și căruțaşii
tarcă la judeţele de pre margine, dând şi la preţ pe oca până în 25 parale,
iară că de abia strîng câte cinci, ș6se burdușe, decă alt mijloc mai cuviincios,
n'am putut găsi de cât acesta, adecă înplinirea untului acestuia, să se facă
tot cu orînduiala ce aii fost în anul trecut, luându-se cu listă de la locuitori,
iar primirea la magaziile din judeţe să se deie asupra capanlăilor creştină, spre
a face și ei acestă

slujbă ţărei, ca uni

ce aii negustoria lor aici şi se folosesc,

cari să-şi orînduiască 6meni ai lor de cinste şi credincioși pe la magazii, ca
să primâscă unt de la locuitori cu cântare domnesci, ce se daii de la Visterie,
şi cât pentru a se strânge unt la vreme,:i -pentru nedreptăţile ce sar putea
face locuitorilor de către pârcălabii i fruntașii satelor, vor îngriji D-lor Boerii
Ispravnică, după poruncile ce aii avut și în trecutul an, ca să sil&scă pe locuitori
a aduce unt la magazie spre a fi gata la sorâcele ce se cer, și a nu lăsa mijloc
pârcălabilor, nici la cântărit, nici la alt nimic, ale face vre-o încărcătură, s'aii
cât de puțină nedreptate, având voie ori-care din locuitori, că vrând el singur
a-și duce unt la magazie, să nu fie oprit şi zătignit de către pârcălab, cum și
care dintr'ânșii va fi cu adevărat, că nu are unt la câștiul d'iîntâiii, să fie păsuit
până la câştiul al doilea, când atunci, să dea pentru amândouă câştiurile, iară
pentru magazineri aii datoria capanlăii a îngriji, ca să nu se facă 6menilor vre-o
asuprire locuitorilor la primirea untului, ca unii ce ei ai dat s6ma pentru
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ţera şi de cămătarii turci,

greci şi evrei. Gelepii şi surecciii continuaii şi ei de a fi o plagă a satelor.
dânşii, care capanlăi să aibă aşi pune dangaoa lor la burduşe, că de se va
întâmpla a face Gmenilor ;vre-o stricăciune, cu niscai-va unt prost şi cu alte
amestecături rele şi a nu se primi la Mumba6, să fie răspungetori a pune la
loc alt unt bun și să arate cu catastih simbriile slugilor şi alte cuviinci6se
cheltueli

ce vor face, ca să li se plătescă!,

atâta numai

să bine-voesci Inălţimea

ta a mijloci, ca să se mai deslungâscă sorâcelă înplinirei- untului, căci de se
va cere și estimp ca an, câşștiul întâi până la sfîrşitul lunii lui Mai,și câştiul
de al doilea până la sfârșitul lunei lui lulie, le vine cu greii locuitorilor, fiind-că
în luna lui. Maiii, unt ese prea puţin, nefiind încă până atunci iarba câptă şi
de acea nevoia silesce pre locuitori a cumpăra unt cu preţ mare, de unde pot
găsi, iar îndestularea untului este în luna lui Iunie, fiind-că atunci nu se risipesce nici mâncarea, fiind post şi este și iarba c6ptă, ci câștiul d'intâiii să
se facă teslim la Silistra la 115 ale lui Iunie, iar câștiul al doilea la 15 ale lui
lulie, ca să'l pâtă răspunde locuitorii, cu 6re-ce repaus lor. Iară hotărirea... —
1801, Martie 28.
Dumitrache Ban, vel Logofăt Brăncovean, vel Ban Racoviţă, vel Hatman
„Caragea, vel Vornic Creţulescu, vel Vistier Filipescu, vel Postestelmic Manu,
Isac Ralet vel Vornic,

vel Vornic Slătineanu, vel Logofet Grigorie

Brăncoveanu.

*

Cod.

XLIII,

fila 258 vergo,

Prea Inălțate Domne
Dupe luminată porunca Inălţimei tale ce ni-s'ai dat, adunându-ne cu toții
la un loc, și în tot felul chibzuindu-ne pentru neajungerea și lipsa trebuinciâselor
cheltueli ale Impărătescilor oştiri ce sunt asupra Diului, care ni-s'aii arătat de
“către Inălţimea ta, că mijloc.şi putință nu este a se mai putea iconomisi, de
nu se va face îndestulată întîmpinare, alt ajutor şi sprijinâlă, dupe starea ţărei
şi a săracilor locuitori întru care se află astă una dată, n'am putut găsi, fără
de numai am socotit. ca peste cinci bani de vadra de vin, ce plătese locuitorii
dajnică vinăriciii, să se mai adaoge a mai da, câte alţi patra bani, așa să facă
9 bani de vadră, atât în popârele vinăriciului domnesc, cât şi în poporele de
mili- ce '] aii, ce la unele sunt hărăziţi din 5 bani 2 şi altele cu tot, de la
tâte acestea fără deosebire, să se iea adaos de 4 bani,bez milele mănăstiresci, care
făcându-se și socot6lă dupe tahmin, vîndarea vinăriciului de estimp se adună
„tal. 88.000 şi tahmin iarăşi po. bani 4 de la popârele milelor tal. 60.000,
care acestea două condee se adună în tal. 148.000, însă precum gicem, acest
ajutor ai al da numai dajyicii locuitori, iar nu şi privilegiaţii și de se va găsi
de către

Măria

ta cu cale, oră se va vinde la Koki-vechi

aceşti 4 bani de vadră,

de împreună cu coi-l-alţi cinci bani, seaă se va căuta în credinţă, și tacsildarul
va stringe acești câte patru bani db vadru cu catastih deosebit, să se scâță și
un ajutoriu a da Ţara, adică locuitorii birnici de lude câte tal. doi, strîngându-se acest ajutoriii acum între a 3-a și a 4-a s6mă, pentru întîmpinarea trebuinţelor ; care acestea ajutorințe măcar că sunt puţine, pe lângă suma neajungerii cheltuelilor ce ni s'aii arătat, dară dupe prâsta stare a ţării, vădând că
nu este putincidsă mai mult a da, cu umilință ne rugăm “Mariei tale, să bineIstoria Românilor de V. A, Urachţă
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prin judeţe,
'Tot aşa, plagă era şi aşa dişii ciocoi, cari desbrăcaii lumea
atât în țera Muntenescă

deplină firescă

voesci, cu cea
acestea dări

cât şi în Moldova.

să

se

iae numai

milostivire
acum

o dată

a fi primită şi a
la

acesta

mare

da

hotărîrea, ca

trebuință

ă vreme;
iară să nu se facă caid şi obiceiii, a sa mai sete și întralt
7.
August
01,
re.—18
noroci
întru
ani Măriei tale să fie mulţi
Dositei

al

Ungro-Viahiei,

Banu,

Dumitrache

Nicolae

a ţării,

şi fericiţi

Brâncoveanu,

vel

vel. Vornie
Vistier Racoviţă, vel. Ban Brâncoveanu, vel, Logofăt Scarlat Ghica,
ru,
Văcăres
Vornic.
vel.
eanu,
Stirbeiu, vel. Vornie Câmpin
Coă.

XLIII,

fila 439,

4.

Io Alecsandru

Constantin

Moruz

Voevod.

Sf. Părintele MitropoPrimim Domnia mea anaforaoa ce de obşte ne fac Prea
Domnieă mele, pre
boerii
ioși
lit Ungro-Vlahiei şi cu Dumnâlor cinstiți şi credinc
i şi poruncă de
pontur
i6se
cuviinc
facă
se
care o întărim și poruncim, ca să
adaos de patru bani la
urmare, cupringătore însă cu acâstă hotărîre, ca acest
de grea întâmplare
vremi
vadra vinăriciului, numai estimp să fie pentru aceste
iarăși obiceiul
urmeze
se
să
inainte
şi
viitor
şi mare trebuinţă este, iar I4 anul
|
|
vechiii. — 1801, August 9.
Prea

Inălţate

Domne

la anaforaoa Dumnâlui
Dupe luminată porunca Măriei tale, ce mi-se dă
lui biv vel Vistier
Dumnâ
davaoa
dupe
biv.vel Ban Caragea, nazirul agiei,
Bucurescilor, a plăti,
i
politie
rii
măcela
ra
îndato
se
a
Constantin Filipescu, cerând
, ca să caut în
scaune
la
taie
oierit pre mieii ce cumpără de la sudiți şi "1
aii pentru oile și
dere
coprin
ce
lui,
oieritu
condicele Divanului, atât ponturile
orînduiala
pentru
ul ce “a dat
mieii ce taie măcelarii la scaune, cum și hrisov
şi să arăt
l
oieritu
ă
plătesc
să-i
și întocmirea casaplăcului, de apără pre măcelari
fiind, am
r
următo
ă,
porunc
ta
lumina
dupe
Măriei tale, în scris, prin anafora
osebire,
fără
obște
că toți de
citit ponturile oieritului și la cap întGiii se coprinde,
oile
pentru
scrie,
pont
3-lea
al
să plătâscă oierit și nimenea scutit să nu. fie; la
le
de
apucă
ce
celea
că
i,
radulu
'Țarig
elei
ce cumperi pentru trebuința mumba
la
h
catasti
cu
arate
de care să
cumpără mai înaintea oieritului să fie scutite,
de locuitori şi iarăşi n'aii
plătite
sunt
urmă
în
ră
cumpă
ce
celea
iar
Domnie,
nea se coprinde pentru
aseme
iarăși
a,
patrule
a se supăra; cum și la capul al
măcelari nu este, am cițit și
caprele de zaihana, iar vre-o pomenire pentru
Martie 23, pentru rîntrecut,
anul
luminată cartea Măriei tale, ce s'aii dat în
la cap al 5-lea vădui
și
it
întocm
are
ce
nizan,
duiala casap'ăcului, cu ponturi de
t şi vamă. pe vitele ce va
copringându-se, că: acâstă zalhana are a plăti ierbări
la cap 1-lea scrie că zali
e,
tăia, ca un venit domnesc obicinuit din vechim
fie nesupărată de aceste
să
-are
i,
politie
nța
hanaoa măcelăriei destulând trebui
se obicănuesc de se aduc de afară
havalele ; cum şi la cap 17 scrie, că miei, .cari
nu sunt popriţi de a-i aduce şi a cumpăra cin

în Bucuresci pentru vîndare,
lui, nică în cartea rînduele_
va vrea şi aşa nu se găsi nică în ponturile oieritu
se taie la scaune. Am cerceta,
căsăpiilor vre-o apărare de oierit Ja oile şi mieii ce
i)
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Ciocoii nu, sunt d6ră o nenorocire nouă
pentru Români şi nu'i
putem imputa numai lui Alexandra Moru
z. Deja la 1756 Constantin
PI
şi urmarea ce aii fost mai înainte la ac6stă
pricină și am luat pliroforie, că aii
plătit măcelarii oieritul acela ce acum se
împottivesc; însă Dumnâlui Vistieriă
„Costache Ghica, gise, că în anul trecut
și de
Dumnflui având oieritul, ca să nu se facă vre-o ai plătit măcelarii oieritul, dar
viclenie şi să fie catastișele curate,
Dumnâlui le-ai dis de a plăti şi în urmă
la socotâlă le-a întors -măcelarilor
oieritul înapoi; am întrebat şi pre Dumnâlui
forie, că la 16t 1798, îu vremea răposatulu Vornicu Golescu. şi 'mi dete pliroi Domn, având oieritul asupra D-lui,
aii plătit și măcelarii fără osebire şi pre
oile și mieii ce i-ai tăiat la scaune
care era neplătite de aceia de unde ie cumpă
rass și fiind-că Damnâlui Vistieriii
CostacheiGhica face cerere de a nu plăti
măcelarii ovierit, cu cuvînt că măcelarii
sunt pentru îndestularea politiei și că
și r&posatui Domn era să dea poruncă
a fi apăraţi şi aczst fel de porun-ă nu
se găsi la Divan să se fi dat, cum şi
în anul trecut că Vaii întors oieritul înapoi
, arăt Măriei tale ca să se facă cea
desăvîrșită hotărîre de către Inălţimea
ta.— 1801, Iunie 17,
Cod. XLIII, fila 32,

“

|

1. Io Alexandru

Constantin Moruz
- Vvd. i gospod
Fiind-că nici în ponturile oieritulu:, nici
în cartea rînduelii căsăpiilor nu
se cuprinde vre-o apărare de oierit la -oile
-Și mieii, ce s= taie la scaun şi pre
lângă acâsta să găsesce, că și în anul
trecut ai plătit măcelarii oierit, precum
şi în alţi ani mai înainte și nici vre-o
poruncă ca acea-ce provalisesce d-lui
biv vel Vistier Costache Ghica,nu sa găses
ce
ca şi acam să plătâscă ovieritul și poruncim ca să fie dată, datori sunt măcelariă
Dumitale vel Agă, ca de la măcelari
să faci tacsil de darea oieritului. —
1801, Iunie 95.
Prea Inălțate Domne,

*

Duze luminată porunca Măriei tale
prie zapciii, D-ini vătav de Divan,
S'aii înfățișat Ja judecată D-lui biv
vel Serdar Iordache Deșliu unul din
cum.
p&rătorii cercăturei oieritului din ahul
trecut, din sud. Saac. cu jalba, ce aii
dat
pentru Moise Vătavu de plaiul Tel6g
enului, sud. Saaa,, că fiind orînduit slujb
aş
la plaiii, numitul cu un Şerban Logof
ătu, ati sfeterisit peste trei mii de
dupe răvaşele, ce s'aii găsit ne trecut
oi
e. în catastib, ai lăsat și pre: mulți
din
locuitori de nu le-ai luat bani pre
vitele lor ce ai avut, cu socotâlă, ca
să
cumpere el cercătura, și atuncea să
le ia, cari locuitori sunt față de dic,
că
aii adus bani la numiţul Moise, și n'aă
vrut sa primâscă, ati oprit şi alte oi
ale pretinilor săi, cum și oile lui de
nu le-ai trecut în catastih, şi cere ca
atât acelea 3900 de oi să le plătâscă
îndoiţ, dipe luminată porunca Mărie
i
talei oile sale și ale altor prietini
ce
n'aii vrut să le iae el bani, pentru că.le-aii oprit, cât și oile locuitorilor ce
locuitorii se împotrivese a plăti îndoiala, cu cuvînt că ex șa dus banii
la dânsul şi n'aii vrut să% primâscă,
ar&tându-ne spre dovadă acelea răvașe
cari nu Sa trecut in catustih, din care
revașe trei sunt numai cu iscălitura
lu Şerban Logofătu, ce ai fost slujb
aş
cu pâritul şi alte trei cu iscălitura
lui Tudorache vechilul lui Moise, iar
cele“lalte 58 răvașe cu ale amândorora
iscălitură, cară tâte sunt în catastih,
față
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episcopului Ioanichi din Roman
Mihail, Cehan Racoviţă Voivod,poruncia
ceu Prutenu şi
judeţ pre acești ciocoi, anume «Toderaş
să isgonâscă din

sumă de oi, ce s'aii găsit netrefiind şi Moise Vătavul, ai răspuns, că acâstă
lui, pentru că el numai oi de
a
.scire
prin
cută în catastih, nu ar fi totă oprită
t ai fi pentru ostenâla lui şi cheltal. 80 n'aii trecut în catastih, care aii socoti
tul slujbei, iar de celea-l-alte oi
tuiala plăiașilor ce ai fost orînduiţi la căuta nu-i plătesce îndărăt; asemenea
a
'dise, că nu sunt la scire, şi că banii acești dreptate nici de cum, pentru că
nică
ce,
plătes
je
nu
că
dise și pentru oile lui,
aflându-se Vătav de plaii,. cum
el nică alte dăţi nici estimp nu le-ai plătit
dise, că nu are el acest fel
ite
neplăt
găsit
şi pentru oile lcouitorilor ce S'aii
şi el să nu primâscă banii, de
de sciinţă, să fi venit locuitorii să plătâscă
se va cerceta şi va dice vre-unul
de
care dete şi prinsâre înaintea judecății, că
atunci să plătescă el acea înbanii,
scă
primâ
din locuitori, că n'aii vrut să le
Sărdaru seris6rea lui Şerban Logofătul
doială; dupe acâsta ne mai arată Dumnblui
Arbut, cumpărători cercăturei acelui
ce însciințâză către D-lui și către Medel.
frica Ji Dumnegeii, că fiind el slujjudeţ, cu cure arată D-lor drept adevăr în
nd în plai ali dat pe un 'Pudorache
baş împreună cu Moise Vătavul şi întrâ
va duce Tudorache și ceea ce le va
îi
omul săii, dicându-i așa că pre unde
soie tâto locurile şi dupe ce Lai
arăta acea să facă, fiind om de plaiă și
ar fi dat poruncă mai înainte la toţi
dus pre unde aii fost oi, Vătavu Moise
la plată având socotâla, ca să iae
pârcălabii satelor, ca să nu arate tâte vitele
casa lui Moise să facă catastih cucercătura ; ispăvind slujbaşi, mergând la
Moise, să oprâscă din tâtă suma ca
zat ca se le deie la tacsildar, le-ar fi gis
şi neprimind el, aii pus pre Taih
la două miă vite, să nu le tr6că la catast
cum ai vrat, dicând şi acesta, că el
dorache omul săi, de ati făcut catastihul
urmă și așa Pati ascultat, și ceia ce ali
va răspunde singur de .va fi ce-vaşi în
acâsta, că aii lăsat vitele lui şi ale
luat i-aii, dat şi lui; mai lu vale gize şi
r&vașe şi cere Sărdariu să primâscă
prietinilor săi neplătite şi nu le-ai dat
că nu aii dat poruncă pârcălabilor
Moise jurămîntul dupe acâstă serisâre, cum
re cercătura și să se îolosescă
cumpe
ca să cacirdisască oi cu socotălă, ca să
omul săi nu ar fi putut să îndatoel, având bănuială și acum jălaitoriul, că
nu le-ati scris, pentru că nici plăiaşii
rescă tâte oile, cum aii lăsat Moise de
poruncile Ispravnicatului şi de-i și
dupe
nu-i da spre căutatul slujbei cercăturei
fugăși numai câte o di şedea lângă
da câte un plăiaş, dar îi poruncea să
apăra dicând, că nu face jurămînt
cercători și a doua Qi fugea, iar părâtul se
se găsesce cu cale că 2904 oi
ată
judec
la
la d'al de acestea; pentru care de
ih, câte se vor găsi cu răvaşe isce s'aii găsit cu r&vaşe netrecute în catast 'singur Şerban îndoit, și câte r&că
călite numai de Şerban Logof. să le plătâs
Tudorache Logof., omul pârâtului,
vașe se vor găsi cu iscălitura numaf a lui
, iar câte răvașe până la împlinirea
să le plătescă iarăși singur pârâtul îndoit
ra să le plătâscă amândoi îndoit, dupe
sumei 2904 vor fi cu iscălitura amândoro
slujbă ; asemenea să plătâscă pârâtul şi
acestă
u
luminatele poruncă ce sunt pentr
orilor ce sait găsit netrecute în
oile lui iarăși îndoit, iară pentru oile locuit
ai pârâtului, să fie luminată pocatastih şi neplătite, cum și acelor prieteni
vnicii judeţului, să facă .cer- |
Ispra
D-lor
către
runca Măriei tale cu Mumbașir
adus banii la' Moise și Moise n'a vrut.
cetare şi când se vor dovedi, ori că ati
ca să-și cacirdisască vitele, atunci vor
să iae, seaii că le-aii dat Moise poruncă
ala o va plăti Moise, iar impotrivă
plăti locuitorii numai oieritul drept, iar îndoi
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şi George

dovedindu-se Moise neamestecat la acestea, va plăti locuitorii și îndoiala dupe
-obiceiii, cum şi pentru oile prietinilor ș săi ; iar aşa să se urmeze, când se vor
dovedi că de prioteşug nu le-aii dat răvaşe. şi. nu le-ati luat bani, iar hotărîrea...„—1801, Iulie 4,
lanache Mavrocordat Clucer, Dumitrache Varlaam,
Cod, XLIII, fiiele 501, 503.

lo Alexandru

Constantin

Moruz

Vvd. î goapod zem.

Vlahiscoie

|
Dumneav6stră, ispravnicilor ai judeţului, cât pentru Moise vătavu, şi Tudorache omul săi, și Şerban Logobfătu, veţi urma Dumneavâstră după anaforaoa
judecății Dumnslui, și ce vai de implinit de la aceşti trei, să se facă şi împlinire
prin sluga Domniei. mele... copil din casa de vist., iară având numiții împotrivă
a răspunde, să vie la Divan, ca să-și facă apelaţia ; iară pentru locuitori, poruncim ca să faceți Dumnevâstră cercetare fără de a se trage şi a să smăcina
de mumbașir, seaii de slujbași cercători, și pe câte vi se vor găsi în adevăr
dosite să faceţi D-vstră împlinire numai de dreptă plata a oieritului, iară nu
îndoitură.—1801, Iul. 23.
Prea Jnălţata Domne
La jalba ce aii dat Măriei tale, Manolache Postelnicelul, cumpărătoriul
slujbei căminăritului din județul Dâmboviţa, cerând a se da laminată porunca
Măriei tale către D-lor „Ispravnicii, ca, să apuce pe cei ce nu sesupun a plăti
dreptul căminăritului, să plătâscă și fără de voia lor, ni-se poruncesce de către
Inălţimea ta să teorisim jalba lui, și _vădând atât coprinderea ponturilor, a
cărţilor de căminărit, cum și cea isprăvnicâseă însciințare, să arstăm Mariei
tale înscris prin anafora ; dupe luminatele poruncă a Măriei tale următori fiind,
din condica Divanului am v&gut ponturile din cărţile căminăritului, care se
cuprinde, că de butea cu vin să iae slujbașii căminari po parale 55, iar de la
rachiul de țară să iae de butea mare po. tal. 4, iar de la cea mică po. tal. 2
Aşişderea și de la rachiurile streine de butea mare po. tal. 7, iar de la cea
mică. po. tal. 3.60, care bani se iae pe șin pe câte buţi cu vin, seaii rachiii va
găsi în cârciumă seaii magazii și să dea r&vaș de plată. Dupe acâsta am văqut
şi acâstă însciințare, ce fac Măriei tale D-lor Ispravnicii, prin care arată că
acolo în oraşul Târgoviștii fiind că nu vînd buţi mari întregi, ci numai buriașe
mici, -încă şi cei cari vînd buţi mari nu le arată, ci le tăinuesc ca să nu plătâscă pe căminar, este obiceiii urmat de vre-o câţi-va ani încâce, de se string
rachierii toţă şi fac o ruptură între dânșii, dupe care plătește fieș-care căminăritul
dupe vânqarea ce fac și apoi vind nesupăraţi peste tot anul pe la casele lor,
pe la prăvălii şi pe la bâlciuri'și asemenea urmare făcându-se și estimp, vedum
fie făcută de doi din isnaful celor de acolo rachieră, anume Dumitru Mehedinţul,
i Manole Băcanul iscălită de ei și adeverită de "Ispravnică, copringătâre de
numele a trei-deci rachieri, fie-carele pus cu analoghia ce s'aii găsit cu cale
şi se adună suma la toți tal, 101, deci fiind-că acest obiceiă 'l-arată Ispravnicii,
că s'aii făcut cu însăşi voinţa rachierilor de acolo și cu a lor primire s'aii

şi urmat

până

acum

și asemenea

urmare

s'aii făcut şi estimp,

să fie dar
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« sin popa Pavel,

cari. la toţi Ispravnicii

ce vin la ţinutul: Romanului,

luminată porunca Măriei tale, că dupe mai sus numita f6ie ca se “vede făcută
de doi din însuși isnaful lor, să apuce pe fieş-carele, ca și fără de voia lor să
împlinescă dreptul slujbașului căminar, iar pentru acel Dumitru Cavafu, de
“vreme ce prin cercetarea ce s'a făcut, D-lor Ispravnicii, arată că s'a dovedit
f6ia mortasipului adevărată, prin care fdie se dovedesc tal. 39 luaţi de acel
cavaf din vremea anului jăluitorului, să-l apuce dupe aceea fâie să facă
împlinire de dreptul jăluitorului, așișderea și pentru alţii din igumenași şi
boerinași, cari nu intră la rîndul celor ce ai privilegiii a scuti câte o cârciumă
„de căminărit, adică de la:vel. Ban până la vel. Clucer de Arie, de care arată
jăluitorul că nu se supun a ptăti, pe toţi aceia să-i îndatoreze D-lor Ispravnicii
a plăti dreptul căminarului pe cât se va dovedi,şi se va alege prin cercetarea
Ispravnicilor. — 1801, Septembre 5.
|
.
Vei Vornic Golescu, vel Vornic Ştirbeiu, vel Vornic Câmpineanu, vel

Vornic

Văcărescu.

Cod,

XLIIT,

fila 575 verso şi 576.

lo Alecs.

Const. Moruz.

Vod. gpod.

D-vâstră Ispravnicilor ai judeţului, dupe anaforaoa D-lor boerilor Veliţi
urmând, aveţi D-vostră a face jăluitorului împlinire de la fiteș-carele, 6ră
împotrivindu-se vre-unul, şi Qicând că are împotrivă a respunde, să aveți al
trimite la Divan negreșit. — 1801, Septembre
7.
>
2

Prea

lnălţate Dâinne

La orînduiala, ce s'aii făcut de către Măria ta, încă din cea-l-altă Domnie,
a da mănăstirile de obște qăciuiala din milele vinăriciului la cutia milosteniei,
n'a fost hotărîre și pentru Mitropolie, i Episcopiile, a da împreună cu mănăstirile cele-l-alte de obște, precum așa s'aii şi nrmat până acum, nesupărându-se
Mitropolia şi Episcopiile nici înfr'un chip de acâstă găciuială, acum luarăm
însciințare de la Gmenii, ce "i avem orînduiţi pentru strîngerea milii vinăriciului
Mitropoliei, că sar fi supărând de către tacsildării judeţelor, i cu cuvînt de
qăciuiala; pentru care rugăm pe Măria ta, ca dupe cum până acum aii fost
nesupărate, să te milostivesci Măria ta a da luminată poruncă către tacsildarii
judeţelor, ca și de acum inainte să nu fie supărate atât Mitropolia cât și Episcopiele și anii Mării Tale, rugăm pe Dumnegeii să fie mulţi și fericiţi. —
1801, Octombre 12.
,
Al Mării tale către Dumnegeii fierbinte rugător şi smerit părinte sufletesc.
“ Dositei al
Cod.

XLIII,

Ungro-Vlahieă.

fila 625.

Io Alecs.

Conatan.

Moruz

Vod. i gpod.

Poruncim Domnia mea tacsiidarilor de la judeţele, unde ai milă de
vinăriciii, Sfinta Mitropolie, Episcopiile câte trele, că de n'aii dat an şi anţârţ
Mitropolia și Episcopiile g&ciuiată, nică întru acest an să faceţi supărare cu
acest fel de cerere. — 1799, Octombre 16,
Vel Logofăt.

.
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se ciocoesc pe la Ispravnici şi fac multe supârări şi călcări Omenilor,
atât la ţinut pe afară, cât şi în târg... însă întâi să le faci de scire
" să-şi ridice de aicea să se ducă din voia lor, iar, cari nu vor vrea,

atunci-să'i gon6scă fără voia lor la moşiile lor să şadă, nici unul să

nu r&mâe»!,
Şi pre când dările şi nevoile ap&sai asupra ţăranului, boerimea
şi mai ales favoriţii Domniei, beneficiati nu numai de scutiri, de pro-

tecţiune în contra “creditorilor, dar şi de mile diverse şi de numerâse
privilegii.

i

-

Aşa bună-6ră în 1800, Domnitorul se îngrija de liguidarea datoriilor grele ale Căminarului

Dudescu 2.

1. Document aflat de mine între actele vechi ale episcopiei Roman, cu
data 7264, Martie 95.
2. Ecă actele relative la ac6stă favorisare a :câsei Dudescu:
Anaforaoa din 26 Februarie 1800. Semnată de Dosoftei al Ungro-Vlahiei,

Dumitrache Ghica Ban, Nicolae Văcărescuvel
, Logofăt şi Radu Golescu.

Anaforaoa arată, că «dupe luminata poruncă a Măriei tale, ce ni s'a dat
prin pitac, Ghenar 12, că Dumnâlui Căminarul Dudescu nu se silesce a plăti
datoriile ce a făcut, ci încă din di în qi le mai prisosesce și ca să nu ajungă
de a prăpădi casa cu totul, care acesta nu este plăcut şi suferit la audul Inălțimei tale, a se prăpădi o casă de boeriii veche ca acâsta şi cu tote că “l-a
sfătuit şi Inălţimea ta și unii din noi și tot n'a vrut să scie și ni se porun
cesce de către Înălţimea ta, ca să cercetăim câţi bani este dator până astă-gi,
veri 'la cine, cu zapise şi fără zapise şi cu amanet şi fără de amanet şi să le
luăm în seris şi să vedem ce venit are casa pe an? Din cari venituri să chibzuim cea cuviinci6să a casei Căminarului și Căminăresei să li se dea pre lună
și să orînduim un epitrop vrednic de credință asupra casei și câte slugi şi
slujnice vor fi de trebuință, atât să lăsăm și să arStăm și stărostiei luminat
pitacul Inălţimei tale, a însciinţa la toți neguțătorii de obşte, ca de astă-qi
înainte, nică unul să nu mai facă împrumutare, seaii dare ori de bani, seati de
marfă, seaii arendă de moșii, seaii ori cu ce, căi va perde.
Dupe luminat pitacul Măriei tale, am fost următori şi mai ântâiti am
cercetat în câtă: datorie se află casa și s'ati găsit până acuma casa datore taleri
45,298, însă taleri 24,948 cu zapise şi fără zapise şi cu amaneturi și fără de
amabeturi și taleri 20,350 date tâte moşiile în arendă, unele în 8 ani, altele
în 6 ani, altele în două ani, altele în câte un an. Şi chibzuind mai ântâiti
pentru acâstă datorie cum ză facem a se plăti? Şi în altfel nu s'au putut,
fără numai să se vîndă din sculele ce sunt perite; și din argintării să se vîndă
iarăși asemenea; să se vindă și uh loc, ce se numesce al spătăresei Stancei ;
“să se vîndă și să se dea și tote moșiile în 3 ani seat în 8 şi de nu se va
ajange banii să se plătescă tuturora, seaii să fie îngăduitori unii din datornici
a Ina peste 3 ani; iar când nu vom putea să facem pe unii să ia peste 3 ani,
sunt

%

nisce

țigani de

lae, să se

vîndă

dintr'aceia câţi se va socoti de a se plăti

totă datoria; că no*, dupe al doilea pitac ce ni s'a dat voie, ca cele ce se vor găsi date din moșii cu pagubă şi vom găsi alți muşterii, să le luăm și să le
dăm la alţii şi acelora să le dăm banii. Acum s'a găsit numai pentru moşia
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pre boerii mari îi apără şi protege Domnitorul, ci şi pre

Nu numai

mulţi din cei mici. EL n'a refuzat scutiri şi eliberări din slujbă şi la
impiegaţi mai mici, ba chiar şi la simpli cetaşi din ai spătăriei şi agiei!.
Dudescii cu morile și cu vinul, să se dea luminata carte a Măriei tale la mână
pe trei ani, ca să luăm banii şi să dăm unde aii fost mai înainte în arendă ;
cum şi pentru cele-l-alte cum vom găsi mușterii, cu anafora vom arăta Măriei.
tale, cum și pentru cheltuiala casei am chibzuit şi se cuvine a i se da pre
fie-care an câte taleri 5000, care acești bani, dupe ce se vor lua, să se dea
la Vornicul epitropiei și să i se dea pe fieşte-care lună cuvenita analogie.
lar pentru epitrop a se pune pe casă, acum nu îu trebuinţă, nefiind în
mână nimic să epitropească, că împlinindu-se acei trei ani, vom chibzui pe
cine a pune și iarăşi cu anafora vom arăta Măriei tale.
Asemenea şi staroste "i-am dat luminat pitacul Mărieă tale şi sai dus
pe la toţi, de le-aii dat veste și tâte aceste vîngări să se facă prin vederea
Domniei sale Căminarului.»
Alexandru Const. Moruz, pune la 27 Februarie 1800, încuriințare asvpra
chibzuirii Mitropolitului și a boerilor orinduiți, cu deosebire că exclude de la
arendare Munţii, ecari fiind că sunt în deosebită pricinăcu Turnăvitul, ne veţi
face osebită, arătare prin anafora».
Cod. XLII, fila 332,

Mitropolitul Dositei și cei-l-alţi boeri ad-hoc însărcinaţi, presintă la 6
Martie 1800, anafora arătând că a aflat muşterii pentru moșia Dudescă, care
dă 2811 taleri mai mult de cât cel care a luat-o de la Căminarul Dudescu și
cer să fie porunca Domnitorului de aprobare.
Din socotâla comparativă, se vede, că Căminarul Dudescu, arendase moșia
şi morile pe Sani, cu 9789 taleră, iar comisiunea le-a arendat cu 192,200 taleri.
Pentru 1600 vedre vin, Căminarul se mulțămise cu 1600 taleri, pre când
noul arendaș se lâgă a plăti 2000 de taleri. Domnitorul aprobă acâstă arendaro
la 192 Martie 1800.
Cod, XLAI,

fila 240,

Mitropolitul
gofăt) cer în 29
datorniciă cei ce
sudiți, cât și din
din loc de casă
alege

şi cei două boeri (D. Ghica vel Ban și Nicolae Văcărescu vel Lo:
Martio 1800 lui Alex. Moruz, că de 6re-ce «necontenit vin
aii să ia bani de la Dumnâlui Căminarul Dudescu, atât din
raia, și a!t mijloc nu este de a se plăti» să fie învoiţi a vinde
al datornicului boer, din giuvaerele și argintăriile ce ei vor

şi o parte de moşie

ce se chiamă

la Ordechi

(Muscel) și care o are danie

de la una Maria Băleanu, mătuşa maică-sa, jumătate din moșie fiind a D-lui Vorn.
Golescu şi jumătate a D-lui Căminarului Dudescu».
|
Domnitorul aprobă în 30 Martie 1800 şi ordonă starostelui de neguțători
a face vîndarea,
Coă. XLII, fila 292.

1. La Ianvarie 12, 1800, Alexandra Moruz, asupra anaforalei marelui
vist. Constantin Ghica, aș6qă la boerii de neam pe un fecior al lui Sandu Că-

pitan din Bucuresci.
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Dăm în note câte-va documente de scutiri de slujbă şi intre aceste :
a) scutirea lui Radu Unchiaşu, ajuns ja vârsta de 100 ani.
Dumitrache Ghica Ban, raportâză în 12 Septembrie 1799, că lenache Polcovnivul „fiind om strein din Moldova şi căsătorindu-se aici în pământul țărei
s'a miluit de reposatul întru fericire domn Scarlat-Vodă Ghica, cu polcovnicia
de Cerneţ,

fiind om

„Domnitorul

al casei lui

Dimitrie

Ghica

pe acea

vreme“.

la 14 Septembrie 1799, ordonă marelui vistier «să

"1 facă si-

netul Domnii-mele, spre adeverirea cinului boeriei, în care s'aii aflat».
Cod.

XLII,

fila: 44 verso,

Dupe anaforaoa spătăriei, din 12 Septembre 1799, Domnitorul slobâde
din slujba spătăriei pe un bătrân «nevrednic a mai sluji», dupe jalba lui.—
24 Septembrie 1799,
Cod.

XLII,

fila 52 verso.

Alexandru Moruz scutesco la 29 Februarie 1800, pe In

Unchiaşul Că-

lăraşul, de slujbă, fiind-că este bătrân şi fârte sărac şi cu patimă de surpătură,

Coă LAN, tila 237,
s

1. Prea Inăljate

Domne

Radu, unchiaș nevolnie ot. Dârza, jud. Ilfov, jăluesce Mării tale, că este om
la vârsta de 100 ani şi fiind fost brăslaş şi-aii purtat dajdie la acâstă orînduială până în cea din urmă Domnie a lui Mihai Vodă Suţul, când jăluindu-se Măriei
Sale lui Vodă, pentru neputința şi bătrâneţele Iti, s'aii milostivit Măria Sa și
Vaii ertat de dajdie pe dânsul, puind pre fiul să în loc, care şi fiul să a respuns dajdie între breslași, până s'a stricat acâstă brâslă, rămâind în rând cu
ţeara şi de atunci până acum jăluitorul, ca un ertat și neputincios aii fost apărat, iar de vre-o lună de ile apucat de bir, dând şi două dăjdii și fiind-că
se află bolnav, sărac şi lipsit de vederea ochilor, face rugăciune Măriei Tale,
ca să te milostivesci a-l ierta și nesupărat dupe cum aii fost din Domnia Măriei
Sale Mihai Vodă și până acum; la care jalbă poruncindu-mi-se de către Măria
Ta, ca să cercetez pricina și să ar&t în scris prin anafora, dupe poruncă aducându-l înaintea mea, ?| văgui că este trecut în vârsta bătrâneţelor, precum
aii arătat, este și surd, cam lipsit şi de vederea ochilor din pricina bătrâneţelor,
“i am

cerut

sineturile de

să "mi ar&te cartea Domnâscă,

brăslășie,

ce are

de iertăciune,

la care orînduială aii fost mai

asemenea

şi

înainte şi qise, că ale

lui cărți tâte sai prăpădit încă dih vremea ciumei, când s'a molepsit și s'aii

strămutat, iar ale lui fiiu-săii, ce ai înlocuit mi-le arătă, care sunt de la Măria
Sa r&posatu! întru fericire Nicolae Vodă Caragea şi de la toți cej din urmă
luminaţi Domni, până la stricarea breslaşilor, căruia "i dice Tudor sin Răducan
ot Dârza şi Răducan fiind jăluitor se cunâsce, că s'aii pus, fiu-săii în locul
luă ; fiind dar că nu s'aii găsit sineturi în mâna jăluitorului pe numele lui, ca :
să mă plirotorisesc de adevăr, am cercetat în catastihul Vistieriei Mărioi Tale, ca
să văd de aii fost aceasta la breslași și mă îndestulai, că a fost vechii broslaş şi în qilele Măriei Sale Nicolae Vodă Caragea, dupe jalba ce aii dat pentru
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de slujbă a lui Petre Vătăman

din 1800, Nov. 9%5:.

neputinţă s'a iertat el de glajdie și s'aă aședat fiu-săii în locu-i și aii fost apărat pâna acum ca un neputincios; am cer.elat cu ce cuvînt se supără acum
şi vădui în estract zelii semi, că este dat la bir numindu-l

posluşnic

al Dum-

nealui Stolnicuiui Scarlat Ruset, de pe moșie streină, fiind-că moşia nu este a
numitului Boer..... şi întrebând pe jăluitorul dacă el aii fost breslaș vechiii
şi ertat, pentru ce ”] numesce în estract posluşnic; răspunse că D-lui Stoinicul
Ruset, vădând nepntinţa bătrâneţelor, pentru pomână "1 luase în casa Dumnâlui
de 1 hrănea, şi cu acest cuvînt Pa numit poslușnie; deci acest jăluitor, cum
că ati fost bras'aș vechiii și iertat de bir încă din dilele r&posatului întru fericirs Nicolae Vodă Caragea, mă încredințai din catastișele Măriei Tale, iar n'a
fost poslușnic, pre cum laii numit D-lor Ispravnicii în estract, căci la halul ce
se află nu este șrednic de a face nici o posluşie și dupe starea în care se află
fiind trecut'în vârsta bătrâneţelor, lipsit de vederea ochilor, vrednic este a câştiga mila Măriei Tale, cu a rămânea apărat de dajdie de acum înainte, ci cu
decurgerea, pricinei nu lipsii dupe poruncă a ar&ta Măriei Tale, iar hotărirea,...—
1800, Iulie 12.
|
Vel. Vist. Constantin Filipescu.
(Coă, XLISI, îiia 126).

„lo Alecs. Const. Moruz

Voevod i gosp. zem.

Vlahiacoie

Dupe anaforaoa, ce ne face Dumnslui vel Vist., porancim Domnia. mea,
ca numitul Radul de la Dârza să fie nedajnic și apărat pe capul lui. — 1800,
Septembre 3.
4.

Prea Imălţate Domme

Petre Vătăman, dela vel Steagu al Agiei, prin jalba, ce aii dat către Inălțimea
ta, arată că sunt

25

de ani de când

se află slujind

Agiei, zapeiui Vătăman

la

călăreții acestui stâg și cât ai putut până acum fiind sănătos aă slujit, iar
de la o vreme căqând.la o bâlă târte grea și rămâind secat, nu mai are putere
de a mai sluji, şi aflându-se cu :casă grea de copii, Vaii cuprins mai vârtos
scăpățiunea (cK2NATHOHEA) cerând mila Măriei tale, a i-se face o luminată carte a
Măriei tale de apărare capului lui, ca în prea feriitele gile ale Măriei tale să-și
aibă odihna cu a nu se supăra; la a căruia jalbă ni-se poruncesce de către
Inălțimea ta, prin Buiurdisma din dos, ca să fac cercetare; întocmai următor
fiind iuminatei Inălţimei tale porunci, dupe: cercetarea ce am făcut, m'am pliroforisit că cu adevărat se află slujind de multă vreme Agiei şi pătimind şi de
o bâlă ati rămas şi secat, este și cu casă grea de copii și scăpătat; deci fiind
că dupe a lui slujbă întru .care s'aii aflat, i-se cuvine z-şi dobândi mila: Mariei
tale, de. apărarea capului lui și de se va găsi cu cale și de către Înălţimea ta 2-și
scuti şi

drepte

buratele

lui.

Nu

lipsim.

printi'acâstă

prea

plecată anafora

a

arăta Înălțimei tale şi cum Dumnegei va lumina pre Inălţimea ta asupra lui,
iar hotărîrea... — 18C0,: August 20.
Antonios Agu (grecesce iscălit).
Cod, XIAII,
*

fila 208 verso,

_
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c) Apărarea

ROMÂNILOR

de slujbă a lui Ene

tembre !.

Comişălul,

|

milelor este mai

la milă

luna, Sep-

”

şi mile de la cutia milosteniei.
Cutia

din 180,

|

Pe lângă. diverse scutiri şi privilegii,

inscrierei
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tot-d'a-una

a jupâneselor,

Domnitorul Moruz mai acordă
in deficit,

ba chiar

tocmai

şi a boerilor

din

causa

scăpătaţi.

Alexandru Moruz este nevoit să îngrijescă de aprope de eraturile,
adecă de veniturile cutiei. Una din grijile aceste se indrâptă asupra
dreptului ce avea marele Vornic al obştirilor, să primâscă, pentru cutia
milosteniei, câte 6 bani de leii, de la ori-ce cumpărător de lucruri imobile sea mobile vindute prin amezat»?.
10 Aleea. Const.

Moruzi

Vvd. i gospod.

Dupe pliroforia ce ne dă Dumnâlui. vel Agă, pentru starea acestui Petre
Vătăman,. poruncim capul lui să fie apărat.— 1800, Noemvre 25.
1. Anoforaoa în dosul jălbei lui Ene
Ilfov, a fi apărat de dejdie.
Prea

Inălţate

Comişălul,

neputincios

din jud.

Dâmne

Dupe luminată porunca Măriei tale, am cercetat pentru acest Comişel şi
mă plirofosiii, că de multă vreme se află la acestă slujbă, care şi aducându-l
înaintea mea, îl văqui bătrân, neputincios, sărac desăvîrșit și nevrednic de
slujoă, are şi un fecior al lui, ca să 7 așede în locul lui, fără de pricină de:
dajdie, de câre nu lipsim a însciinţa Măriei tale, iar pentru a fi jăluitorul iertat
de la slujbă și a se orîndui fiul săi, rămâne la mila Măriei tale. —1801, Sept. 5.
Vel Comis.

Cod. XLIII, fila 502.

Alecs.

Constan.

Moruzi

Vvd.

De vreme ce jăluitoriul are fecior de slujbă, care nu este intrat la dajdie
şi este fără de pricină, dupe pliroforia ce ne dă Dumnâlui vel Comis de prâsta starea aceluia Ene Comișel, poruncim ca să fie apărat de slujbă.—1801, Aug. 5.

2. Știrbei, marele Vornie al obștilor, aduce Domnitorului anafora, în 2
lunie, 1801, în coprindere : «Cu plecată anafora, însciințez Măriei tale, că de
la lucrurile ce se vînd prin mezat, având și cutia milosteniei, a lua la leii po
bani 6 de la cumpărător, cupe chrisov și pentru ca să nu fie lipsită epitropia
de Ja nică unile din mezaturi, nesciindu-le, să fie luminată porunea Inălţimei
tale către logofeţia Divanului, prin deosebit pitac, ca să nu fie primite ana-

for lele stărostiei a se întări până nu va aduce dimpreună cu anaforaoa stă-

rostiei şi adeverinţa epitropiei, întărindu-se şi acâstă prea plecată anafora, ca să
stea la epitropie sinet.»

V. A.

456

Pre când Domnitorul

URECHIĂ

să fie bani la cutia milelor !

se îngrijesce

puţine documente
pentru pensionarea mai mult a boerimei, fârte
bunăsră, pentru
de scutire găsim de la el în favorea ţăranului. Găsim

cheltueli necopiii orfani ai lui Bengescu, care şi-a risipit averea cu
lună, de la
pe
taleri
de
50
măsurate, că Domnitorul le acordă câte
„casa

răsurilor,

în 15 Mai 1801,

pre când

refusă

scutire de dare unui

aceştia resoluţiunea
Alexandru Constantin Moruz, pune asupra anaforalei
următâre :
primind Domnia
«Pentru a nu se pierde acest orîuduit erat al epitropiei,
a fi adecă stăspre
or,
obștiril
al
mea anaforaoa ce ne face Dumnâhui vel Vornic
şi împreună
scire
de
iei
epitrop
dea
să
mezat
e
rostia îndatorată, ca pentru fie-car
Măriei mele
lui
Divanu
cu anaforaoa de mezat a stărostiei să aducă la logofeția
că meîntărâs
să
aşa
şi
săă
dreptul
și adeverinţa epitropieă, cum că 'și âii luat
și
cinstit
ui
Dumnâl
către
mele
i
Domnie
ai
pitac
t
zatul, de care să se facă deosebi
acestă
păzi
se
a
spre
vel Logofăt de țeara de sus,
melei.
credincios boerul Domnig
pentru nizamul, ce vaii
orînduâlă. lar acest sinet să stea la epitropie adeveritor
dat>.—41801, lunie 3.

de la diverşi funcţio1. fică taxele ce s'aii perceput pentru cutia milelor

nari ai ţărei în 1801, lulie 23:

10 Alexandru

vel Vornic
Domnia ta vel Vistier, vei vedea anaforaoa, ce ne face Dumnslui
împlinesci
să
re
fieş-ca
la
de
ca
D-tale
m
poranci
al obştiritor, pentra care
dreptul cutiei.—1801, Iulie 23.
Coă. XLIII, fila 413, verso.
Prea

Inălţate

Domne

anafora, ce am
Dupe luminata întărire ce s'aă dat la altă prea plecată
ic, a se da
Ispravn
de
50
tal.
po
icilor,
făcut Măriei tale, pentru havaetul Ispravn
scos din
sati
ceia
dintra
unii
find-că
lui,
hrisovu
derea
la Epitropie, dupe coprin
ilor,
socotel
rea
încheie
la
ca
isprăvnicie, să fie luminată porunca Inălţimei tale,
de la
banii
cu
ună.
dimpre
ie,
Epitrop
la
dea
i
Dumnslor, oprind banii zarafiei, să
rînmai
s'aii
icilor ce
cei-l-alți ce se află şi acum Ispravnici și cu ai Îspravn
potă
se
să
ca
anume,
jos
mai
duit d6 atunci și până acum, ce se însemnâză
20.
ajutora Ep'tropia la multele sale trebuințe.—1801, Iulie

Vel Vornic Știrbeiii.

Coă, XLIII, tila 413, verso.

Taleri

cea d'întâiti,
950 suma avaeturilor de pe la Ispravniei, dupe anaforaoa
urmă, însă:
la
mai.
orinduit
s'aii
ee
Tspravnicilor
> *
»
400
|
——
4350

a
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(Vegi Cod:
țăran, de 100 de ani, sub cuvint că are patru boi şi o vacă.

Ispravnică :

N

Taleri

50 D-lui Paharnic

"50:

|

fila 320 verso).

XLIII,

.....---

..

Olucer Şerban Otetelișanu

>

. . . - -

Nicola Glogoveanu.

. Gorjiă

.. Doljiii

„„
... ..
Medelnicer Răducanu Bengescu.
>
50
.
...
..
cc
.
.
Paharnic Gheorghe Păel . .
>»
“50
.
>» Serdar Alecu Neculeseu . . . .
50
„+
.
Clucer
vel
biv
coleii
Hrisos
ie
Grigor
»
>
50
„„
.....-Căminar Hagi Pascale. ..
>»
50
a
e
..
.
.
..
ţă
Bănică Racovi
>
50
;
că
50 D-lui Clucer
.
ea
Clucer Comăneanu >»
50
„
Căminar Drăghiceanu Otetelişanu .
>»
50
..
loan Manolache Racoviceanu ..:
>»
50
Paharnic Paca .....-.- - D
>»
50
50

>»

50
50
50
50

>»
>»
>»
>»

50
50

cc...

o...

-

.

Serdar Paraschiva.

...

Clucer Constantin Văleanu.

>

orgache

3

Cantacuzino

Paharnic Ştefănică

>

50
-50
50
50.

>.
>»
>»
>

Ialomiţa

cc...

. Muscel

. . ...

cc...

cc.

. ..

Argeș

Romanați
»
.
. Vâlcea
e Gorjiu
|

Judecători de prin dudele:

Taleri

. . .. .. .
10 D-iui Porna.
Petrache Căpitan za Dorobanţi
>
10

. cc.

Barbu Polcovnicu. -

»

>

>»
10
10»
>»
1410

>»

10

>

40

>»

40
40
40
10
40

>»
>
>»
>»
>

Jancul biv

Clucer

„ Focşani -.
Buzeii

..
na

cc.

. Saac

cc.....

. Prahova
„ Jalomiţa

.....-..-.-»
Ce

Şetrar Nicolae
Clucer Iordache

>»
10
40»

40

>

..

cc...
Serdar Nicoli. cc...
Gheorghe Coţofeanu. . . . . . .
Serdar Gheorghe Aveintoianu a.
PD
Serdaru Pandia.

950

10

Focşani
Iliov
Oltul
»
Teleorman

... sud i Saac
. cc... cc...
Ssrdar Qrădișteanu .
„. Vlaşea
.
..
..
anu.
Paharnic loan Fălcoi
>
.
.
.
.
.
.
e
asach
Anast
Serdar
nţi
Mehedi
..
oc.
Pabarnic Manolache. .. . . 0

50.

40

Romanați
Vâlcea
Bazeii
Dâmboviţa
Oltul

za Arie

+ Dâmboviţa

ee

Vlașca
ai.
Biv Clucer Constantin Orăscu
rman
Teleo
„+
.
hiva
Parasc
Serdar
sin
ghe
Pitar Qheor
l
Musce
„.
Poicovnie Panait . . . . .

„. Argeş

9-lea Spătar Topliceanu

Nicolae Căpitan za Dorobanţi.
Serdar Dimitrache.

Manolache Scordilă
Gheorghe Crăsnaru
Rusin 3-lba logotăt
Gheorghe Geaniu .
Olucer Petrache .

1'10
Coă. XLIII, fila 32%.

ep.

.
.
.
.
.

„Olt
.

cc...
ss...
. .-....
.
...-.... cc...

. [ifov

„
„
„
.

Mehedinţi
Gorjiii
Vâlcea
Doljiu
Râmnic

|
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A. UBECHIĂ

Un singur act am aflat, prin care Alexandru Moruz acordă dreptul de Mazil unui individ din Gorj!.
Câmpulungenii cât pe ce să facă rebeliune. Ei fură acuzaţi că nu
se supun a-şi plăti dările. Se dovedi însă, că dările ei le plătesc, ci
refuză numai plata a nisce bani, ce reclama un representant al lor,
Sterie ?
N

.

4. Alexandru

«Datu-s'ati Domnâsea nâstră carte
Domniei mele, a doua Domnie a țărei
Mazi! din sud Gorj, ca să”i fie privi eghiu
dajdia cea orinduită de la visterie, să
are acestă breslă, a scuti adică drepte
1799 Iulie 1,
,
Acad,

Port,

XXX,

Doc.

No

Constantin

Moruz

și acum întru cea de Dumnedeii hărăzită
românescă, lui Brat Ion boerinașului
spre a fi cunoscut de Mazii şi purtându-şi
fie împărtăşit de milele ce din vechime
bucatele lui de dijmărit, i vinăriciti. ..»—
-

38,

2. Cinci orășeni din Câmpulung anume: Savu Budulah, loan Hanul, Nicolae
Săilă, Ştefan Gogul și Nicolae Bărbieru, ati fost puși la închisre în Bucurescă,
sub cuvînt «că sai arătat cu împotrivire pentru banii visteriei și ati gis vorbe
netrebnice dumnâlor Ispravnicilor din sud Muscel. Ei ai tăgăduit și respins
asemenea acuzări. Domnitorul a orînduit la faţa locului cercetare prin Logofătul de Havalele, Alexandru și Tancul, al doilea Sandagiti. Aceștia la 17 Februare,
raporteză marelui Vist. Ghica și marelui Post. Manu:» Cât pentru banii visteriei
n aii argtat numiții orășeni nici o împotrivire,. fără numai pentru banii lui
Sterie, dicând că întâi să primâscă blăstem și apoi să-i plătescă; ac6sta, fiind
prigonirea Jar după ce le-aii citit Ispravnicii luminată porunca Măriey tale

în care

se coprindea,

că întâi să încredinţeze

prin

blăstem, ce bani sunt

che'-

tuiță și apoi să'i împlinâscă de la orăşeni,
un Sterie loan Hanul, orășian dintre
aceştia de bucurie şi de părere bună aii bătut în palme, dicând că şi ei așa
voesc a se urma desfacerea lor cu Sterie, după cuprinderea poruncii, iar n'a
făcut'o acâsta pentru arşifirie. Drept aceea, fiind-că numiții orăşeni nu ai stătut
cu împotrivire pentru banii visteriei.... «să hotărască Măria Ta.— 1800 Fobr. 27
Domnitorul ordonă :
De vreme ce prin cercetare s'aii dovedit aceşti orăşeni nevinovaţi la
pâra, ce le-ati făcut Ispravnicii, poruneim să se slobâiă, și d-ta vel Vist., să
faci cartea Domniei mele Ispravnicllor, cu dojana ce li se cuvine, pentru neadevărată şi mincindsă pâră ce ait cutezat a face Domniei mele, cari să dea
taleri 100 trepădul Mumbașirilor. Iar Alexandru Logotătul să pue în faptă
porunca ce i este dată a o săvârși, adică rămășiţa banilor visteriei să o îm- plin6scă, iar pentru banii ch-ltuelilor lui Sterie, să îndatorâscă p: Sterie, ca
întâă să primescă b'ăstemul acela, ce s'aii orînduit și așa să i se facă împlinire,
de la cara împlinire geciueala să o ia Mumbașirii, iar nu Ispravnic
— ii.
1800,
Martie 1.
|
!
Coa.

XLII,

fila 230 verso.
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XII

Opiniunea poporului despre Moruzi.— Evenimente externe.
— Împecarea cu Pasvautoglu— Fyanța despre A. Moruzi.— Franța, Rusia,
Austria şi Pasvantoglu. — Oastea pămăntenă. — Ocuparea Olteniei
de Moruzi.— Moruzi Serasthier.— Turcii se povtă cu necreaință, —

Angha

şi Pasvantogtu. — Pazvangiii la Yid.— Bătaia da Cerneli—

Pazvangiii

la

Cratova.— Moruzi" ia Slatina— Cazacii

Zaporojeni

la

Craiova.— Bătaia cu Nazirul la Craiova.— Pazvangiii lasă Cratova.—.,
Pazvangiii la

Ctoroi.— Mănăstirea

Segăreea.— Asedi.— Pazvangiil

bătuți de Kel-Ali-Aga.— Zilot despre victoria acesta.— Negocieri cu
Pasvantoglu.— Hasan-Pașa.—f'ranța dupe Luneville.— Napoleon şi
Pasvantogiu.
— Nedelce Popovici la Paris.-— Moruzi se hotăresce a "şi
cere mazilirea. — Adeverata cronologie a domnici ivi Moruzi.
pe

La lumina documentelor am studiat până aci domnia lui Alexandru
"Constantin Moruzi, cât privesce modul lui de a cârmui ţâra românescă.
Avem de aci înainte, să narăm cele întemplate în timpul acestei a
doua, domnie a lui Alexandru Moruzi, din cause externe şi neatirnătore,
în mare parte, de voinţa acestui Domnitor.
|
In adevăr, însă-şi administraţiunea sa interi6ră a ţărci, pre care,
prin: o primă proclamaţiune câtre locuitorii ei, o promitea bună şi

roânică prin pace, nu atârnă numai de la el, ca s'o şi realiseze ast-lel.
Ţeara nu putuse negreşit uita, că Moruzi nu fusese un domn r&ă în
prima domnie, dar, intru acâsta judecând că toţi orientalii, găsise, că

acest. domn nu era ogurliii: snvenirea ciumei şi a tometei mari, care
bântuise

Principatul «ajungând

cei mai

muiţi

a trăi cu c6jă de copaci

şi cu băligar de vite» (Ziloi. 24), erai ele singure de ajuns, ca să fie
răă primite de popor promisiunile de fericire ale proclamaţiunei lui
Alexandru
lot, carele

Moruzi.
Acest popor dicea, — dacă e să credem pre Zi-.
maliratâză ca istoric domnia lui Alexandru Moruzi —: am

scăpat de Hangerliu cu văcăritul și vine ăsta cu fâmelea.!.
1. Notiţa dape scârţa ceaslovului, despre care mai sus am pomenit, amintesce
despre acâstă fâmete, din prima domniea lui Alexandru Moruz; ea qic3: «că la
1795 a fost isrnă mare şi a ajuns ocaoa de mălai parale 8 și kila de grâiă tulți 50.
Fost-aii morte de ciumă mare în Bucurescă, muritaii 6meni mal mult de 2000
în Bucurescă, afară de cei din țeară. Iar la (96...) vara s'aii ieftenit bucatele:
ati ajuns ocaoa de făină o para. (Vedi msmoriul meii la Academie, despre aaestă
inseripţiune). Era scumpă ocaoa de făină când se vindea câte 8 parale ?
”

1458
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A. URECHIĂ

Un singur act am aflat, prin care Alexandru Moruz acordă dreptul de Mazil unui individ

din

Gorj!.

Câmpulungenii cât pe ce să facă rebeliune. Ei fură acuzaţi că nu
se supun a-şi plăti dările. Se dovedi însă, că dările ei le plătesc, ci
refuză numai plata, a nisce bani, ce reclama un representant al lor,
Sterie ?

NI

.

4. Alexandru

«Datu-s'ati Domnâsca nâstră carte
Domniei mele, a doua Domnie a ţărei
Mazi! din sud Gorj, ca să” fie privi eghiu
dajdia cea orinduită de la visterie, să
are acestă breslă, a scuti adică drepte
1799 Iulie 1.
,
Acad,

Post,

XXX,

Doc.

No

Conatantin

Moruz

și acam întru cea de Dumnedeii hărăzită
românescă, lui Brat Ion boerinașului
spre a fi cunoscut de Mazii şi puriându-și
fie împărtăşit de milele ce din vechime
bucatele lui de dijmărit, i vinăriciti. ..»—

38,

2. Cinci orășeni din Câmpulung anume: Savu Budulah, loan Hanul, Nicolae
Săilă, Ştefan Gogul și Nicolae Bărbieru, ati fost puși la închisâre în Bucurescă,
sub cuvînt «că sai arătat cu împotrivire pentru banii visteriei și aă dis vorbe
netrebnice dumnâlor Ispravnicilor din sud Muscel. Ei ai tăgăduit și respins
asemenea acuzări. Domnitorul a orînduit la faţa locului cercetare prin Logofătul de Havalele, Alexandru şi Tancul, al doilea Sandagiii. Aceştia la 17 Februare,
raportâză marelui Vist. Ghica şi marelui Post. Manu:» Cât pentru banii visteriei
n'aii arătat numiții orăşeni nici o împotrivire,. fără numai pentru banii lui
Sterie, dicând că întâi să primâscă blăstem și apoi să-i plătâscă ; ac6sta fiind
prigonirea lar după ce le-ai citit Ispravnicii luminată porunca Măriei tale
în care se coprindea, că întâi să încredințeze prin blăstem, ce bani sunt che!'tuiță şi apoi să'i împlinâscă de la orăşeni, un Sterie loan Hanul, orășian dintre
aceştia de bucurie şi de părere bună ati bătut în palme, dicând că şi ei așa
voesc a se urma desfacerea lor cu Sterie, după cuprinderea poruncii, iar n'aii
făcut'o acesta pentru arşifizie. Drept aceea, fiind-că numiții orășeni nu aă stătut
cu împotrivire pentru banii visteriei.... «să hotărască Măria Ta.— 1800 Fobr. 27
Domnitorul ordonă :
De vreme ce prin cercetare s'aii dovedit aceşti orășeni nevinovaţi la
pâra, ce le-ati făcut Ispravnicii, poruneim să se slobâiă, și d-ta vel Vist,, să
faci cartea Domniei mele Ispravnicllor, cu dojana ce li se cuvine, pentru neadevărată şi mincinsă pâră ce aii cutezat a face Domniei mele, cari să dea
taleri 100 trepădul Mumbașirilor. Iar Alexandru Logofătul să pue în faptă
porunca ce "i este dată a o săvârși, adică rămășița banilor visteriei să o îm- plin6scă, iar pentru banii cheltuelilor lui Sterie, să îndatorâscă- p> Sterie, ca
întâi să primâscă b'ăstemul acela, ce s'aii orînduit şi așa să i se facă împlinire,
de la caro împlinire qeciueala să o ia Mumbașirii, iar nu Ispravnic
— ii.
1800,
Martie 1.
|
!
Coa.

XLII,

fila 230 verso,
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XII

Opiniunea poporului despre Moruzi.— Evenimente externe.
— Împecarea cu Pasvautoglu— Franța despre A. Moruzi.— Franța, Rusia,
Austria şi Pasvantoglu. — Oastea pămăntenă. — Ocuparea Olteniei

de Moruzi.— Moruzi Serasthier.— Turcii se povtă cu necreaință, —
Angha şi Pasvantogtu. — Pazvangiii la Yid.— Bătaia da Cerneli—
Pazvangiii

la

Cratova.— Moruzi" ia Slatina— Cazacii

Zaporojeni

la

Craiova.— Dătaia cu WNazirul la Craiova.— Pazvangiii lasă Cratova.—,
Pazvaugiii la

Cioroi.— Mănăstirea

Segăreea.— Asedi.— Pazvangiiă

bătuți de Kel-Ali-Aga.— Zilot despre victoria acesta.— Negocieri cu
Pasvantoglu.— Hasan-Pașa.—f'ranța

dupe Lunevilie.— Napoleon

şi

Pasvantogiu.
— Nedelce Popovici la Paris.-— Moruzi se hotăresce a "şi
cere mazilirea. — Adeverata

cronologie a domniei

ivi Moruzi.

pe

La lumina documentelor am studiat până aci domnia lui Alexandru
“Constantin Moruzi, cât privesce modul lui de a cârmui ţâra românescă.
Avem de aci înainte, să narăm cele întemplate în timpul acestei a
doua domnie a lui Alexandru Moruzi, din cause externe şi neatirnătore,
în mare parte, de voinţa acestui Domnitor.
|
In adevăr, însă-şi administraţiunea sa interi6ră a ţărci, pre care,
prin: o primă proclamaţiune câtre locuitorii ei, o promitea bună şi

rodnică prin pace, nu atârnă numai de la el, ca s'o şi realiseze ast-lel.
Ţeara nu putuse negreşit uita, că Moruzi nu fusese un domn r&ă în
prima domnie, dar, intru acâsta judecând că toţi orientalii, găsise, că

acest domn nu era ogurliii: snvenirea ciumei şi a tometei mari, care
bântuise

Principatul «ajungând

cei mai

muiţi

a trăi cu c6jă de copaci

şi cu băligar de vite» (Ziloi. 24), erai ele singure de ajuns, ca să fie
răă primite de popor promisiunile de fericire ale proclamaţiunei lui
Alexandru
lot, carele

Moruzi.
Acest popor dicea, — dacă e să credem pre Zi-.
maliratâză ca istoric domnia lui Alexandru Moruzi —: am

scăpat de Hangerliu cu văcăritul și vine ăsta cu fâmelea.!.
1. Notiţa dape scârţa ceaslovului, despre care mai sus am pomenit, amintesce
despre acâstă fâmete, din prima domniea lui Alexandru Moruz; ea gic3: «că la
1795 a fost isrnă mare şi a ajuns ocaoa de mălai parale 8 și kila de grâiă tulți 50.
Fost-aii morte de ciumă mare în Bucuresci, muritaii 6meni mal mult de 2000
în Bucurescă, afară de cei din țeară. Iar la (96...) vara s'aii ieftenit bucatele:
ati ajuns ocaoa de făină o para. (Vedi msmoriul meii la Academie, despre aaestă
inseripţiune). Era scumpă ocaoa de făină când se vindea câte 8 parale?
”
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cet Empire en dâcadence,

pourrait avoir la Moldavie,

la Valachie, la

turque !».
r *.
Serbie, la Bosnie et la Dalmatie
pe faţă instrumentul Muscalito
lante, Domnul Moldovei, era

Ipsi
les
săi cercetă: «1) Quelle sont
Guvernul francez prin agenţii
s
pay
du
Oglou.? 2) Quelle est betendue
ansav
Pas
de
s
ire
ita
mil
ea
forc
. .. . 6) Dans quels raports est
gqwil o soumis îi sa domination?
is, les
ns, les Albanais, l es Hongro
Passavan-Oglou avec les Servie
sont
ls
Que
et les Moldaves? . . . - 9)
Transiluaniens, les Valagues
ansav
e d Lâgară de Pas

Moldav
les dispositions du peuple Valaqueet

E
|
Oglou ?
i
ii, că Pazvantoglu are partisan
Agenţii secreţi francesi, r&spundea
ia
Rus
că
şi
ânesci,. Moldavii şi Serbii
chiar între locuitorii țerii rom
fi promis Rusiei de

4

Pazvantoglu, care ar
este în secret înţelâsă şi cu
Rusesci, cu care
de îndată ce vor intra ostile
,
chia
Vala
din
age
retr
se
a

va bate 3.
“Pazvantoglu declară că nu se

in se
re Muntenia şi Paşa de Wid
Totă înţelegerea secretă dint
ura ţeară
dru Moruz creduse a-şi asig
mărginea la aceea, că Alexan
dea pre
să-i
el,
cu
lu, se învoise în secret
contra pustiirilor lui Pazvantog
primul
in
Ast-fel,

bani (37,500 lei vechi).
fie-ce lună câte 75 de pungi de
românesci.
ă o linisce relativă a ţărei
an a] domniei, Moruz asigur
subomie, Meruz refusă apoi de a
Zilot pretinde însă, că din lăc
niei
Olte
ale
e
grel
le
ta s'a inceput dile
venţiona

pe Pazvantoglu şi din aces

invadată de bandele lui Pazvantoglu. Moruz
lui
ele acusaţiuni aduce Zilot

din acestă împrejurare,
"Gr
itorului.
enită numai din avariţia domn
pre care el o explică, ca prov
IND a
ÎI
Valachie
t depuis quelque temps en
oser les
Les agents de la Russie r&panden
disp
pour
ute
cipa
au secouis de cette prin
es
Russ
les
ler
appe
faut
qu'il
|
Ce deresprits en leur faveur..
ces avec le Consul de Russie.
6ren
conf
s
ieur
plus
eu
a
ar
a €nil
I"Hospod
dont
ou,
-Ogl
avan
espondance avec Pass
corr
en
ite
ensu
â
de
entr
vient
est
stre
nier
Russie ă Constantinople. Le Mini e la Porte
entr
voy6 la r6ponse ă VEnvov6 de
ds
iner ă Vamiable les: differen
on n'avait
r&pondre qu'il se flatte de term
ă ce dernier sa grâce ; qu'ainsi
urer
proc
de
et
ou
-Ogl
avan
Pass
et
nGcessairement PasCette intervention attachera
.
pas ă craindre en Valachie.
fera obtenir toutes ses pr6tentions.
savan-Oglou ă la Russie et lui
4. (Pag. 207, vol. IL, supl. 1.)
7
Doc. 290)
"9. (Tom. II, supl. Î. pag. 205,
ants de la Valachie, de la
habit
les
entre
3. Passavan-Ogiou a des partisans
portes pour
peuples sont en gencral beaucoup
. — 18
Moldavie et de la Servie, st ces
anie
silv
Tran
en
parti
n
er dWavoir aucu
lui, mais il ne peut pas se flatt
Fâvrier, 1801.
(Hurm.

'tom.

TI supl. 1 pag. 208).
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Adevărul este, cum resultă din corespondenţa guvernului frances,
că Rusia a împins pre Moruz să turbure lucrurile 2.
,
Zilot găsesce, că Alexandru Moruz a reinfiinţai oştirea tot cu dorinţa
de a stârce bani de la țeară, sub cuvint de întreţinere a oştirii.
Ca la vr'o 9000 de oşteni, pnti aduna Moruzi la începutul sec.

“XIX-lea. Din nenorocire, aceşti oşteni erai mai mult strînsură

dintre

lefegii, cari costau, după

decla-

streini,

ba. cei mai mulţi chiar turci

| Anaforaoa îm dosul jălbiă luă Pavel, Căpitân de la Cotmâna sud. Teleorman,
fiind-că asi slujit la Slatina,cu 3 steguri Cătane, cere a nu fi supărat.
la
alte podvedi şi angarii, şi să î se facă şi oreş-care scădere la dajdie.
„Prea

Inălţate Domne

Dupe lumimata porunca Măriei tale, teorisind jalba acesta arăt. .... acest

Pavel Căpitan, este birnic între breslași, și S'aii aflat la casa sa fără de altă
slujbă Domnâscă, dară luându-se în scire, că este om vrednic, prin porunca
Măriei tale, cu postelnicel trimis s'aii ridicat din casa lui şi s'aii adus la ordie,
unde iarăşi prin luminată cartea Măriei tale deschisă % sai dat sub purtarei
de grijă pre trei Căpitani cu Cătanele lor, ca să slujâscă, și aii păzit în slujbă
nelipsit, aii mers c: supunere unde s'aii trimis, aii săvârșit poruncile
ca un
vrednic, fără de cusur, și rămâne cum va lumina Dumnedeii pre Măria ta asupra-i
.—

1801, Martie 14.
Cod.

XLIII,

Vel. Hatman

fila 249 verso.

lo Aleca.

Const.

Moruz- Vvd.

Cât pentru scăţămînt, poruncim d-tale
domniei mele să i se facă o uşurinţă dupe
a nu fi supărat la alte podvegi şi angarale,
nicilor ai judeţului ca să-l apărați. — 1801,
Cod.

„a

XLIII,

fila 249

Caragea.

vel Vistier, ca de aici la Visteria
starea și puterea lui, iară pentru
poruncim Dumnâ-vâstră IspravMartie 15.

verso.

Anafori oa în dosul Jălbiă Măriuţi, soția reposatuluă Doftorului Botcăă,
i se plăti lcfa bărbatului ce asi murit, la ordie pe lunile
ce nu ai luai.
Prea

Inălţate

Domne

Dupe luminata poruncă, cercetând, arăt Mării tale, că în slujbă aii intrat
numitul Doftor de la 26 dile ale trecutului Decemvrie, l6t 1800, și ai şi
luat

I6iă pe o lună tal. 250, dară fiind-că aă murit la 16 dile ale lui Februarie din

„acest următ, an, și aii rămas să mai ia l6fă pe dou&-deci şi una de ile
care
“să face tal, 175, şi cum-va fi luminata Mării tale poruncă. —1801, Martie 3.
Cod.

XLIII,

Vel. Hatman

fila 259 vevso,

1. (Vedi document 296 din 18 Febr., 1801
*

Covagea.

vol. II, supl. I, pag. 208).

"16%

,

|

V. A. URECHIĂ

rațiunea lui Zilot, câte 8000 de lei pe di, afară de provisiunile adunate
in natură

de la ţeară.
Lo Alex.

Const,

Moruz-Vvd,.

De la Vistieria Domniei mele. poruncim, să i se dea acești tal: una sută
|
.
ș&pte-qeci. — 1801, Aprilie 6. Prea

Inălţate

Domne

I6m Gogolită din Giurescii de jos, Sud Vâlcea, cătană Bănâscă al soaunului Craiovei, din stegul Albastrilor, aflându-se în vârsta bătrîneţelor, trecut peste ani 60 şi boşorogit, slujind la numitul st6g peste ani 40, având şi trei
feciori însuraţi şi dajnici Visteriei, care arătându-mi neputinţa bătrâneţelor, de
a mai fi vrednic de slujbă, și cădând 'cu mare rugăciune la milostivirea Inălţimiă tale, de a fi ertat spre aş căuta neputința bătrâneţelor nesupărat în rămăşița vieţei sale, “şi în locul săi să se pună un al patrulea fecior al săi
holteiii anume Petre, a cărui cuviinci6să cerere şi rugăciune socotindu-se a fi
eu cale şi cu dreptate, nu lipsim a arăta Inălţimei tale, că de va fi primită, prin
luminată întărire să-și câștige de la noianul Înălţimei tale acâstă mângâere şi
ertăciune, fiind-că este fără de paguba Visteriei, spre pilda și altora ceva sluji
cu credință, cum mai vîrtos și până în adânci bătrâneţe; iar hotărârea...—1801,
August 93.
Vel. Ban Manolache Brâncovenu.
Cod. XLINI, fila 528.
lo Alex. Const.

Moruz

Vvd. îi gospod zem.

Vlahiscoie

Dupe pliroforia ce ne dă Domniei mele, .Dumnţlui vel. Ban Manolache
Brâncovânu, îertăm pe acest I6n Gogoliţă din Giurăscii, Cătană Bănescă, şi dăm
acest domnesc al nostru sinet, ca să-și aibă de acum înainte odihna și apărarea,
lui, intrând în locul luă la slujbă, acel al patrulea fecior al lui 'holteiii, anume
Petre.—1801, August 25.
Cod,

XLIII,

fil, 528 verso,

Anaforaoa în dosul jălbiă lui
în locul Tată-seu.
Prea

Stan

sin

Vasile

Tunar, a se aședa

Tunar
»

Inălţate

Domne

Am-vădut atât jalba acestui Stan sin. Vasile tunaru, ce aii dat Măriei
tale, prin care arată că aii fost apărat de bir prin cărţi Domnesei de apărare
şi acum d-lor Ispravnicii Iifovului "1 supără a da bir cu satul Ștefănesci, cât
şi luminată porunca Măriei tale ce mi se dă la acâsta, şi curgerea pricinii este
întmacest chip : acesta cu adevărat ati avut cărți Domnesci de apărare, precum
arată, care s'aii înoit şi de către Măria ta, la 18 99, Septembre 1, dar într'acele
cărți cu coprinderea să fie ne dajnic pentru vre-o neputinţă a lui, ci fiind-că
tată-săă a fost tunar, şi din întâmplarea lovire tunului ai murit și "i aii
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improvisată

de

Moruzi

cu acea

adunată cu puţini ani în urmă de Nicolae Mavrogheni.
Alexandru Moruz în fruntea oştirei sale, ocupă Oltenia) ajutat şi
de oştire turcă, de sigur din porunca Porții. Cu t6tă acsstă manifaetare de ostilitate, Pazvantoglu continuă cât-va timp a nu tace incursiuni

in Oltenia,

munt6n

ba scria chiar lui Alexandru

Moruz 1, că dacă domnitorul

îşi va retrage oştirile, va evacua şi el părţile din Oltenia, ce

apucase

a leocupa.

Alexandru

Moruz

nu putea

însă acum

a se mai

retrage din luptă. Zilot afirmă, că oştirea aşa disă pămentână a lui
Alexandru Moruz, de puţin ajutor avea să fie pentru eră, căci turcii

lefegii din oştire, nu numai nu
când el cercă a-i duce contra

se bătură, darşi trădară pe domnitor,
coreligionarilar lor, din 6stea lui Paz-

vantoglu ?. Ba încă Zilot atirmă,

că mai mult răi a făcut ţării 6stea

Imi Moruz, de cât bandele lui Pazvantoglu.

ia

De. sigur, o oştire improvisată, slab disciplinată, compusă din lelegii, având aceeaşi religiune şi naţionalitate cu cei din cetele lui Paz-

vantoglu,

|

nu

era tocmaiun

mijloc excelent de asigurarea liniştei ţărei.

Dar puteă Moruzi să nu facă
tinopole ?
|

ceea ce i-se

ordona din Constan-

rămas soţia cu 5 copii ne vârstnici și el fiind mai mare îrate, i s'aii fost dat cărți
de către cei mai "nainte luminați Domni a fi apărat ca să pâtă căuta de acei.
copii, iară în trecutele gile însciințând d-lor IspraYnică ai judeţului Ilfov, că acesta
se află cu locuinţa în satul Ştefănesci și din cincă fraţi ai lui ce se arată nevolnici,
pentru care era acesta apărat, patru aii murit, unu! este căsătorit, și acesta se află
om cu putere fără de nică o patimă, vrednic de a plăti dajdie, acele cărți Gospod.
i Sati spart de către Măria ta, şi sunt sparte în Visterie, și s'aii poruncit
Dumnâlor Ispravnici, să puie pre acest jăluitor la dajdie, încărcându-l cu liude
unul la satul unde se află cn locuința,
“de la 2-lea sâmă, şi acâsta este pricina
supărărei lui ce are de D-lor Ispravnici, şi dupe poruncă, nu lipsim a arăta Măriei
tale, că de nu se va putea să rămâie apărat de bir, încai să fie tunar, la
care slujbă ai fost Tată-săă, şi la care se află și nn frateal lui; aceasta se va

hotări de către Măria ta.—1800; lunie 9.
|

,

Cod. XLIII, fila 5 verso,

|

Vist.

:

Constondin

Filipescu.

a

“Io Alez.

Poruncim

e

Vel.

ca acest Stan

Const.

sin Vasile

Moruz- Voevod.

Tunar

să

se aşeze

tunar

la

slujbă

în locul unuia din cei ce lipsesc la stâgul acesta, și Dumnâta vel. Vistier, să-i
facă poruncă

la Ispravnici, ca să se scadă satul n" mitului. —- 1800, Iunie

Conăd. XLIII, fil 5 verso.

1 Veqi vol. II, supl. [, pag. 209.
2. Vol. ÎI, supl. I, pag. 209.

22,
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De alt-fel, Moruzi n'a pus 6stea să străjuiască la Dunăre, ci au
lăsat pre turcii împărătesci. Pazvantoglu esasperat însă de incursiunile în jurul Vidinului a acestor străjeri ai ţărei românesci, deşi declarase că el nu are duşmănie cu ţera acesta, ne mai putându-le

suferi, trimete o cstă la Calafat şi atunci încep grele dile pentru Oltenia,

măcar

că

corespondenţa

franceză zice

că:

«Passavan-Oglu traite bien les gens de toutes les nations et religions. Il
paie exactement ce qu'il demande, et ses troupes, en s'emparant de la Petite
Valachie, situse au delă de LOlte, n'ont trait6 en ennemis
quiils ont frouvâs les armes ăă la main.»

ou

vex6

que

ceux

Nazirul de Brăila! cu cazacii zaporojeni din Dobrogea era pus
„sub ordinele lui Constantin Moruz contra lui'Pazvantoglu. Zilot dice,
că Moruz era chiar numit serascher al oştirilor turcesci, lucrând în.
Principat. Domnitorul trimesese la margine pe Nazirul Brăilei şi ai
săi şi păstreză lângă sine-şi stea cea de curând organisată. Puţină
era încrederea țărei în acestă oştire, judecând după spaima, ce se lăţi

in Bucuresci, când veni scire despre intrarea Pazvantoglienilor în
Calafat.
Aveii dreptate să nu se incredă Româniiîn oştirea compusă mai
mult din Turci, cari aflaseră cum Turcii Nazirului de Brăila făcei causă
comună cu Pazvantoglienii.
.
:
„Zilot ne arată atunci cum fug boerii şi toţi cei cu dare de mână
spre Braşov, neiîncrederdu-se în indemnul domnului, că cu oştirea
sa va putea apăra Bucurescii contra cetei [ui Pazvantoglu. Cum puteai

crede în asemenea apărare, când. Turcii din armata domnâscăei însişi
comiteai pradăciuni de tot felul pe fie-care qi în Bucuresci? 2.
Zilot raporteză şi el cum nisce Turci într'o di urmăriră pre o fe-.
mee, ca să o necinsi6scă şi acâsta credând a se adăposti în casa Şlă1. Le Nazir d'Ibrail ayant eu ordre de la Porte d'aller couvrir la Valachie contre les incursions de. Passavan-Oglou, ses troupes, consistant en 1200
hommes musulmans, au lieu d'aider les cosaques qui avaient battu et poarsuivaient les rebelles, sunirent au contraire ă ces derniers, tombărent sur les
cosaques, en massacrărent beaucoup et leur enlevărent la victoire sous pr6texte que leur religion ne leur permettait pas de soufirir que les infidâles tuassent, les vrais croyants en leur prâsence.
2. «Les troupes turques commettent tous les jours des actes d'injustice. A
Bucarest, elles sont entrâes dans une maison de Boyară oii l'on 6tait occup6
ă jouer au Pharon. [Is ont assassin6 le Boyard qui tenait la banque et enlev6 Vargent qui se trouvait sur table. Le Pacha a fait Strangler les coupables,
mais cet exemple n'efiraie ni n'arrâte point les autres».

tinânului şi ieşind
omorit şi pre el.

începea

Anglia

un boier înaintea lor ca să-i potolescă, Turcii Lai

a se interesa şi dânsa

diit va stabili în Bucuresci un

de aprâpe

insciinţată
Intre

,

AT

|

ISTORIA ROMÂNILOR

şi nu

de Pazvantoglu

târ-

ca să fie

comisar al ei (Fevr. 1801),

mişcările marelui rebel !.

de

lui Pazvantoglu

aceste, bandele

şi devastând. Ele merg de
sele isprăunicatului, când
Schiopul, om credincios al
prindăși pre dânsul și pre

urcă

spre munte

prădând

lovesc Tergul-Jiu : <năvălind drept la caaflându-se isprawnic un Petrache Clucer
Domnului Moruzi, putin aii lipsit să-l
omenii lui, dar norocirea slujindu-le, ai

scăpat, însă abia cu trupurile, iar baniă și altele ce aă avut ai rămas

pe ssma Puzvangiilor.

Orăşenii pomenindu-se.

așa fără veste

ai putut, ca vai de
cu călcarea Pazvangiilor, aă, fugit care încotro

capul lor; și așa Pazvongii jăfuind orașul, și puţine dile zăbovindu.se acolo, sai, întors la Calafat, 'ardend și părlind pe unde ai
putut ajunge.»
La scirea primită de cele întâmplate la Jiu, mare este groza in
|
|
Craiova.
_R&posatul T. Laurian, scrie în cursul s6ii de Istorie pentru cla-

sele secondare, ? că «puţinele oști românescă fugiră dinaintea
cilor...

Care

cuprinseră,

Cerneţii

în luna

lui

Octombre

Tur-

1800.—In

7 Dec. se făcu bătălia la Cerneţi între oștile Domnului țărei și a
le lui Pazvantoglu. Cele din urmă fură frânte, insă Paşa de la Cladova le 'triinise ajutor şi coprinse Cerneţii, Oştile domnesci se retra|
seră la Strehaia şi la Craiova» 3.

„Nam

aflat. documentate arătările fostului profesor despre

bătă-

lia de la Cerneţi.
Fotino nu pomenesce de acest eveniment de la Cerneţi, iară Zilot, precum mai sus vedurăm, de asemenea riu menţioneză de presența oştirii românesci la Târgu-liu. Din desfăşurarea ulteridră a evenimentelor, venim şi noi la convingerea, că domnitorul reţinuse 6stea
românscă la Bucuresci. şi dar la Cerneţi, dacă bătaia a fost la inceN

1. (Hurm. Tom. II, supl. I pag. 209).

2. Bucuresci 1873, pag. 561.

e

st „8. Gued că oposatul Laurian a luat aceste informaţiuni din «Manual de
istorie
a
Principatului
âniei>,
. de FI.
4 Aaron. —- Bucuresci
resci 1893.189:
render
patului
României»,
8% pag.

|
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putul lui Dec. anul 1800,! acâstă bătae s'a dat doară între Paşa de Cladova şi câta lui Pazvantoglu.
*

Dacă

în adevăr,

ceta ar fi fost bătută la Cerneţi

nu am afla-o în-

dată indrumându-se spre Craiova, sub conducerea lui Cara Mustafa,
unul din agalele lui Pazvantoglu. Acesta «găsind, dice Fotino 2, căile
deschise (fiind că oştirele impărătesci se dedaseră la petreceri) ai
sburat ca cerbii şi s'a indreptat către Craiova.» Atunci boerii şi unii
din neguţătorii Craioveni, emigreză unii la Sibiu, alţii la RâmnicuVâlcea, eic., remănend în Craiova numai s&răcimea şi din boerii cu
slujbe, cari şi aceştia aştepta cu şâua pe cal momentul să fugă.
«Vai

de

tine, ticălâsă

ţâră, la ce aj ajuns!

Acum ţi-aii sosit peirea, și te tînguesc ascuns:
Vrednică ești a te plînge ori cine ş'a te căi,

Şi creştinii și ori ce limbă hotărît că te-or jăli,
- Pentru c'ai rămas cu totul pustie de ajutor
Și Pazvangiii crâsnesce să te pue subt picior.

Amar ţie, amar nouă, cu un cuvânt tuturor!
Cerescule împărate,

fii-ne mângâitor!»

Avea dreptate Zilot când esclama

ast-fel, căci Craiova era fără

apărare. Caimacamul, Postelnicul Neculai Zagoreul, spera totuşi ajutor
de la domnitor, carele scria merei nazirului Brăilei şi lui Aidin Paşa
din Nicopole, să grăbâscă a veni în ajutorul Craiovei, pe când însuşi

mai făcea 6ste din judeţe, cu nume

de

panduri

şi se grăbia a'i tri-

mite pe unii la Craiova pe alţii la ordii. Zudarnică încercare! Zadarnică aşteptare de ajutor şi din partea postelnicului Niculache, Caima-

camul Craiovei ? Abia putu Caimacamul trimite în faţa cetei lui Cara
Mustafa, sosit la apa Jiului, lângă Craiova, pre 50 de neferi sub co-

manda lui Deli-Başa Ispir. Vitezul Ispir cu mai mulţi din neferi aflară,
mârtea, cercând să împedice inaintarea
.

'

1. Fl. Aaron pune bătaia la 7 Decembre

spre Craiova a Pazvangiilor.
-

|

(p. 171, Manual de istorie. —

Buc. 1893).
2. (Tom, Il pag. 199)
3. Fi. Aaron. serie că deja la 5 lanuar 1801, Aidin Pașa cu Turcii, şi cu
trupele românesci, era deja la Craiova. Apoi atunci cum de nu are Caimacamul
de cât 50 de arnăuţi cu Ispir de trămis întru întîmpinarea cetei de Pasvangii ?
In Craiova mai era, dar ceva oşti de pază sub Bosnneag Aga, dar acesta trădâză causa Sultanului şi Domniei române,
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lată cum descrie Zilot pustiarea şi incendiarea Craiovei de către Paz-

vangii, în anul al II-lea al domniei

lui Moruz,

în luna lui Decembre !.

«Oraşul Craiovei cade cam pe c6stă, unde se vede pe lunca Jiului
în
partea despre care venia Pazvangiii, audindu-se din Craiova un chiloman
de
pușci și de strigări, s'aii uitat din. orăşeni, Când, ce să vagă? o negură
de
Pazvangii, ca nisce hiare turbate, venia răenind și aruncând focuri. O, ticălos
și amărit norod! pote socoti fie-şi-care grâza, frica, şi mai vârtos perderea
de
cumpăt, care tot omul o are la nisce primejdii ca acestea. Aii începuta plânge
fără mângăere şi a se vlecăi toţi. Unii din târgoveţi aii năpustit tot şi ati fugit încotro aă putut, de și-aă scăpat vița; alții ai dat năvală pe !a case
şi
prăvălii a-și siguripsi averea şi mărturile, nosciind ce fac, săracii,
pentru-că,
ce sigurătate era să-și facă în vreme ce hoţii de Pazvangii îi
coprinseseră !
Caimacamul, pomenindu-se fără veste cu o nevole ca acesta, aii năpustit
tot
și — din mânile lor scăpând — cum ? Dumneqeii scie — ati fugit. Şi
îndată dupe
acâsta coprindând Pazvangiii Craiova, înttiă ca într'o clipă i-ati dat
foc din

i6te părţile; apoi s'aii făcut trupuri-trupuri, și unii aii tras

drept la metohul

Episcopiei, cu socotâlă să prindă pe Caimacamul, fiind-că acolo
fusese şedui,
alții ai năvălit asupra târgului dupe jafuri, alţii iarăși pe la
casele booresci;:
şi care pe unde ajungea, cea d'intiiii tr6bă le era să dea foc.
Spunea unii, din
cei ce s'aii aflat prin prejur şi ai fost văgătoriă prăpădeniei
Craiovei, că așa
îndată ai aprins”, încât socotea cine-va că nu meni o ati fost
aprins, ei foc
din cer aii căgut preste dânsa. Vai bieţilor creştini acelora pe
cară i-ati apucat
acolo în oraş! Bi, ticăloșii, pentru ca să scape de Pazvangii —
o socotâlă per-

dută a celor osândiţi — s'aii suit prin wodurile

caselor și ale prăvăliilor,

s'aii

„ vârât prin găuri și prin alte locari ascunse; dar nu le-aii fost de
nici o ocrotire,
ci mai vîrtos i-ati adus pe cei mai mulță la periciune, pentru că, dupe
ce s'aii
încins orașul de foc, ai căutat să iasă toți dupe unde eraii viriţi, şi
care cum
eşia, fugind să scape de foc, cădea în mânile tâlharilor de Pazvangii ; şi pe unii
îi lua robi, pe alţii îi sluteaii, pe alții îi jertfia ca pe nisce dobitâce, fără de

nică o milostivire.

|

Şi aşa ati păţit bieţii osîndiţii aceștia; pentru ca să nu-şi pârdă averea
lor, aii căgut în prăpastia pergării desăvîrşit. Dar 6re nu eraii ei bucuroși să
pârdă tot, şi viţa numai să şi-o scape? Ba, cu tâtă inima; dar perderea de
cumpăt, care” curge din încremenirea minţii, i-ai adus așa, fiind-că cât este
omul cu mintea întrâgă și slobodă, are cumpăt și judecă tot lucrul, cum se

cade, iar dacă încremenesce mintea, care vine din coprinderea inimii de spaimă

și de frică, apoi lipsesce și cumpătui, și așa judecă tot lucrul anapoda seaii pe
* dos, precum și ticăloşii aceştia ati păţit, că ati socotit mai mult averea decât
1, Pag.

33—34

din ultima

Cronică din epoca

fanarioţilor.

470.
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vi6ța, nesciind, cum dic, ce fac. Așa dar aii fost călcarea şi a Craiovei, care
Vaii întâmplat la al 2-lea an al domniei lui Moruz, în luna lui Decemvrie.
Şi luaţi sâmă, în ce chip grâznic o ai prăpădit. Acest oraș Oraiova, se încheia
peste tot în 7000 şi mai bine de case; dintre acestea abia aii rămas vre-o 300,
iar cele-l-alte tâte le-ati ars și le-aii dărimat la pământ; şi nică aceste puţine
nu ar fi rămas, dar Pazvangiii, dupe ce aii călcat'o și aii făcut'o zapt, printre
altele ati socotit în cele de pe urmă, ca nisce cercaţi în acest fel de trebi, cum
că adică vor să vie dupe dinşii din ostaşii de pe la ordiă, și pentru ca să nu aibă
ce să le facă, ati poprit aceste puţine case, ca să se închigă intr'însele, să le
aibă drept metereze. Şi acestă pricină aii fost de aii scăpat, dar le ardea
pe tâte 1.»

In fine, Nazirul Brăilei se mişcă şi el. Cu câte-va sute de cazaci
şi cu trei tunuri. plecă spre Craiova, pe când Caimacamul lugar,
post. Nicolache, oprindu-şi calul în Caraca!, vestise de aci lui Vodă
cele întemplate cu biata Craiova. €are însciinţare luând'o Vodă, dice
Zilot, hotărit că va fi rmas cu totul încremenit, iar mai virtos boerii,
neguţătorii şi cel-l-alt norod din Bucuresci. Aşteptaii anunţaţi să vie
şi rândul Bucurescilor. Acum de abia se otăr&sce şi Vodă a pleca cu
o sumă de ostaşi arnăuţi, lăsând în Bucuresci caimacami greci şi români.
Vodă, merge la Slatina şi aşedă aci tabăra. «Scriea Nazirului să
pue t6tă silința spre a isgoni pe Pazvangii din eră, lua r&spunsuri
că se silesce». Dar nici acestea mavea cu cine să facă treabă, că nu
'1 asculta turcii lui. Nădejdeatâtă
era în cazacii zaporojeni, şi aceștia

forte reduşi din lupta de la Craiova.
Acolo cazacii, cu câţi-va turci călăreţi, vor să coprindă metohul
Episcopiei, cel întărit cu ziduri, socotind că acolo s'a adăpostit Paz-

vangiii. Dar hoţii de Pazvangii, scrie Zilot, nai fost făcut aşa, ci
se ascunseră prin casele nearse de prin jurul metohului. Când Cazacii

incepură

prin case luară
sting,

cu

a asedii.

cu

cei

tâtă bravura

erai ingroziţi şi Kara

metohul,

unde

erau puţini

din metoh pre cazaci între
cu care

Pazvangii, cei

de

două focuri, de "i

ei se lupta. De şi biruitori, Pazvangiii

Mustafa era gata să fugă şi elcu ai săi, când o

plâie supravenind şi udând armele cazacilor în toiul resboiului, Pazvangiii vădând pe cazaci că stinchesc focurile, îi atacă mai cu furie

şi "i sfărimă mai de tot, de numai puţini aă scăpat 2.
Acum Pazvangiii aă intrat toţi. în metoh şi saă inchis acolo. Nazirul nu le putea făce nici un răi cu tunurile, că n'avea tunari buni.

Numai 3 ghiulele s'au găsit, apoi nimerite în ziduri !...
1. Zilot, pag. 33
2. Zilot, pag. 36.
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Vodă

audind, că Pazvangiii

!

AA

sai închis în metoh, scria necontenit

Nazirului, să “i prindă, să nu scape nici unul. Vodă trimitea acestuia
chiar şi daruri, dr lo îndemna ia luptă!. Promisiuni din parte-i destule primea

Moruz,

dar nimic nu

realiza din promisiuni !

Cu tote succesele dobândite, Pazvangiii, fără
acesta, fără ale dice cine-va măcar un karnaxi,
nOpte

sai

sculat şi

aii evacuat

metohul

să fie siliți a face”
scrie Zilot, într'o

şi Craiova...

Zilot

işi es-

plică aceasta căci «se săturaseră a mai privi ziduri dărîmate și părlite ;» dar noi scim dinainte, că Pazvangiii se retrag din țeara Romănescă numai ca să satisfacă cererea Muscelilor.
In adevăr, un aci din Sept.—Oct. 1801, un raport adresat primului Consul al Rep. Francese, spune că, Pasvantoglu de 8 ani susţine
vesboi contra Paşalelor celor mai puternici ai Rumeliei, că ai inva-

dat şi ai coprins de mai multe ori Moldova şi Valahia: «Et ne les a
evacutes que par deference pour la protection que la fussie et Au.
triche accordent ă ces Provinces.»

Ceva mai la vale din acestaş document, se dice curat, că Pazvantoglu prin intermediul unui principe tătar, din casa Saim-Gterai, prieten
bun al împăratului Pavel [, era excitat, seaii moderat în contra Turciei

dupe polta Rusiei cpentru de a protege provincia Moldaviei la care
se intereseză Rusia, contra întreprinderilor lui Pazvantoglu 1»
Dionisie Fotino dice că rebelii s'aii ridicat din Metoh de la Craiova,
ajutaţi de trădarea Bozniacului, una din căpeteniile oştirilor împ&rătesci

care era vechii amic al lui Pazvantoglu. Se pâte ca acâstă trădare u
Bozniacului, seaii Boşneag-aga cum '! numesce Zilot şi care boşneag

avea misiunea

de a păzi oraşul,

.să fi favorizat

in adevăr

retragerea

de nopte a Pazvangiilor, dar menţinem informaţiunea nâstră documentată, cumcă evacuarea Olteniei de către rebeli Sa făcut lu cererea
Rusiej 2:

Ne fiind siguri de a nu fi atacați dindărăt
Brăila, care să şi pusese
să se întărescă aci. Zilot
Nazirul (Laurian dice,
Mânăstirii, ca să r&pună

de

către Nazirul de

pe gâna lor „ Pazvangiii ajunşi la Cioroi, cercară
scrie, că ei sai întărit in Mânăstirea Săgarcea,
că oştirea românsscă) a înconjurat zidurile
pe rebeli prin fâme ; dar acâstă hotărire este

dejucată de anarcehia din oştire şi de trădarea unora,

1. Tom. II, supl. I, pag. 243.
2. Istoria Daciei de Fotino tom. II, pag. 194.
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O lună de dile ţinu asediul inuţil,

fără

ca să pâtă impedica pe

rebeli, cari eşiai din Mănăstire şi 'şi aduceau în voie bună provisiuni
de prin sate. Zilot ne spune, că pote va fi fost venit poruncă de la

Pazvantoglu, căci în una din dile Cara-Mustafa. cu

rebelii

ait plecat

şi din Săgarcea, luând încă în calea lor o mulţime de provisiuni ce
venea, la tabăra impă&rătescă.. Infuriat, Nazirul de astă dată, se ia dupe
rebeli, impreană cu vitezul Kel-Ali-Aga, cu “vre-o 400 de Delii. Kel-

Ali-Aga era deja vestit în lupte anteridre cu rebelii. Şi de astă dată
el bate pe Cara-Mustafa, care numai cu puţin scâpă prin fugă la Calafat,
unde

având

caice

gata aii

trecut

peste

Dunăre.

Kel-Ali-Aga

ia din

mâna rebelilor mulţi Român! robiţi în Craiova şi multe spolii. Ast-fel
„se curăţi puţin Oltenia de Pazvangii, spre nu puţina bucurie a lui
Moruz Vodă, care «îndată tăcu şeinlic, adică aruncă multe tunuri şi
puşte poruncind de trimiseră şi „cărţi atât la Bucuresci cât şi prin
tote judeţele, coprindătâre de acestă bună vestire... care audind-o

toți cu totul de la mic până la mare se bucurară, nădăjduiud potolire
durerilor».
ă
e
+

Laurian dice că domnul să întorse victorios de la Craiova la
Bucuresci. Dupe acest scriitor Moruz este care a bătut pe rebeli nu
numai la Cioroi dar şi la Săgâresei ! (9).
Zilot dice că: «Mai zăbovind Vodă la Slatina, ai venit la Bucuresci
vesel şi bucuros,

ca şi. cum

ar fi făcut isbânda şi ca şi cum

cu vred-

nicie şi vitejie s'aă isgonit Pazvangiii, lucru de tot impotriva adevărului,

pentru că el a fost vrednic, din depărtarea, lut D-dei pentru păcatele
nostre, numai de-ai scornit răul, iar de potolit Vai potolit D-zet
când a vrut». Zilot dă totă vina pe Moruz Vodă, ba încă "i adreseză

următorele versuri:

Ă

«0 Moruze, o Moruze, ce stai de tot cercetezi ?
Ți-aii arătat Caimacamul ? și alții mulţi și nu cregi!
Dar Caimacamul "ţi este omul cel mai credincios,
Şi care altul să ţi facă cercare mai de folos?
Caimacamul “ţi arată: Craiova s'aii prăpădit,
Cu foc și vărsări de sânge săraca s'ati osândit;

Acesta e adevărul și nu mai tot cerceta,

Mai vârtos: mărturisesce cum că din pricina ta,

„4. Vegi naraţiunea lui FI. Aaron, dupe care se povăţuesce, cred, Laurian în
(Manual de istoria României. — Bucuresci, 1839, pag. 171—172).
2. Aga Nicolache.
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Căci dragostea ce firesce ai ca să dobândesci bani,
Ai adus săraca ţâră în patimi atâţia ani,
Dintracâsta şi Craiova Sai repus desăvîrşit,
Un oraş frumos şi mare şi lăudat negreşit.
Acâsta şi alte multe prăpădenii aii adus,
Robii şi versări de sânge, precum înapoi am spus;
Care sânge, c'al lui Avel, strigă la cer ne'ncetat
Răsplată să facă drâptă ţie cu adevărat.

D'aceea mărturisesce păcatul tăi tuturor,

7

Cerând de la Domnul plată într'acest veac trecător.
Lui Mavriche împăratul cel grecese fii: următor,
Care greşind ca şi tine așa aii fost ru gător,
Nu cum-va să te hrăpâsca mârtea cu acest păcat,
Cu sânge drept ca al lui Avel, să te afli judecat,
Căci atunci n'ai îndreptare, ci în Gheena petreci,
Cum Sfînta Scriptură dice: «Du-te în focul de veci !»
Ah, ce glas cu spăimântare, acest glas: «du-te în foe!>
Cerescule împărate, să nu-l aud ei mă rog,
Şi iar mă rog: luminâză gândul mei cel tunecat,
Să poci face săvîrșire lucrului ce am apucat.»
Nu ni-se pare în totul drâptă imprecaţiunea energicului cronicar,
In situaţiunea mizerabilă, în care ajunsese domnia ţărilor române
ce putea face un Moruz Vodă, ca să salve Oltenia de prădăciunile lui
Pazvantoglu, care, cum v&durăm, era solicitat de influenta externă,

“când rus&scă, când francesă ? In fruntea unei oşti turceşci, care retusa
de a se bate contra coreligionarilor lor din câta lui Pazvantoglu,
Moruz nu putea opri prădăciunile, nici ale acestei cete şi nici chiar
ale turcilor de sub comanda lui. Astfel, trei luni de dile, până prin

postul Paştelor, din 1801 Oltenia a fost dată jafului şi incenâiului.
%

Intors la Bucuresci,

Porţei otomane

de jăluirea

Moruz

Vodă se gândi că era dator

Craiovei,

însoţind

naraţiunea

să anunţe

trimisă la

Constantinopol cu mulţi bani împraştiaţi pe la Divanişti, că să temea
“să nu fie invinovăţit lot el de cele întâmplate. Moruz, care nu putea
să ignore vederile guvernului” francez în privinţa lui Pazvantoglu şi

care scia egalmente
cea de la. Marengo

victoriile lui Bonaparte necurmate, din anul 1800,
din 14 lunie, cea

de la Hochenlinden

asupra Austriacilor din 3 Decembre,
Linzului, Steierulai, Turinului ; Moruz,
»

a lui Moreau

luarea Munichului, Salzburgului,
care cunoscea

de sigur impor-

Ad

V. A. URECHIĂ
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tanța Franciei dupe tratatul de la Luneville dintre ea şi Austria,

în momentele jafului Craiovei;

cugetă

că era

amicii

săi

oportun

din

inteligent

să se reapropie

Constantinopole

şi deştept cum

de

Pazvantoglu

împinse

Divanul

mescă propunerea de a.trimite la Bucuresci
incredere, care să negocieze, înpăcarea Turciei

tocmai

era, Moruz

şi

deci

turcesc

prin

să-i pri-

un. comisar ture de
cu Pazvantoglu. Porta

trimise pre IHasan-Paşa, om bătrân, blând și înțelept, care se bucura
de bună opiniune la turci în genere şi chiar avea stima lui Pazvan-

toglu. Hasan-Paşa, ca să fie mai aprope de Pazvantoglu, luă reşedinţă
la Craiova. De aci scria adese lui Pazvantoglu îndemnându-l la pace

şi supunere,

|

i

Nu se pare că înaintară mulţ negociaţiunile cu Pazvantoglu, €r
Laurian, dupe FI. Aaron pretinde, că Hasan Paşa ceru de la domnit
or

un bun bacşiş de 60.000 lei, pe care Moruz
şi el şi Turcii din ţeră.

'l-ar fi dat numai să iasă

Impotrivirea lui Pazvantoglu de a se supune, bănuesc că vine de

acolo, că spera să'i fie ajutată intreprinderea,
Francezi. .
Napoleon, ajuns prim consul, cer6a, două

tratatului de pace cu Rusia 2 Oct. 1801,

fie de
dile

adică la 10

Muscali fie de
dupe

incheerea

Octombrie,

in-

lormaţiuni de la ambasada franceză din Constantinopole,
asupra situuțiunii lui Pazvantoglu, şi, de sigur, ca o consequenţă a
păcii cu Rusia.
Napoleon are aerul de a nega ori-ce amestec al Francie
i în mişcarea

lui Pazvantoglu !.
|
|
Cu i6te aceste denegări ale lui Napoleon, o lună dupe aceea aflăm
la Paris.pre Nedeliu Popovici, care e trimis al lui Osman Pazvantoglu,

spre a negocia

cu republica

franceză

o alianţă în favârea

urmărite de Pazvantoglu. Etă propunerile acestuia:

scopurilor

1 Relaţiunile externe către aî Sărcinatul de afaceri al Republi
cei franceze
din Constantinopole, despre agitaţiunile din Imperiul otoman
— Paris,
. 10 Oct. 4801
Hurm. Tom,
II supl.

1 pag. 212.

.

(Vol. 203. D. 14).

Paris, le 19 Vend6miaire,

an 10

«La plupart des provinces de la Tarquie d'Europe, ont 6t6 agitâes
durant
ces dernidres anndes. Quelle est leur situation actaelle et
jusqu'ă quel point
Pantorit6 de la Sublime Porte s'y est-elle raftermie?
Quelle est, en particulier
la situation de Passavan-Oglon? Estelle encore de nature
ă inspirer de vives
inqui6tudes â la Porte Ottomane? On nous avait attribas
le projet de seconder
ce chei de rebelles, et l'on nous supposait des relations avec
lui; mais il my
en eut jamais d'aucune espăce. La France a constamment
repoussâ lidâe d'opârer le d6membrement de la Turquie, et elle sera toujour
s disposâe ă donner
ă la Porte Ottomane les moyens de prâvenir un tel &v6nem
ent».
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Nedelio Popovici, trimisul lui Osman Pazvantoglu, către Ministrul relao.
:
.
3
az
*
e e
țianilor externe, despre propunerile lui Pazvantoglu privitâre la serviciile ce
dinsul voesce să aducă politicei francese în Turcia.— Paris, Novembre 1801 !.
(Vol. 303. D. 56).
Paris, le 16 Brumaire,

Citoyen

an 10. -

Ministre,

J'ai Phonneur de vous exposer que le Pacha de Widdin, Osman PasvandOglou, mon Seigneur et maitre; m'envoie auprâs du Gouvernement francais pour
Ini soumetre de sa par les propositions suivantes :
Pasvand-Oglu

propose :

140. De concourir de tous ses moyensă
tous les changements que le Gouvernement francais croirait -utiles pour lui de faire dans le Gouvernement de
VEmpire ottoman;
20. Si la R&publigue frangaise se propose d'attaguer la Puissance ottomane ;
Pasvand-Oglou s'engage ă la seconder de toutes ses forces et de coopârer ouver“temient et de concert avec les troupes francaises, jusqu'ă P'accomplissement des
projets du Gouvernement frangais, ă la seule condition qu'il lui laisserait une
“province oă il pourrait vivre tranquille sous la protection des lois frangaises,
lui Pasvand-Oglou et son ami Ginis Mehemet Gueray Sultan.
30. Si les intârâts de la France exigent la sâretâ et la tranquiilit6 de
Empire Ottoman, tel qu'il est aujouriPhui, c'est ă dire utile ă ses ennemis et
nuisible ă ses amis, Pasvand-Oglou promet de suspendre toutes les hostilites

„_contie la Porte et de laisser en outre a la disposition du Gouvernement francais de se prevaloir auprăs de la Porte de cette opâration importante, la cessation des hostilites,
|
La commerce que vous 6tablirez dans les riches provinces de la Bulgarie,
la Valachie, la Servie et la Turace, qui enrichira la nation franqaise, dont, Pasvand-Oglou
:se dânlare lami fidăle, ce mâme commerce dont la sâret6 exige la
tranquillit6 des provinces, vous fournira le prâtexte de demander ă la Porte
Pltlak (acte d'amnistie) de Pasvand Oglou et cachera â tous les yeux Vintelligence qui existera entre la R&publique et Pasvand-Oglou, mon Seigneur et maitre.
40 Si le Gouvernement francais, hors les cas ci-dessus 6nonc6s, trouverait
dans sa sagesse tonte autre circonstance oii il pousrait faire un emploi utile
pour ses intârâts des forces et de la personne de Pasvand-Oglou, i! desire que
le Gouvernement francais disposât de lui en tout et partout; et Pasvand-Oglou

promet d'entreprendre avec son audace ordinaire l'ex6cution des ordres du (ou4. 7. XI, suplim.

IL. pag. 216.
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vernement francais de telle nature quils soient,
en supposant toujours qutils
ne seront point dirigâs contre la croyanee des vrais
Musulmans.
Telles sont, Citoyen Ministi e, les propositions que vous fait
Pasvand-Oglou
et les conditions qu'il vous offee en Gchange de Vamiti
6 du 1* Consul et d'une
protection tacite qu!l sollicite aupr&s du Gouve
rnement francais.
Agr6ez, je vous prie, Citoyen Ministe, /hommago
de mon profond respect
et de mon parfait d6vouement.
Salut et consid6ration,
|
|
Sign : Nedelio
Rue

Poppoviea.

de PEchelle

No, 519,

Moruz Vodă, vădend nereuşita vederilor
sale politice, cugetă că
s'ar putea compromite viaţa de ar mai ţine
tronul şi deci, dice Fotino,
in dilema grea ori de a conspira alătu
rea cu Pazvantoglu, or de a
lăsa țeara în prada lui, crede căi mai
bine pentru dânsul să-şi ceară
mazilias Zilot. pretinde, că ceea ce aă decis
pe domnitor la acâsta, pe
lângă temerea de vre-un r&ă mare, ai [ost
«mai vârtos e că vedea şi
cheliuielele Domnii mari şi nu-i mai rămă
sese mijloc de agonisit a

banilor ;

că

pote

de-era,

acesta,

tot

se

mai

atirna

ceva.

Şi aşa ai,
inceput a organisa prin unii alţiide la Țarig
rad mazilia, puind pricine
multe de neputinţă, şi cu resteşugareţele
sale mijlâce au Şi să&verşii

socotela sa, şi la
locul

luna lui Octombrie

180 „, Sa mazilit,

domnind

în

si Mihaiti Vodă Suţul, cu a treia
Domnie într'acâstă ţeară».
In privinţa datei la care sa întemplat
mazilirea lui Alexandru
Moruz constatăm discordanţă până şi
în ultima lucrare a Domnului
protesor Xenopol. Domnia sa dice, că
Alexandru Moruz domnesce de

la Aprilie 1799 până la 10 fuliă 1804.
Am

Xenopol

v&dat, că data inceperii domnie: este din Marti
e 1799. Domnul

se ia dupe

data unei note din Constantinopole

irances, din 10 Aprilie stil nou, nebăgend
de semă

către guvernul

Şi la acea impre-

jurare, că informațiunea din acea, notă
este posteridră cu câte-va dile
numirii lui Alexandru Moruz ca domn
al Munteniei. Apoi, noi avem
„ data esactă a intrării lui Moruz în Bucur
esci, de 14 Martie 1799, prin
urmare, ţinând semă de tâtă, graba cu
care a fost obligat să călătorescă
de la Constantinopol la Bucuresci, încă
nu putem da pentru începerea
domnii lui

Moruz o dată posteriGră primelor dile
din Martie. Capul
lui Hangeri a fost adus la Constantinopole
la 9 Martie stil noi adică
la finele lui Februarie şi se scie, prec
um am arătat, că imediat Moruz
a !ost numit domn de către Pârtă.
Am vădut de altă parte, că primele
acle însemnate, de Moruz ca domn,
dupe sosire în Bucuresci, cu
deseverşire râstârnă aserţ
iunea, că domnia

acestuia

începe în Aprilie,

7
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Cât privesce data sfirşitului domniei,
Fotino,

arată
că urmaşul

Vu
D-l Xenopol

lui Moruz

este iarăşi

în

a venit în țeară in luna

lui
„Octombre. Ar urma deci că între 10 Iulii stil. noi
1801, până la Octombre

acel. an,

când

dice. că

a venit la Bucuresei

M.

Suţu,

a

fost

_ administrată ţeara prin căiimăcămie, ceea ce cu codice
le domnesc No.
43 din archiva statului se probâză absolut eronat,
.
Acest codice

ne dă resoluţiuni

de la Alexandru

Moruz

până

la

Octombre 1801.' Din Septembre sunt fârte numerâse acte de la
Alexandru Moruzi în cod. 43. Din Octombre, la fila 592, este un
act din 6 Octombre 1801; la fila 594, este resoluţiunea din 7 Octom
bre 1801; la

fila 598 verso,

este o vesoluţiune

din 6 Octombre 1801;

la fila 599, altă

resoluţiune din 6 Octombre 1801; laila 600, o resolu
ţiune din 8 Oc-

tombre 1801 repeţi! şi Ja fila 646;

1a fila 600 verso, resoluţiune

din 7

Octombre 1801; Ia fila 602, resoluţiune din 6 Octom
bre 1801; la fila 603,
resoluţiunea din 9 Octombre-1801 ; asemene la fila
623; la fila 478 verso, .
resoluţiunea din 10 Octombre 1801 ; la fila 606, resolu
ţiune din 12 Octombre 1801.
|
Va să dică, in ori-ce cas, Al. Moruzi- domnesce
mai bine de o
jumătate de lună din Octombre. In cod. 44, cel
întiiă act cu numele

lui Mih. Suţu este cu data din 30 Oct. 1801. Urme
zăcă între 44 şi |
30 Oct. 1804, vine la Bucuresci M. Vodă Suţu. (cod.
44 fila 1).
Deacă

Moruz în
lui s'ar fi
admisibil,
venise în

este să- ținem

sâmă

de arătarea

Iui Fotino,

domnia acâsta a 2-a a domnit 2 ani şi
întins,'pân'n Decembrie 1804, ceea-ce
de vreme ce însuşi Fotino recunâsce,
Bucuresci Sucecsorul la domnie Mihai

că Alexandiu

9 luni, atunci domnia
«ste documentat necă în Octombrie deja
Suţu. Lauriana pus

mazilirea lui Moruz-în Noembrie, ar, dupe câte ar&tar
ăm, nu cu mai

mult temei. T6tă. r&tăcirea vine de acolo,
cotâlă afirmarea lui Fotino, că domnia lui

că s'a luat ca basă la soAlexandru Moruz a durat

2 ani şi '9 luni, pe cână în realitate ea nu
Qură de cât2 ani şi 7 luni,
"dupe cele mai autorisate fântâni, Deacă, precu
m nu ne e permis 2 ne
îndoi un singur

moment, inscripţinnea ce am dat în «Pe
file de ceaslov» 1 de la 14 Martie 1796, apoi în Octombre
se împlinesc tocmai 2

ani şi 7 luni ai domniei a 2-a lui Alexandru

Moruz.

Istoricul

nostru
D. Xenopol face cea mai mare er6re luând
u-se dupe un document din
colecţiunea : Hurmuzaki, (supl.II pag.
205) care vorbesce. despre
mazilirea domnitorului Ipsilarte, iar nu
a lui Moruz. Domnia sa ob-

servă,

chiei,

că

documentul

Alexandru

pomenesce de

Ipsilante

destituirea

la 10 Iuliu 1801 (Hurm.

principelui Vala- ,
III), dar.se gră-

1. Vegi memoriul ce am presentat la Academie în 1889.
Anale. Seria II. Tom X.
Istoria Românilor de V, A, Urechiă. ”
i
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besce a dice: «insă numele Domnului este greşit ca lIpsilante».
Nu este greşit de loc numele domnitorului, căci aci e vorba de destituirea Domnului Moldovei Ipsilante, iar nu a lui Alexandra Moruz.
In titulatura documentului şi în textul notei este. negreşit erdre, că

'Ipsilante e numit prince de Valachie în loc de prince de. Moldavie,
„Qar aceștă erdre este fârte frecuentă în notele diplomatice din intregii
secoli anteriori. Apoi

lante domnesce

(onstantin

Îpsi-

în Moldova la data acesta, iar nu în Muntenia.

se scie lămurit,

că în

adevăr

Şi în

definitiv, documentele prin cari se termină domnia lui Alex. Moruz
şi acele cu cari începe domnia urmaşului săi Mihai Suţu, ar fi trebuit;: să fii oprit pe ori-ce istorie modern, de a cădea în erorea CrONOlogică a reposatului Laurian şi a altora.
|
|
,

CAP. XIII
Domniă

d

Miha?

Sufu în Muntenia.

„VEgutăm

mat sus motivele şi împrejurările, cari aduce înlocuirea

“lui Alexandru

Moruz în domnia Muntenă, prin Mihai Suţu. Acestă nouă

domnie,a treia a lui Mihai Suţu, este prea scurtă şi prea agitată ca
importante

în

nistraţiunea ţărei. Totuşi le cercetăm şi pre aceste puţine.

să fie lăsat dupe

densul

multe

lucrări şi urme

.

admi-

In compunerea Divanului lui Mihai Suju, numai Spătarul Hangeri
este nume strein şi încă şi acesta este urmaş al unui Domn, pre care

il vădurăm cunoscut, în Principate, incă inainte de a deveni Domn.
Din Divanul lui Alexandru Moruz, r&nân in Divanulul lui Mihai
Suţu mal mulţi boeri, dâră că din Mare Logofăt Nicolae Brâncovean
trece ca Mare Ban,iar Filipescu Constantin, din Mare Vornic, devine
Mare Vistiernic.

La 97 Aprilie 1802, adecă cu puţine .dile înainte de finea domniei lui
Miha: Suţu, Divanul ţăre! coprindea următorele persâne: Mitropolitul
Dositei, Episcopii: Nectarie Râmnic, Iosif Argeş, Constandie. Buzăă,
cum

şi

boerii: Dumitraşcu

Ghica vel

Logot&t,

Ghica

Vornicii:

Ban, N. Brâncovean

Racoviţăşi Mare Vistiernic este acum Golescu !.
Ca administrator, Mihai Suţu ne este cunoscut

4. Vegi Cod. XLIY,fila 249.

vel Ban, Scarlat

Creţulescu, C. Stirbei, Câmpineanu
din

şi

altă domnie.
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De astă dată puţine sunt, repeţim, măsurile
ce a putut lua ca admi" nistrator şi justiţiar. Venit în țeară tărdi
i, iâmna, Mihai Suţu a fost
salutat cu încredere de boeri şi de neguţ
ători, dar de îmbunătăţiri nu se
putea apuca Mihai Suţu, în timp de iarnă
. El însă sciu găsi timp de
astă dată ca să
stârcă câte-va milione de la țeară, sub
cuvint că trebue
bani pentru întreţinerea oştirilor turce
sci, cari vor apăra țeara în contra
Pasvangiilor. Ba unii scriitori afirmă
încă, că Mihai Suţu a mai luat
şi cu împrumut

propunea
întors.

să nu

bani de la poeri şi neguţători, bani cari
de sigur 'şi
'i mai

întârcă Rici-o-dată,
|

precum
|

nici

nu

i-a mai
ă

Dionisie Fotino dice, că «cu tâte că Domn
ul s'a nevoii să iconomis6scă lucrurile spre a nu se îngreuna
ţeara, însă fiind-că cheltuise
mulţi bani

pentru ca să capete domnia şi fiind
-că avea însemnătâre
cheltueli cu oştirile, — pentru care
Porta .nu-i trimetea nici o para de
la hasnaua sa— a fost nevoit de la
un timp, a pune mai multe dări

pe ţeară.»

N

|

,
Zilot românul, comparând pofta de dobâ
ndă a lui Moruz cu a lui
Mihai Suţu, amintesce că Mihai Vodă, din
anteridrele domnii, 'şi făcuse

nume

bun:

<Făcuse ţeara cunună
- Ferind-o de prăpăstii,
Atât cât "i rămăsese

:

Numele, cum că fusese
Dom ţărei ca nime alt,
Aşa bun şi cu dorire
Pentru a ţărei sporire

Şi creştin adevărat.

Dar, o! ce nepotriveală

La a ţărei socoteală!

Căci unde nădăjduia,
Cum că va să pască turma
Tot ca întâiii şi acuma,
Ai ajuns de se căia,
Căci vădură fără veste,

Că acel d'intâiii nu este,
Ci cu totul tot schimbat,
Înfipt cu mare pornire
La banilor dobândire...»
*..

Zilot afirmă, că Mihai Suţu în acâstă domnie
'şi-a dobândit nume
ră, din causa unuia din fiii săi. Avea el
doui
fii, pre Nicolae

şi pre

180
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„George!. Nicolae este acela acusat de Zilot, că nu grijea de alt, fără
numai

să-și imple

punga.

«Acesta dar a fost pricina de s'a prefăcui Mihai Vodă in acestă
domnie, din dulce, în amărăciune, că nu ai avut miniştri trebnici ca
să pârte ogodul trebilor. EI tot acela era sărmanul, dar ce folos, că
"şi dedese barba în mâna finlui s&ă şi cum este vorba românescă :

«cumîi cânta, aşa jucab

_ Se mai întrâbă Zilot, de ce nu impedeca boerimea de la răi pe
Mihai Vodă ? Dar tot el işi: răspunde, “«că boerimeâ nici nu 'şi-ati deschis
gura să vorbescă un cuvint spre ajutorul ţărei ; încă, precum am audit
pre mulţi spuind, dintre boeri erai şi uniţi la croeli necuviinciose şi

stricătore ţării, cu Beizadea Grigore.»

C6da de topor, de care mereii vorbirăm !
Zilot, esplică recurgerea

|

lui Mihai Suţu,la îngreunarea

cu dăjdii

şi prin o faptă viclână a lui Alexandru Moruz. Ultimul cronicar al
fanarioţilor, pre cum '] numesce domnul Hasdei, dice că Alexandru
Moruz, care încă nu plecase din Bucuresci, când acolo în Octombre
sosi Mihai Suţu, voind să "i facă nume răi la ţeară, îl încărcă,la socotelile de plată a lefilor oştirilor, îîn atâta, în cât Mihai Suţu se vădu

în nevoia de a recurge la sporirea dăjdiilor2.

Din timpul administraţiunei scurte,a lui Mihai Suţu, din tâmna
până în primă-vara anului 1802, „iată. cam ce acte mai însemnate pu-

tem culege:

-

a

.

Cu referinţă. la biserică.
Dupe ultima filă a tabelei Codicelui:No. XLIV, urmeză două pagini
albe şi apoi o listă cu titlul: «Hirotoniile ce să fac.» De la 1 Ianuarie
1802, până la 4 Maii acelaş an, sunt înscrise 97 de hirotonii pentru
sate şi oraşe, nti numai din „eparchia Mitropoliei, ci şi de. „prin alte
eparchii.

Hirotoniile s'a făcut, seaă dupe anaforaoa Isprăvniciei, seaă dupe

acea a Mitropolitului, seaii dupe

acea a Vornicului

de politie.

sunt dupe anaforaoa Vistieriului Golescu şi a Banului Ghica.
Mai

toți

andidaţii

feciori de preoţi.

la preoție

sunt numiţi

grămătici,

Câte-va

mulţi sunt

Hiretoniile se fac cu păzirea vechilor nizamuri. Aşa insu-şi marele
Ban Brâncovenul nu pote dobândi preot la satul săi Sărulescii, în locul
.

1. Vedi Cod. XLVIII,
„Pag. 48 şi 49,.

fila 125 verso.
4
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preotului

de acolo,

:

A

care se făcuse protopop, de cât cerând
acesta

„anafora la Domnitori.

cu.

O singură schimbare de epitropie de biser
ică s'a întâmplat sub
"Mihai Suţu, anume la Sf. Spiridon-Noi
2.
a
a
„ Reiînoiri de chrisâve pentru mănăstiri nu se pot
face sub Mihai
Suţu,în mijlocul agitaţiunilor şi a r&sboielor
contra rebelilor din Vidin,
Numai un
act de donaţiune,

către Mitropolia

din

Bucuresci,

găsim de
la Mihai Suţu, prin care despăgubesce pre
Mitropolie pentru o țisancă
ce i-a luat o anteridra judecată, dăruindu-i un sălaş
din ţiganii domnesci3,

La 30 Octombre 1801, Mitropolitul Dositei
se tânguesce lui Mihai
Suţu, contra Ispravnicului de Muscel, pențru
rele urmări şi superări
1. Vedi Cod. XLIV, fila 42.
2. Vegi fila 29, Cod. XLIV.

ia

Prea

|
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Inălţate Domne,

Adunându-ne la luminatul Beizadea Grigorie Ghica,
ca să teorisim socotelele
răposatului Medelnicer Grigorie, Epitropul sfintului
Spiridon-Noii, de veniturile
și cheltuelile numitei mănăstiri, din vremea de când
n'a. dat socotâla mănăstirei
şi până la morte și văgând, că ru este mijloca lua
nici o curață pliroforie,
de nică o madea, până nu se va orândui mai întâi
Epitrop, carele să facă
cuviinci6sa cercetare cn deamănuntul, de tâte madele
le, ca să deie îndestulată
înţelegere de fieteș-ce lucru, pentru acea am şi făcut
alegerea și am orânduit
Epitrop mănăstirei pre Slugerul: Nicolae, om cercat,
vrednic şi cu frica lui
Dumnedeii, pre carele Pam însărcinat, nu numai a cercet
a și a descoperi adevărul :
socotelilor, ci să și primâscă tât6 ale mănăstirei
lucruri mișcătâre și ne- mişcătre în s6mă şi purtarea sa de grijă, făcând curată
catagrufie până la una şi
să le chivernisâscă cu bună economie, aducându-l
e la bună şi lăudată stare şi
adăogire și sporire, urmând la tote după testamentul
răposaţilor Ctitori, și după
luminate hris6ve Domnesci ; ci rugăm şi pre Măria
ta, ca să se dee luminată
întărire acestei alegeri de Epitrop la numita mănăstire,
fiind. și cu scirea şi
voinţa luminatei Beizadea, Ctitorului.— 1804, Noemvre
21.
Ie
Dositeiu al Ungro- Viahiei, Grigorie Ghica, Dumit
rache Ghica Ban,

Io Mihail Constantantin Suţul
Intirim și Domnia

de Epitrop al numitei

„se

cuprinde

mea alegerea acâsta şi orânduim

mănăstiri şi a urma

mai jos.— 1801,

Cod. XLAV fila 39,

Pud.i gospod 'Zem.

Decemvre

3. Vegi fila 64, Cod. XLIV.

10;

Vlahiscoie
pre Sluger Nicolae -

întocmai și întru tâte după cum

/
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ce face la partea. preoţescă acel ispravnic, Slugerul Enache. Mitropolitul arată, că protopopul din judeţ, "1 însciinţăză, «că ar fi trimiţenă
(ispravnicul) de sine-şi slujitori, de ar fi aducând pre preoți, de i-ar fi
închidândşi iar fi globind fără de scirea protopopului şi a n6stră...
Luminate Dâmne, mai inainte obiceiul era, când cădea în vre-o vină,
vre-unul din preoţi, Dumnelor Ispravnicii "1 trimeteai la protopop de
'Şi lua căduta certare. Asemenea, când greşea vre-unul din protopop,
Dumnelor Ispravnicii insciinţa' Mitropolia şi dupe vină 'şi lua pedâpsa.
Şi la luminatul Divan, când se judecă vre-unul din partea bisericescă,
cu vre-un mirean şi se vădesce în vină, partea bisericâscă se trimete

la Mitropolie să se pedepsescă. Când un Domn

stăpânitor localui, le

păzesce acestea, cu cât mai vârtos un Ispravnie! Acâsta nu s'a mai
întemplat până acum: «Dumnslui Slugerul s'a făcut de sine-şi Protopop

şi Mitropolit cu urmările

domniei

sale.»

Mitropolitul

cere cercetare

pentru închiderea de către Ispravnic a Protopopului.
Domnitorul în acea di se grăbesce a aproba cererea

Mitropoli-

tului. Însăreinatul Domnitorului are obligaţiunea să cerceteze ce jafuri

a făcut Ispravnicul

preoţilor din judeţ?!

1. Anaforaoa Mitropoliei pentru vele urmări şi supărără ce face la partea
preoțească Sluger Enache, Ispravnicul de Muscel.
Prea

Inăiţate Domne

Cu smerită anafora însciinţăm Inălţimei tale, că un Stroie Protopop, ce "!
avem orânduit la plasa Găleseșeilor, sud Vlașca, prin jalbă ne arată, că aflându-se dus
la culesul unei vii, ce are asupra Pitescilor în sud Muscel, una Savasta Diaconeasa
Var fi tras la judecată la Dumnâlui Sluger Enache, Ispravnicul numitului judeţ
Muscel, pentru socot6la unei datorii de bani, ce ar fi avut Protopopul la bărbatul săi Diacu Chiranu, și fără de a mai intra în cercetare, spărgând zapisul
de datorie, cu cuvînt că s'ar fi plătit, ai pus şi la popreală și se află şi până
acum închis, fără a ne însciința pre noi mai întâi, după datorie de ar fi avut
Protopopul vre-o vină; deosebit ne însciințâză și Protopopul acelui judeţ, că
ar fi trimițând de sineși slujitori și ar fi aducând pre preoți de '-ar fi
închigând și “-ar fi globind, fără de şoirea Protopopului şi a n6stră, precum
mai pre larg pliroforie să va dă Măriei tale, din chiar acâstă alăturată însciințare
ce ne face numiții protopopi. Luminate Dâmne, mai 'nainte obiceiul era, când
cădea în vre-o vină vre-unul din preoți, Dumnâlor Ispravnicii ?1 trimitea la
Protopop de 'și lua căduta cercetare, asemenea și când greșea vre-unul din
Protopopi, D-lor Ispravnicii însciința Mitropolitului și după vină îşi lua ped&psa
şi la luminat Divan, când se judecă vre-unul din partea bisericâscă, cu vre-un
Mirean şi se vădesce în vină partea bisericâscă, să trimite la Mitropolie de se
pedepsesce ; când un Domn stăpânitor le păzesce acestea, cu cât mai vârtos
un Ispravnic! Acâsta nu s'aii mai întâmplat până acum! Dumnâlui Sluger. s'a

tăcut de sineși şi Protopop și Mitropolit, cu urmările Domniei sâle; pentru care
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Cu referinţa la Biserică mai dăm aci următârele acte:
Prea Tnălțate: Domne

|

Ă
Sfinția sa, iubitorul de Dumnedeii părintele Episcop Argeș, chir Iosif,
încă de la trecutul Iulie 2, făcând arătare în scris către Măria sa Alexandru
Vodă Moruz, că în anul trecut 16t 1800, fiind cumpărători şi tacsildari Vinăriciului de la Mușcel lancul Perdicar și șătrariu Barociu și Tudor Iliat,
ai
luat și mila sfintei Episcopii şi o ţin fără de cuvânt, din: porunca Măriei sale
s'aii fost cercetat atuncă pricina prin judecată de către noi și după catastișele

numiţilor tacsildari,.
s'a dovedit că acestă milă a Episcopiei aii prins ţal. 1137

şi s'aii luat de către dînșii tără tăgăduială și a lor, din cară bani tal.
184 bani
30 era asupra lui Barociu și tal. 444,53 asupra lancului Perdicar,
cari bani
„ S'aii îndatorat numiții doi tacsildari să răspungă, iară pentru - tal. 508
bani 37
ce mai lipsesc până la suma milei, 'i am fost îndatorat pe câte-și trei să plătâscă,
- ca unii ce ali fost tovarăși, dând fie-care câte taleri 169,52, în urma căreia

alegeră a nostre arățându-ne șătraru Barociu răvașu de la 29 ale lunei Iunie,

al Iancului Perdicaru, cu coprindsre că de se va hotări să plăt&scă aceşti
bani
ai milii, Şătraru să nu intre la analoghie, âm fost dat platnici pe Iancul, i pe
Iliat, ca ei amindoi să răspungă şi acei tal. 169,52 ce -să orânduise întâi să da
.

N

.

o

_

rugăm ca în fericite gilole Măriei tale, să nu șe strice aceste obiceiuri vechi, ci
mai vârtos să se îndrepteze şi cu luminată poruncă să se rânduiască credincios.
„omul Măriei ta'e, împreună cu omul Mitropoliei, să facă cercstare la faţa locului,
atât pentru închiderea Protopopului, cu ce cuvânt de vinovăţie Pai închis? cum
și pentru alte jafuri ce se va dovedi că ati făcut preoţilor din judeţ şi să
însciințeze Măriei tale; iară anii Măriei tale, rugăm de la Domnul Dumnegei
să fie mulţi și fericiți.— 1801, Octombre 30.
Al Măriei tale către Dumnegei fierbinte rugător şi smerit părinte sufletesc,
Dositeiu al Ungro- Vlahiei

Io Mihail Constantin Suţul Pod. i gospod Zem. Vlahiscoie
Cu caleși primită fiind Domniei mele, anatoraoa ce ne face prea Sfinţia sa
părințele Mitropolit, orânduim pre sluga Domniei mele. .... logofeţel de Divan,
să mârgă la sud Muscel, unde aducând pre acel Protopop Stroe de față, să
facă cuviinci6sa cercetare, mai întâi acolea la Isprăvnicat, ca- să dovedâscă de
i-a spart Ispravnicul zapisul şi de Paă pus Ispravnicul la închisre cu adevărat,
dipă cum ai însciințat Protopopul, către prea Sfinţia 'sa părintele Mitropolitul:
şi cu ce cuvânt de, vinovăție L'ait închis; așişderea să facă orânduitul Domniei
mele cercetare cu amănuntul, ce jaf a făcut Ispravnicul preoţilor judeţului şi

să aduvă Domniei mele pentru tâte drâptă pliroforie în scris pre larg. — 1802,
-.
Octombre 30...
O 0oa, ZUIV, tai,

-

Vel Logofăt,
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Şătraru, precum tâte acestea se coprind în anaforaoa nâstră, ce este cu 1&t. 1801
Iulie 2. Acum vedem, că iarăși se jăluesce Sfinţiasa părintele Episcop, cerând

a se face cuviincidsa înplinire dreptului Episcopiei,
sunt la

Perdicaru

şi de

la Tudor

banii

ce

adică tal. 67,68 ce mai

sunt asupra

lui, după „anatoraoa

nâstră, plătind numiții tacsildari-și deciuiala Zapciului, i cheltuiala ce aii făcut
Episcopia de când âmblă în judecată cu dânșii, la care jalbă a Sfinţiei sale
fiind-că ni se poruncesce de către Inălţimea ta, ca să arătăm pricina prin anafora
"în ee chip este, nu lipsim, după poruncă, a face Măriei tale arătare, că curgerea
pricinii este după cum se coprinde mai sus și cât pentru Iancul Perdicaru i
pentru Barociu, ne arată Zapeiul cel orânduit, că ai răspuns banii ce a fost
asupra lor,
iar Tudor: [liat neplătindu'i nici “până acum, îl aduse Zapciul înaintea
nâstră, pre carele “întrebându-l cu ce cuvânt se împotrivesce de nu răspunde
dreptul Episcopiei
? îl văgum rezemându-se la o carte Isprăvnicâscă, de la 13
ale trecutului 'Octombre, unde se vede, că vîndând ei, adică tacsildarii rămășițele
Vinăriciului la un Constandin biv. Clucer de arie ot Câmpu-Lung, Var fi osândit

pe acela

ca.să dee mila Episcopiei și cum întrebându-l Tudor de ce nu %-aă

dat, ar fi dis Constandiu, că banii milii % ar fi dat în mâna Iancului Perdicar,
dară cu acestă carte nu pâte Tudor a se ajutora întru nimic, pentru că Episcopia
nu are a face cu acel Constandin Clucer, cărui -aii vândut ei r&măşițurile, nică
cu socotelile de dat şi luat, ce va fi având tovarășii între dâdşii, ci dreptatea
“se caută spre tacsildar, pentru care fiind, că cei-l-alţi doi tovarăși ai r&puns
banii ce aii fost a da după anaforaoa nâstră, dator este și Iliat-a răspunde

acei tal. 254,18

ce sunt

asupra lui, ca un tovarăş-ce aii fost, însă

tal. 169

bani 52, analogon ce Pati ajuns din talerii 508,87, care s'a orânduit ai plăti
câte

trei și tal. 84,86, din tal. 169,52,

analogon

ce să- orânduise

a'i da Barociu

şi în urmă îndreptându-se cu răvaşul Perdicarului, ai rămas să-i plătâscă tot
Perdicaru dimpreună cu Tudor, cârele fiird-că nu urmâză din sineși a-i plăti,
să fie luminată porunca Inălțimei tale, către Zapeiul cel orânduit, ca să'l ridice
la îichisâre până va plăti acești bani, iară pentru deciniala Zapciului, i cheltuiala
ce cere părintele Episcop, a se răspunde de către tacsildari, ca unii ce a luat.
și aă ţinut banii milii fără de nici un cuvânt; rămâne cum va fi luminată

porunca Măriei tale.— 1801, Noembre 22,
Constantin

i

Ştirbei vel Vornic, Ştefan

Văcărescu vel “Vornic.

“Mo Mihail Constantin Suţul Vud. î gospod
Teodor Iliat ne rămâind odihnit la acâstă anafora a D-lor Veliţilor Boeri,
S'aii. înfățișat la Divan înaintea- Domniei mele cu........ Dichiul Vechilul

Sfinţiei sale iubitor

vre un alt cuvînt
acestor bani,

de

de Dumnedeii

deosebit
cât

numai

vrednie
după

Episcopului

Argeș,

unde

de împotrivire a sea
socotâla

ce

ar fi căutat

nu

avu

Teodor

se apăra de plata
el cu

tovarășii
.
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Golescul, nu numai

n?ar fi rămas asupra

lui dintr'acâstă milă vre-un ban, ci încă și alți bani buni
ai lui ar fi asupra
tovarășilor săi, cerând a se aduce acea socol6lă de față să
se vadă, căruia i
s'aii dis, că de vreme ce împreună
cu Barociuși cu Perdicarul ai fost şi el
tacsildar de o potrivă şi câte-și trei ai făcut urmare
împotriva ponturilor
Domnezci, de ai luat mila Episcopiei, cu drept cuvint
dară, își cere Episcopia
dreptul ei, iarăşi de la câteş trei şăN: ad-că cei-l-alți doi
aii plătit partea lor,

dator este și el a plăti acești baniși apoi pote să'și caute socotla
cu cei-l-alţi

tovarăşă între dânșii, drept acea cu cale fiind anatoraca
Dumnslor Veliţilor
Boeri, o întărim și poruncim /apeiului celui orânduit,
ca să împlinâscă banii
ce se coprinde mai jos, acum tără de nici! o prelung
ire de la "Teodor Tliat,

care fiind-că aii pricinuit Episcopiei și pagubă și cheltui6
lă fără nici un cuvînt,

să plătâscă la partea lui şi deciuiala -zapeia lui.—
Coă. XLIV, fila 8.
Prea
Cu smerită

anatora

“Domniea

Măriei

30.

lnălțate Dâmne

însciințăm

Mitropolii, însoţindu-se cu un

1802, Ianuarie.

Măriei

tale,

că o Mariucă

Negoiţă țigan Domnesc

sale Alexandru Vodă

Ipsilant, s'aii

ţigancăa Sfintei

prin cununie, la întâia

fost și hărăsit

acest țigan

de Măria sa răposatului Serdar Coostandin Necule
scu şi Mitropolia cerându-și
țiganca şi fetele ei, după judecăţile ce s'aii urmat,
s'ai hotărît de către Seleful
Măriei tale, Măria sa Alexandru Vodă Moruzi, la
16 1800, Octombre 16, ca
darul Domnesc să fie dar ne strămutat și ţiganca
cu fetele ei să fie tot subt
stăpânirea casei răposatului Nedulescu şi pentru
dânsele să se dee Mitropoliei
schirab, un. sălaș de ţigani Domnesc şi de atunci
. până acum, nică o urmare
nu s'aii făcut acestei hotărîră, fiind Mitropolia
păgubașă de 5 suflete până astă-qi
pentru care rugăm pe Măria ta, să fie luminată
poruncă, că ori să i se dee,
pre un Stoica ţigan Domnesc cu patru feciori
ce ţinea țiganca, iară a Mitropoliei,

ori să ni se dee chiar aceea

Maria țiganca Mitropoliei, cu 4 fete ale ei, ce ati
ţinut-o Negoiţă țiganu cel hărăzit de Domnie; de
acâsta, şi anii Măriei tale de
la Dumnedeii rugăm să fie mulţi şi fericiţi.— 1802,
Ianuarie 21.
—-

Dositeiu

„_ Dobriţa

Vlada
Tudora
Sanda

7

fetele țigăncei
-

Mitropolitul

1

Ă

vu

Io Mihail Constantin Suţul Verd. i gospod
Intărim și. Domnia

mea harul sfintei. Mitropolii, de acest sălaș dintre ţiganii
Domnesci și poruncim Dumitale vel Armaş, să întreb
i pe Domnia mea, ca să
„înă porun

că de-al face teslim.— 1802, Ianuarie 28.

Coa. XIV a.
z
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URECHIĂ

Ședla.
Nici o prefacere însemnată nu găsim în Şcolă, în scurta domnie

a lui Mihai

Suţu.

Sc6la

continuă

a existe,

seaui

mai

drept

vorbind

a vegeta. Cu referinţă la şc6lă, nu aflarăm din domnia lui Mihai Suţu
de cât vre-o două acte. Unul mai înșemnat este araforaoa marelui

vornic al obştirilor, din 20 Ianuarie 164%, prin care arată, motivat de

jalba dată domnitorului, de Răducanul ucenicul şcâlei domneşci,
că acest şcolar este «fecior de 6meni de cinste, dintre pământeni şi
se află şi acum stăruind la învățătura cărţii la şcola domnescă, din
a căruia silinţă au şi prohorisit, luând putere de învăţătură, dupe cum

se vede şi din siniesis al

jaibei

ce

face

către

Inălţimea

ta şi mai

virtos din tacriru!l dascălilor. şcâlei domnesci m'am pliroforisit, că are
şi mai mare putere la învăţătură, paradosind. matemâătica, dar fiind
fără părinţi şi mai vîrtos scăpătat şi neavând vre-un ajutor de a'i lesni
„Tivna şi silința ce are spre învăţătură, nu puţină zătienelă a avut şi
are la procopsâlă, neavând nici cele trebuincidse cărţi de învăţătură

şi nici hrana vieţei. Şi acei taleri 7 ce'i are din mila domnească,

l6fă

pe lună de la cutia milosteniei, dupe starea epitropiei in care se află
acum, cu lipsa banilor, nu i-se dă pe tâtă luna necontenit şi ca să?l
tragă inima spre mai multă învăţătură şi ca să i se lesnâscă rivna
ce o are spre dânsa şi spre a se face pildă şi la alţi ficiori de boeri
pămenteni, de se va găsi cu cale de către Tnălţimea ta, să i-se spo-

r6scă leafa pre lună taleri 7 cu taleri 8, adică talen 15 pre lună, care

„16fă să i-se mute, dupe cererea sa, de la cutia milosteniei la cutia
şcolelor, spre a-i lua cu înlesnire pe t6tă luna, cu care să potă să'şi

întempine cele trebuinci6se
Mihai: Constantin

Suţu

spre învăţătură». — 1802,

aprobă intocmai

„AL doilea act este din 17 Februarie 1802.

satul Miceşci, judeţul

Muscel,

s'au

jăluit

Ianuare 20.

propunerea

Mazilii

lui Mihai

acesta !.

şi sătenii din
Suţu,

că ai

un

dascăl anume Chiriţă, care Pati adus din alte părţi pentru învăţătura
copiilor şi pentru cântările bisericei, fiind- că numai un preot au. Pre
acest dascăl satul nn !: tus la cislă pentru dăjdii, dar zapciii fără
drept îl supără.
|
E
|
» Sătenii se-r6gă, ca dască!
1 hiriţă să fie scutit de dăjdii, ca

să păzâscă biserica aiar copiii ce.
fieş-care după cum se va întocmi».

: “a învăța carte să "i plătescă
Marele vistier, cu anaforaoa din

4 Ianuarie 1802, propune lui Mihai Suţu

4. Cod. XLIV, la 4.

scutirea cerută şi domnitorul
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domnesca n6stră întărire la mâna

fie nedajnie şi ne supărat spre

a fi de ajutor la

lui Chiriţă, ca. să

biserică şi de înv&-

țătură copiilor satului». — 1802, Februarie 17.
Justiție,

S

In diferitele

mânteni.
mitrache

tribunale

găsim

orînduiţi

mai

preste tot boeri

pă-

Aşa la departamenturile civile funcţioneză judecători ca DuCatargiu,

Manolache

Fiorescu

paharnic,

Vaarlam,

Dimitrie

Niculescu paharnie, loan Medelnicerul, iar la criminalion, în Februar

1802, găsim

pre Teodor

Foti,

Andronachie

Habudeanu,

daru, Constantin C. Caclica Medelniceriul.
Ca judecător la agie aflăm pre Ioan Creţeanu
Nici Qq măsură

mai

deosebită

sfera justiţiei. Să menţionăm
I. Aşa

marele

geri) la 4 Novembre
ocnă

nu

(căreia mai

propune,

că

să se facă deapururea
pe chezăşie,

„Suţu în prima lui domnie.
s5 mai
armaşi

paharnic.

luată de Mihai

totuşi unele acte.

spătar Anastase

1801,

aflăm

Nicolae Ser-

Acel regulament,

în

!
apoi ii succede

liberarea
după

Suţu

din

nizamul

spătarul

temniţă

|
Han-

seaă

dat de Mihai

găsesce că nu

aplică regulat, de aceea cere domnitorului poruncă către:
«că chezăşiile tuturor vinovaţilor ce li se vor da de către

Măria ta iertăciune, dupe ce îşi vor lua pedâpsa lor, după luminata
hotărire ce. se va da, fiind-că ei toţi îşi daă chezaşi dupe obicei că

nu. se vor mai aluneca

la fapte de

hoţii,

să se trimâţă

acei

chezaşi

de armăşie să li se cerceteze chezăşia la spătărie, de este destoinică

chezăşia ? şi âşa. să se twâcă la condica spătăriei, ca să fie sciuţi
şi de la spătărie, se va da în seris de li s'a primit chezăşia ca să se
sloboadă de la puşcărie să pâtă şi poterele spătăresci a sci să apuce

pe chezaşi să dee pe unii

ca aceştia

în tâtă

de fărători de rele». — 1801, Noembre 42.

vremea,

când se aude

1. Vegi Cod. XLIV, filele 189, 190, 194, etc..., ete.
2. Anaforaoa

Dumnelui vel Spătar pentru chezaşii hoţilor ce se slobod
cu poruncă de la Armăşie.

Prea Iiălţate Domne |
Insciinţez Inălţimii tale, că la orânduiala trebilor spătăriei, am luat pliroforie, că a fost nizam și pentru rânduiala hoților şi tâlharilor încă din cea-l-a
ltă

fericită domnie dintâi a Măriei tale, că ori ce tâlhar și hoţ să prinde la temniţa

criminalului, dupe judecata de acolo când sunt vre-unii a se slobogi dupe
hotărîrea Domnâscă și a judecății prin chezășie, acea chezăşie are a se da
la
Spătărie, pentru că Spătăria este îndatorată a păzi pururea liniștea locuitori
lor,

-
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Domnitorul

Mihai Suţu în resoluţiunea pusă pe anafora, amint
ind:

că nizamul a existat încă din 1780 si din
cea-l-altă domnie a sa, din
x
Iulie 179%, hotăresce «ca pe chezaşii vinov
aţilor şi a gazdelor lor, cari
prin pecetea Domniei mele dobândese
slobodenie! de la îrchisorea
Puşcăriei să "i trimită Armăşia şi
cu Judecătorii puşcăriei şi la
Spătă
,

?

Ă

-

?

.

.

.

2

rie spre a se facă şi acolo cunoscuţi de vredn
ici prin cercetarea

DI
N II,
NI
de către făcători de rele, căci acei nărăviță la
hoţii ori când se slobod prin
chezași, și Spătăria dă scire dupe aloctirea din
tâtă țeara Mărie tale, caută
pre chezașii acelor hoţi, ca să se vadă de sunt
de față, seat lipsind în hoţii
iarăși, și când nu sunt de faţă se apucă
acei chezași a da s6ma, și sunt
îndatoraţi a răspunde la ori-ce pentru dânșii
și cu acest nizam sunt îngrijaţi
hoţii de-a se părăsi de fapte rele, căci Spătăr
ia îi vineză ca poterile, iară altă
dregătorie nu are acâstă datorie să risipâscă
poteri prin țeară, și de acâstă
anafora se va da Măriei tale pliroforia și din
condicile Divanului, dară precum
am cunoscut acum, curgerea acestei trebi
este fără de acest nizam ce se urma,
„pentru că de când m'ai cinstit Măria ta cu
dregătoria Spătăriei, s'a întâmplat
a lua însciințare de iviri de hoţi la judeţul
Slam-Râmnic, și căutând la Condicile
ce aii fost ale Spătăriei, se vede neurm
ată trâba acesta cu a fi însciinţați.
Spătăriei, chezașii celor slobodiţi hoţi da
la temniţa Cremenalionului, ca să se
potă face cercetare prin chezaşii hoţilor,
de sunt hoţii-în hrană dr6ptă, seati
lipsesc iarăşi. în hoţii, și să potă Spătăria
a căuta cu potere și ai prinde şi
a se vădi și vina chezașilor lor; de aceea
mă rog Măriei tale, ca să se pâtă
păzi liniştea de obște a locuitorilor. țării
Măriei tale, să se întărâscă acestă
prea plecată anafora cu luminata porun
că a Măriei tale, către Armăşie, ca
chezășiile tuturor vinovaţilor,ce li se va
da de către Măria ta, în vreme,
iertăciune, dupe ce "şi vor lua pedepsile
lor dupe luminata hotărîre ce se va
da, fiind că ei toţi îşi daă chezașii dupe
obicei, « că nu se vor mai aluneca
la fapte de hoţii, să se trimiţă acei chezași
de la Armășie, ca să li să cerceteze
chezășia la Spătărie, de este „destoinică chezăș
ia, și așa să se trâcă la condica
Spătăriei, ca să fie sciuți, şi de.la Spătărie
se va da în scris de li s'aii primit
chezăşia, ca să se Slob6qă de la puşcărie,
să
să apuce pe chezași să dee pe unii ca aceşti potă și poterile spătăresci a şei
de făcători de rele; acest nizam sa urmat a în tâtă vremea, când se aude
de apururea, și de se va găsi cu
cale de Inalta Măriei tale înțelepciune,
să se urmeze şi de acum înainte acâstă
bună orânduială, ca să se potă păzi linişte
a, țării de către făcătorii de rele, și
cum va fi bună hotărîrea Măriei tale.
— 1801, Noembre 4.
'
Anastasie vel Spătar,
lo Mihail

Const: Suţul

Vud. î. gpod. zem,

Vlahiscoie,
Fiind-că pentru părăsirea ” desăvârşit acelor
hoță și făcători de răi, cari
aii dobândit o dată ertăciune, și iarăși a mai
cutezat să se cerce în urmări
rele, este trebuincios şi cu cale acest nizam
al chezaşilor, precum : ni-l arată
Dumn$lui vel. Spătar, care-l găsim Domnia-meâ
fost dat, atât în cea-l-altă domnie a nSstră, la în condicele divanului, că ai
dinainte de la I6t 1780, ca pe chezașii vinovaţilor 16 1792 Iulie, cât şi mai
și gazdele lor, ce prin! pecetea
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ce li se va face şi dupe pliroforia în scris ce vor
primi de la Spătărie,

aşa să se slobâdă. Poruncim Domniei tale vel
Armaş, i Dumnea vâstră
„judecătorilor depart. criminalion, că acest
nizam al chezaşilor să ”]

urmaţi negreşit, dar şi Domnia

sa vel, Spătar poruncim, ca cână

acei
chezaşi. când se vor ar&ta la Armăşie nu
"i va găsi spătăria destoinici
şi se vor aduce la Spătărie alţii vrednici,
să aibă Spătăria datoria a
trimite

ca să se trâcă şi în condica puşcăriei,
fi şi acolo sciuţi.—(1801 Noembre 1).
Mai aducem

chezăşiile lor, spre a

la rubrica. justiţiei următârele aete:

a) acte de iotesie,

"bo

adică

de adopiare

de copii!;

curiosă sentinţă prin care justiţia admite că s&rut
area între
un tinărşi o tînără înainte de cununie, echiv
aleză

inel 2;

|

cu logodna

”

prin

|

€) diverse graţieri din ocnă, între cari acea a lui
Venturache Ţi-

ganul : ;

|

”

d) acte de surghiunuri 4 Pa

e) procese

de muieri

şi fete,

nu le vor, acusându-i că le-ai

- torie 5;,

|

N

reclamând

necinstit

ca bărbaţi

6meni

cari

seaă că le-aii promis căsă-

i

a

f) procesul unui sat care a bătut un stegăr de
vânătorie;

9) moratorium

de şese ani,

acordat

unui

neguţător,

|

în loc de

a
fi declarat falit. In acest act Justiţia şi Domnitorul
stabilesc un fel de
conco

rdat şi obligă pre minoritatea creditorilor să
acorde
de 6 ani, la care ati aderat majoritatea credit
orilor 7,

moratorium

Domniei mele dobândese slobodenie de la închis
ârea pușcăriiă, să-i trimiță
Armășia, i cu judecătorii puşcărie la Spătărie, spre
a se face şi acolo cunoscuți
de vrednici prin cercetarea ce li se, va tace, și
dupe pliroforia în seris ce vor
primi de la Spătărie, așa să 'se slobâdă; poruncim
dară D-tale vel Armaș, i

D-vâstră

Judecătorilor departamentului cremenalion, ca.

acest nizam al chezaşilor
să 7 urmaţi negreșit, dară și D tale vel. Spătar
poruncim, ca când acei chezași
ce se vor arăta la Armășie, nu-i va găsi Spătăr
ia destoinici, şi se vor aduce
la Spătărie alţii vrednici, să aibă Spătăria datori
e ca să se fr6căşi în condica
pușcăriei chezăşiile lor, spre a fi şi acolo șciuţi.
— 1802, Noembre 5.
Cod XIV, fila 2,

Pi

Ă

apoape

Cod. XX XIV, filele 36 şi 147.
„ Cod. XLIV, fila 66.

Cod. XLIV, filele 34 și 63.

Vedi
„ Cod.
Cod.
Cod.

filele 49 şi 65.
NE
XLIV, filele 55 și 168.
XLIV, fila 144.
SUV, fila 136.

|

”

|
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„Dăm în note mai jos, diversele aceste acte. şi încă şi altele de
asemenea natură!, deşi nu vom conserva la aceste note numai de

1. Logodnă. prin sărutare.
Ilinca

Bucşănâsca

cu Rusin

Caragic de la Valcea

pentru

făcut cu fie-sa, în urmă a întors'o.

|

,

logodna

ce a

Prea Inălţate Domne.
După jalba ce a-dat Măriei tale Dumnâlui Rusin Caragic, biv.
3-lea
Logof. din jud. Vâlcea, dicând, că având o copilă de căsătorit, doi
ani sunt de
când i s'ar fi făcut cerere de Dumneaei Ilinca Bucșănâsca pentru un
copil al
Dumnâei, prin Iamandi Rămniceanul postelvicel, ginerele Dumnâei
de la sud
Vâlcea, și după învoială-i, primirea de fie de zestre şi logodnă cu
vedere, şi
punere de soroc pentru nuntă, l'a tot prelungit pentru săvârșirea
nunţii 14
luni, când" apoi s'ar fi -pomenit cu fâia de zestre trimisă înapră, și cu
adăogire
peste putinţa să, dându-i să înţel6gă că "și-a găsit. morocire mai bună
la altă
parte, precum că 'și-ax fi căsătorit: copilul dupe alta, cerând a i se împlini
cheltuiala ce a făcut; ni se porunceşce de către Măria ta, ca să cercetăm.
Următoră
fiind luminatei porunci Măriei tale, i-am înfățișat înaintea nâstră pe
amândouă
părţile, şi cercetându-le pricina cu am&runtul, cu tâte că Bucșănâsca
âmblă a
se ajuta cu cuvânt că n'a fost logodnă cu schimbare de inele, dupe
cum este
obiceiul, și Rusin logf. ne arată împotrivă, că facerea logodnei a fost
într'acestaş
chip, adică după ce s'a făcut ca vedere, tînărul neavând inele
lîngă dânsul,
prin povăţuirea lui Iamandi cumnatul-săii, ginerele și vechilul pîrîtei,
a făcut
sărutare tinerei cu darea de dar din partea tinărului, şi cu Ecpefun
ima din
partea lui lamandi cumnatu-săi, că acâsta este „ogodnă, apoi având
Iamandi
şi ospăţul gătit, a mers de s'a ospătat cu toţii, fiind şi adunare
mai multe
obraze cinstite, şi heretismosul după obiceiul logodnelor, dară tot
neodihnin-du-se Rusin că a intrat în cheltui6lă, până a primit scrisâre
de la pirâta
prin care i.dă titlu de cuseru și fii şi de noră, care ne o arătă
deo vădum,
scrisă de la l6t 1799, April 23, iscălită chiar de mâna pîrâtei; ne
mai
şi un răvaș iscălit de mai sus disul Iamandi, de la April 1, a trecutul arată
ui an,
când să vede că i s'a fost trimis fâia înapoi cu acea adăogire la
zestre din
partea pirîtei, prin care răvaș însu-şi Iamandi mărturisesce că
are dreptate
să-și caute t6tă cheltuila şi cinstea. Deci după acestea dovedi netăgădu
ite nici
de pîrîta, nu putem dice că Rusin n'a avut cuvînt temeinic a intra
în cheltui6lă, nică pe pîrita că o pâte ajuta la dreptate, cu cuvînt,
ce dice că nu
s'a făcut cu schimburi de inele, ci noi găsim cu cale ca să
plătescă Bucşăn6sca lui Rusin logofătu, dupe porunca pravilii, cheltui6la ce o
arată în deosebită
f6ie, cu coprindere de 15 condeie, iară suma pest- tot taleri 443
bani 78, însă
de “i va putea apostisi cu dovedi, şi mărturii vrednice,
că cu adevărat i-a
cheltuit la acelea lucruri, și atâta sumă, iară nu mai puţină,
precum însă-și se
făgădui, şi gise că lucrurile sunt de iață la casa Dumisale,
6menii prin care
şi de la care le-ai cumpărat, și cu ce preț iarăşi sunt de față
și vor arăta,
hotărîrea însă cea desăvârşit, rămâne a se face de către Inălţime
a ta.— 1804,
Decembr

ie. 9.

Al Măriei tale către Dumnegeii rugător fierbinte, și smerit părinte
sufletesc.

Dositeiu Mitropolit.
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grăit mai sus despre ele. .Cu deosebire atra-

Cost.

Suţul

Wood. îi gpod. -Zem

Vlahiscoie.

Tinea “Bucșănâsca nerămâind odihnită la anaforaoa a prea
sfinției sale
părintelui Mitropolit, sa înfățișat și ia Divan, înaintea Domnic
i mele cu Rusin Ă
biv. 3-lea log., dicând Ilinca. că nefăcându-se atunci schimba
rea de inele dupe
obiceiiă, nu i-ar fi logodna săvârșită, iară nu putu tăgădui iarăși
înaintea nâstră
celea urmate atunci între Iamandi, ginerele și vechilul ei, i
Dumitrache fiul
ei cu Rusin logofătu și cu fiica lui, adică înfățișarea şi
vederea tinerilor,
primirea și învoiala cu. plăcere despre amândouă părţile,
cum și sărutarea
tinerilor, i glăsuirea ce-a făcut Iamandi qicând, că acâsta-i logodnă
, dându-i tinărul
dar fetii din paztea- lui, dupe care acestea, când și însuşi
Bucșănâsca în urmă
prin scrisârea ce a scris către Rusin, la numit de cusera
și pe fiica lui de
noră, dreptate a avut Rusin a se rezăma întru aceste temeiur
i şi a face cheltuelile ce aii fost următore și trebuinciâse în pricina acesta;
cu tâte ucestea
fiind. că bici Rusin nu rămâne a fi cu totul păgubit de acelea
haine ce a făcut
„în vreme ca pâte să le metahirisâscă iarăși în trebuinţa fiicei
sale, am chibzuit
Domnia; mea un mijloc mai cumpănit spre amândouă părţile,
și am hotărît
ca dovedind Rusin acâstă sumă de taleri 443, cheltuială
adevărată, să aibă
Bucşănâsca a plăti pe jumătate tal. 221,60; rămâind şi hainele
a îi tote ale lui
Rusin, şi cu acâsta să fie isbrăniţi şi Zapciu să tacă urmare
dupe hotărire.—
1802, Ghenarie 1.
Coă.

XLIY,

fila 65 verso şi 66.

Iotesij.

Si
Prea, liălțate

Domne

Ecaterina ce aii fost soția lui Constandin Evstrate
biv vel Vist. prin
jalba ce aii dat, dice, că cu soţul ei ne având copii,
ai luat o copilă mică din
faşe, pre care amândoi întwo unire a hotărît'o fiică
de suflet și murind soțul
€i, de sunt cincă ani, ati crescuto ea pre copilă, până
aii venit în vârsta cea
după pravilă şi acum vrând a o căsători îi dă zestre celea
ce "-aii fost prin
a ei putinţă și ca nu care cumvaș să aibă: pre urmă
vre-o supărâre de către
cinevaş, cere până se află în vi6ţă ași întări facerea de fiică
de suflet către acâstă
copilă Ancuţa și sigi:ranţa zestrelor cei dă, vrând acnm
să o mărite; în dosul
căreia jălbi ni se pornuncesce dă către Inălţimea ta, să
cercetăm jalba şi cererea
ce face, să vedem și coprinderea hrisovului, ce cu soootâl
a de obşte sai făcut,
pentru facerea copiilor de suflet și să arătăm Măriei
tale cu 'anafora. După
luminată porunc
Moruzi,

ce cu

a Înălţime taie, am citit hrisovul Mărie sale Alexandru Vodă
stat

de obşte s'aii făcut în anul trecut: Decembre 30
și vădum,
că întâi se dă voie bărbatului împreună cu soția lui,
a face fiii de suflet, însă
amândoi
să facă tot pre

unul; aşișderea

şi muierea

iarăși i se

dă voie să facă
fi de suflet, ori de ai fost stârpă, seaii de ati făcut copii
și ai murit şi după
povăţuirea de la cap al șeaselea,
am chiămat înaintea nâstră pe jăluitorea, căreia
făcându'i cercetare, ne arată, că pe copila acesta încă din
fașe asi luato dimpreună
cu bărbatul săă, hotărîndu-o de atunci fiică de suflet și
nici părinți, nici alte
p
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gem atenţiunea lecterelui asupra. actelor de iotesii şi a morato
riuluă

de 6 ani.

rude nu are; am cerut dară diata soțului ei, ca să
vedem ce rânduială face
pentru acâstă copilă și ne-ai arătat de o vădum, cu 18
1796 Martie 17, adeverită atât de alte mărturii de credinţă, - cât și de mâna
smeritului Mitropolit
și vădum averea soțului
ei puţină, din care avere împărtăşesce atât pe acâstă
-copilă, cât și pre jăluitorea soţie, făcând pre jăluitârea
clironomă desăvârșit și o îndatoresce pentru măritâtul copilei; deci ca tâte
că este cunoscutși de
ființa pricinei, că copila este fiică de suflet tăcută de
mai 'nainte, dară puterea
- după diată fiind în mâna jăluitârei, mai vârtos având
.și ea osebit zestrele ei,
din care zestre sunt și o pereche de case aici în Bucure
sci, ce le dă zestre,
întrebând-o ne-am îndestulat şi ne-am încredinţat şi
din graiul ei, că cu buna
voie ei o mărturisesce şi o arată de fiica ei de suflet,
că aii făcut-o mai dinainte:
„și clironomă după a ei potrecanie pre mult-puţin
aci, într'a căruia milă ÎȘI
încredinţâză și căutarea ei de suflet și aşa după orânduiala
Domnescului hrisov,
fiind primită urmarea și cererea jăluitorei.și volnică
a da fie săi Ancuţii oră
dintr'ale ei, ori dintr'ale bărbatului cea-ce va vrea,
se cuvine a se da și luminată întărirea Măriei tale, pentru mai bună înteme
ierea iotesiei _asupra
Ancuţei.— 1801, Noembrie 27,
.
lo Mihnil Constantin

Suţul

Vvd. i gospod

Zem. Viahiscoie
După anaforaoa ce ne face prea Sfinția sa părintele
Mitropolit și cu
Dumn6lui vel Logotăt de ţeara de sus, întărim şi, Domnia
mea iotesia acestei
Ancuţi, ca să fie nestrămutată, urmându-se după cum se
coprinde mai jos. —
-1802, Decemvre 7.
Cod. XLIV, fila 147,
Si
Prea

Iordache
prin jalba ce
n6lor murind
de cum s'aii
pre. carele de

Iălțat:

Dâmne

Neculescu biv vel Sluger, împreună cu soția Dumnâlui
Ecaterina,
aii dat Măriei tale arâtă, că copiii ce aii avut născuţi
din Dumşi ne mai având nădejde a dobândi copii, ai luat încă
din faşă
născut, pre un copil al frate-săii, Sărdar Constandin
Neculescu,
atunci lau dus la prea Sfinţia sa răposat
Lai arătat, că pre acest copil Vaii hotărît Dumnâlor a leul fi Mitropolit Cozma de |
fi de suflet și ai
rugat de lati botezat, puindu'i numele Constandin
și Dumnslor Vai crescut,
silindu-se spre a lui procopslă -.pre carele ca pre
un copil de suflet, ce încă
mai d'inainte Vai făcut şi are să'l lase şi clironom,
să le caute și sufletele
după petrecania Dumnâlor şi să urmeze Dieţii,
ci încă de cum sati făcut,
împărtășind şi pre rudele celea de aprope ce sunt
și din partea Slugerului şi
ca nu Care cumvași, în urmă să fie pricini de judecăţ
prin hrisov ati făcut Măria sa Alexandru Vodă Moruzi, i, după hotărîrea ce
ca iotesiile să se facă
prin cercetare cu întărire Domntscă ; de acea se
râgă, ca să i se dee şi mai
“nainte întărirea Măriei_ tale asupra facerei acestui
fiii
desăvârşită întemeiere; la cara jalbă ni se poruncesce de suflet, pentru cea
de către Inălţimea ta,
ca să cercetăm cererea ce face, să vedem şi rânduia
la hrisovului ce cu sfatu

în

II

II
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Acest moratoriti-deo lungim
e aşa de mare,
ce am întâlnit până acum
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este din cele mai rare

a

de obște sai făcut pentru: iotes
ii și să arătăm Mărie! tale. Urmă
luminatei poruncă, am citit hris
tori fiind
ovul Măriei sale Alexandru Vodă
Moruzi, carele
în anul trecut, cu sfat de obşte,
s'a făcut pentru rândul iotesiei
capul d'intâi, că se dă voie și
şi vădum, la
bărbatului. dimpreună cu soția
lui a face fii de
suflet, însă amândoi să facă tot
pre unul, iară nu fieș-care din
casnici deosebit
câte unul, apoi iarăși după -pov
ățuirea hrisovului ce se coprinde
Cap., am chiămat înaintea nâst
la al 6-lea
ră pre sluger împreună - cu
soția Dumnâlui, i
Serdăreasă muma copilului, find
-că tată-săii este mort și întrebân
d pe amândouă
părțile, ne-am îndestulat ȘI ne-a
m încredinţat și chiar din graiu:
Dumn6lor, că

norocul săi, intrând în casă
bună și primită cererea şi rugăciun
ea Slugerului şi a soției Dumnâlui
, ce face

Dositeiu al Ungro-ulahiei,

Scarlat

Ghica biv vel Ban,

Jo Mihail Constantin Suţul Vud, i gospod Zem.
Vlahiscoie

După

anaforaca

ce ne face

Dumnâlui vel Logofăt de ţeara de prea Sfinţia sa părintele Mitropolit şi cusus, întărim şi Domnia mea iotesia
Constandin,,ca săi fie nestrămutată
acestui
, urmându-se după.cum se copr
inde mai
jos. — 1804, Decemrre 16.
Cod. XLIV. fila 36,

Moratorium.

|

Prea Imălțate Dome
Ascultând luminată porunca Mări
e tale, de la acâstă jalbă, ce aă
către Inălţimea ta numitul Dragnea
dat
jăluitorul pentru datoria ce are a
plăti, am
chibzuit mai întâi cercetarea și
aleg
după anaforaoa ce o am văqut din erea ce s'aii făcut de la judecata Spătăriei,
20 ale trecutului Iunie, coprindătâre
aibă jăluitorul Drâgnea
, ca să

"creditori

cu sumă

mai

soroc de şâse ani, precum s'ait mulțămit
cei mai mulţi
mare, apoi

s'aii
creditori Hristofor=4Zota Gelep, i
Panait
n'aii primit să adaste pe jăluitor
până
Gelep, luai. înțelegere că ar fi
lipsind
Țigara, nici de cum nu ati vo it
a veni,
Zatoria Românilor de V. 4. Urechiă.

|

chiămat cu Zapeiul Spătăresc şi acei doi
Țigara, proin Staroste de neguțători,
cari
la gisul soro și cât pentru Hris
tofor
în trâba lui la Braşov, iară Star
ostea

gicând că este bolnav, nici bre Vechilul
|

I
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Motivarea «sorocului» se face numai pe lipsa constatată de avere
a datornicului şi pre împrejurarea, că cei mai mari creditori au prilui Dinache gineri-săii, ce s'aii arătat la întâia cercetare nu Paii primit, căcă
răspuns în scris nu aăi trimis, a da judecății, ca să se facă o cuviincidsă urmare,
să-și pâtă şi jălnitorul a-și căuta de Greş-care agonisită, atât pentru plata datoriei,
cât şi pentru hrana vieţei lui și a casei ce o are, ci fiind-că după pliroforia
ce am luat de la numita anafora a Spătărici, în destulă cercetare s'aii făcut
atunci de starea jăluitorului și creditorii nu ati putut dovedi nici un avut
spre împlinirea datoriei lor, măcar pre jumătate, şi de vreme ce că toţi cei-l-alţi
eveditori, cu mai multă sumă de bani, decât a cestor doi numiţi, ai primit
şi s'aii mulțămit al adăsta pre jăluitorul, datornicul lor, până la sorocul ce “i
s'aii pus de la judecată, se găsesce cu cale, după tot cuvântul dreptăţei, ca şi
aceşti doi creditori, adică Hristofor Zota și Panait Țigara, să fie primitori voinţei
celor=l alți creditori, cu sumă

mai

mare,

cu al

adăsta

în soroe

de

șase

ani,

precum se coprinde în gisa anafora a Spătăriei, care se va vedea şi de către
- Înăţimea ta, fiind cu bună întocmire, neavând şi nici un cuvânt împotrivă, fără
numai o răutate a ţinea pre om zălogit, fără a nu putea să-și caute după cum
ati gis, de chivernisâla vieţei, şi spre a se agonisi și pentru plata datoriei, ci
de se va găsi cu cale și de cătră Inalta înțelepciune

a Măriei

tale, să se în-

tărescă anaforaoa și cu luminată porunca Măriei tale, cu ași urma şi ași păzi
alegerea ce s'aii făcut atunci de la judecata Spătăriei, căci de se va mai prelungi
jăluitorul de către acești doi numiţi creditori, vremea sorocului se apropie şi
el nici o căpătuire nu pâte face pentru plata datoriei, ţiindu se zălogit şi pere
şi de agonisita vieţei lui. Iară hotărîrea... iproci. — 1802, Februarie 3.
Anastasie
Io Mihail

Constantin

Suţul

vel

Spătar,

Vud. îi goapod

Zem.

Dimitrie

Stolnic.

Vlahiacoie

Sati citit înaintea Domniei mele anaforaoa ce ne face Dumuţlui vel. Spătar,
din care pliroforisindu-ne, că datoinicii cei mai mulți și cu sumă mai mare,
pliroforisiţi fiind de starea jăluitorului, aii primit de 'i-aii dat sorocul de şese
ană, iară: acești doi numai, cari după ce sunt cu sumă mai puţină şi trebue
după orânduială a fi următori celor mai mulți și cu suma cea mai mare, apoi
şi chiămat fiind la judecată cel ce se află aici, spre a arăta şi a dovedi pre jăIuitori în vre-o stare, următori n'a fost, din care sai făcut cunoscut, că
nică ei nu pot face vre-o dovadă împotrivă, drept acea întărim anaforaoa Spătariei,
ca pentru toţi să aibă sorocul ce i s'aii dat do la judecată și împotrivă să nwl
supere.
— 1802, Februarie 10.
Cod.

XIL1V,

fila 153, verso.

Promisiune

de căsătorie.
Prea

lmălțate

Done

Din luminată porunca Inălţimei tale, prin Zapciul Vătat de păhărnicei,
astăgi la Ghenarie 28, s'a înfățișat la judecată Safta femeea, din Bucuresci, cu
jalbă ce a dat la Ghenarie 18, asupra unui Petre, dicând că ea fiind văduvă
şi străină, se află slujind la casă cinstită, pentru agonisită hrana vieţii, în anul
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mit să se acorde acest mor
atorium. Un alt act adus
în note, oglindesce
moravurile timpului, cât

privesce căsătoria, Singură
promisiunea de
cununie ajunge une-ori ca
copilul născui înainte de
cun
unie să denina
II
trecut, un Apostol Cojocar,
de aici, cu multe făgădueli
de dânsa, ca să o ia întru
ce i-a arătat, s'a legat
căsătorie prin cununie, dup
ă care a lui făgăduială
sa încredinţat, supuindu-se
voii
lui, a şi rămas îngreuiată
era să nască, numitul a vrut
de dânsul, și când
Să "Și strămute făgăduiala
ce dice jăluitârea că a dat
sa,
apoi dupe jalba
prea Sfinţiei sale părintel
ui
tăgăduit urmarea faptei, ci
a rămas a se şi cununa dup Mitropolit, nu Şi-a
trecut, şi apropiindu-se vrem
ă
ea, nasceriă, numitul Aposto sărbătorile Pascelui
la o căscidră a lui, aici în
l a dus pe jăluitârea
Bucuresciă, unde a şi născut
copilul, şi până a nu-şi
împlini dilele după facere,
a plecat acel Apostol de
aici cam bolnav, dicând
că merge la Câmpina să-și
vadă rudele sale, unde acol
o
murit, acum s'a sculat părî
tul Petre, să o dea din casă s'a întâmplat de a şi
pentru care cere dreptate,
afară, că n'are tr6bă,
cu a-i rămânea acea căscidră
şi a ședea și ea într'ânsa
pe seama copilului,
să
arătându-ne şi anaforaoa pări munciască cu mânile, şi să hrănescă și copilul,
nții
ce este întărită cu pecetea prea or Clerici ai sântei Mitropolii, Chiriu Dositeiu
scrisă din anul trecut, Pebrua Sfinţiei sale părintelui Mitropolit Chiriu Dositeiu,
r 20, 16 1801, cu arătare
că le-a făcuţ tot felul
de cercetare, și n'a tăgăduit
Apostol, că a avut împreunar
tOrea, dară a avut și 0 Greş
e cu Safta jălui-care bănuială că va fi păcă
tuit și cu alții, iară nu
numai cu el, și după încred
inț
şi Apostol a o lua de soţie, area ce a făcut Safta, prin blăstem, s'a mulță mit
dând şi zapis la sfânta Mitr
Clericii şi cercetare Saftei,
opolie, apoi a făcut
pentru Petre, bărbatul săă
cel dintâi, până a nu
se izbrăni de acela, cum s'a
îndrăznit voinţei lui Apostol,
cinci ani sunt și mai bine
și ar fi răspuns că
de când a fugit, și nu X-a
trimis nici o cheltuială,
nici "l-a mai vădut în ochii
ei, care și acâsta prin dovedi,
credință, s'a dovedit chiar
de nașul ei, că sunt opt ani 6meni vrednici de
jăluitârei nu %-a trimis într
de când a fugit, şi
'ace
scie de trăesce seaii este mort i ani de cheltaială, nici vre-o scris6re, nici că
, în care anafora a Clericil
or, vădum și noi, că
hotăresce și prea, Sfânţia sa.
mai întâi de curgerea priciniă
a jăluitârei cu Petre,
bărbatul ei cei Mîntâi, carele
dânsa de sunt opt ani trecuți, prin mărturii s'a dovedit numitul, lipsit de la
pentru pricina ce a avut cu după porunca pravilei să rămâe despărțiți, iară
Apostol Cojocaru, dupe cerc
prea Siinţia sa a făcut, arată
etarea ce însuși şi
că
Apostol este bine urmată
“primit Safta jăluitârea carte
fapta lui, dară a
de blăstem "spre depărtarea
şi hotăresce prea Sfinţia sa,
bănuelii lui Apostol,
că dupe sfintele Pască să se
cunune amândo
legătura
ce a dat Apostol prin zapis,
faţă fiind și păritul răspunse, i, după
este nici o rudă cu acest mort
că el nu
, decât are a lua și el de
cu dobândă şi cu soroc de
la
dân
sul
“tal.
200,
un an, Yoesce ca să-% vîn
dă casa pe care o are
amanet și să-'și împlinâscă
banii, arătându
-ne ŞI Zapisul datoriei seris
trecut, Sept. 26, iscălit Aposto
din anul
l 'Teodor platnic, cu arătare
de bani s'a împrumutat la
că având trebuință
părîtul Petre logofătul cu
câte tal. unul la sută pe lună
tal. 200, cu ostensla
anul trecut, Noembre 19, iscă și cu soroc de un an, şi alt zapis seris tot din
lit iară Apostol Teodor, în
care arată, că pentru
tal. 200 ce este dator părîtulu
i, cu deosebit zapis și cu dob
la Câmpina fiind bolnav şi
ândă, vrând să plece
cerându'i bani ei și ne-avâ
nd să-i dea, i-a dat
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iunea
vină moştenitorul averei celui mort înainte de aşi împlini promis
de cununie.
hoţi,
E de mirare să aflăm grăţieri de Ocnă pe chezăşie a unor
adu, făcându-l
două zapise amanet ale casei cu via ce este în mahalaua Ceauş-R
mușteriii
vre-un
eşi
va
de
și
casă,
pre pîrîtul şi Vechil, ca să porte grijă de
pre
Apostol
a
înştiinț
va
"|
preţ
ce
cu
și
eze,
ca să o cumpere să 71 înșciinț
ce
iară
ior,
dobînda
părîtul să vîngă casa i grădina și să-și oprâscă banii cu
Apostol
acel
că
ea,
jăluitâr
e
răspuns
va mai prisosi să-i trimâță luă; împotrivă
curi, din care
unde a murit acolo la Câmpina, X-a rămas bani și alte calabali
păritul arată
şi
chiar
pâte a-și împlini Petre păritul datoria lui, după cum
către Petre
dis,
fi
ar
,
Câmpina
la
judecății, că la plecare când s'a dus Apostol
bâla îndefi
va
"i
pâte
dară
lui,
datoria
ă
plătiasc
să-și
că are bani, legându-se
amândouă
qiseră
îi
lungată, să se afle pre lîngă dânsul să se caute, iară de nu,
împarte
se
pricină
acâstă
Deci
soră,
o
părțile că are la Câmpina un frate şi
datorie;
pentru
treilea
al
rudenie,
pentru
doilea
al
copil,
în trei, întâi pentru
sale părinla cel dintâi, pentru copil, dicem că fiind cu hotărîrea prea Sfinţiei
murit, pe
a
ce
,
Cojocaru
Apostol
cu
ea
telui Mitropolit, să se cunune jăluitr
fie ori-ce
cununia,
săvârşit
s'a
nu
că
fie
urmă,
în
şi
temeiii pe copilul lor,
și
Apostol,
lui
femeea
de
ea
„pricină de s'a zătignit, judecata cunssce pe jăluitâr
rudenie
pentru
doilea,
al
la
;
lui
periusia
la
m
pre copil de copilul lor, și clirono
și cu copil
qicem, că neputând jăluitârea a merge la Câmpina, fiind scăpătată
porunca
ă
luminat
fie
să
cale
mic, și mai vârtos vreme de iarnă, găsim cu
rude
acelea
pre
ca
,
Prahova
sud.
din
că
Miărici tale către Dumnâlor Boerii Ispravni
judece
se
să
ca
aici,
aducă
se
să
Apostol
acel
pre
că
părţile,
ă
ce gie amândou
pentru
de cele rămase, pentru că a murit Apostol pre mânile lor; la al treilea,
ale
adică
i,
mortulu
e
rudeniil
cu
ea
jăluitor
judeca
datorie, qicem, că dupe ce se va
i,
copilulu
casa
r&mâe
să
ca
datorie,
la
dea
se
să
cevaș,
eși
va
bărbatu-săii, de
cea
iară
casă;
acâstă
pentru
iară de nu va seste cevaş, atunci se va hotări şi

desăvârşit hotărîre rămâne, a se face de către Inălţimea ta.— 1802, Ghenarie 29.
Dimitrie Cluceru, Manolache Florescu Paharnic, Nicolae Stolnicu, Atanasie
Amira, Alecsandru Slujeru, Vasile Sărdaru.
Jo Mihail Cost.

Suţul

Vrd. î gpod.

Dupe anaforaoa Departamentului, la care şi amândouă părţile ce s'aii înfă-

țişat la judecată, aii rămas mulțămiţi, dând
logofeţia Divanului, iscălită și de zapciul cel
mniei mele . . ... . Paharnicul, să mârgă la
Ispravnieilor, aducând şi pre cele-l-alte părți,
ia pricina izbrănire. — 1802, Februarie 13.
Cod. XLIV,

fila 106

verso

adeverinţă după orânduială, la
orânduit, volnicim pre sluga Dosud. Prahova, de unde prin scirea
să-i înfăţişeze la judecată, ca să

şi

şi 107.

Graţiare de la Ocnă.
Prea Inălțate Dâmne

şi .
Dupe acâstă luminată poruncă a Măriei tale, făcând cercetare pricini
re
coprinde
cu
18,
No.
no îndestulim din condica de vinovăţie ot 16t 1800, subt
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cari fuseseră dovediţi de justiţie nu numai că
ai jăfuit dar că ai şi
că un Badea, fiul acestui David jăluitor, cioban
Beiliceiu fiind, sai înpreunat
cu alți ş6se tovarăşi ai lui și pornindu-se spre
tâlhării ati prădat în sud Olt
pe ș6se locuitori de prin sate, cu bani şi cu bârte,
ai jătuit în drum şi pre
un călător şi pre un cioban Pai căsnit cu arsură
de foc, după ale căruia fapte
sa osândit de către Măria sa Alexandru Vodă Moruz,
de s'aii purtat cu bătaie
prin târg și la ocnă, în soroc de doi ani, de
la 17 ale lui Iulie din 16 800,
de este un an și opt luni, de acâsta nu lipsim
a înseiinţa Măriei tale.— 1802,
Februarie 3.
Teodor Fotino Sărdar, Manolache Topliceanu Clucer,
Andronache Hăbudân,
10 Mihail

Constantin

Suţul

Vvd, i goapod

Fiind-că sorocul cel orîndait al osînditului sati apropia
t a se împlini,
poruncim și "1 ertăm ca să se slobâgă cu vrednică
'chizășie şi Dumnâta vel
Armaş să i se facă itlacul Domniei mele.—1802, Februarie
11.
Cod.

XLIV,

fila 102,

Hoţi.

Prea Inălţate Domne
Dupe luminată porunca Mărie tale, de la acâstă
alăturată jalbă, făcând
cercetare pricinei, ne îndestulăm din cercetările
tot a acestui departament, ce
S'aii făcut încă din lt 99 Oetombre, cu coprin
dere, că în primevâra acelui
următor an, eșind în ţeară despre Dunăre o câtă
de liude 12 tâlhari, mai
întâi aă călcat casa numitului jăluitor Rusin, locuit
or din satul Vărăştii, sud
Ilfov și altor trei săteni tot de acolo, cărora li sai
prădat avutul, luânduli-se
bani gata tal. 747 şi alte multe lucruri, apoi din
tâlhari prinqându-se numai
trei (3) adică un Grigorie, ce le-ati fost căpetenie,
cu alţi doi tovarăși ai lui,
şi cercetându-se, după relele lor urmări s'aă osîndi
t vinovaţii spre pedâpsă la
ocnă, unde sunt și acum; iară pentru pagubele celor
prădaţi, precum se arată
mai sus, după ce s'aii împlinit numai tal. 261,
însă tal. 100 ce s'a luat de
la doi locuitori învinovăţiți de gazde tâlharilor
și cu cea-ce s'aii găsit asupra
celor prinși tâlhari, ai rămas cusur tal. 486 cum
și lucrurile ce S'aii luat de
Ja numiții păgubași; ci fiind-că numitul jăluitor
arată, că din cei scăpaţi tâlhari
unul anume Dinul, feciorul lui I5n al Banii, din
satul Ulmeni, care acesta s'ati
făcut prodotis către tovarășul săii, de sai prădat
jăluitorul, acum ai eşit de față
şi cu nume de ostaș supus la Deli-bașa al Măriei
tale, se află la casa tatălui
săi ; de la judecată se găsesce cu cale, ca să fie
luminată porunca Inălţimei
tale, către Dumnâlui Deli-başa, să orânduiască 6meni
vrednici, ca să'l prindă
negreșit și cu pază să'l aducă să'l dee la temniţă,
în cercetarea acestei judecăţi
spre a se face împlinirea pagubelor, cum și lui
să i se facă cuviinei6să pedâpsă,
ca să nu mai îndrăsnâscă a se mai porni de acum
în rele fapte. Iară hotărîrea.... — 1803, Ianuarie 13,
.
Teodor Fotino Serdar, Manolache Toplicean (ilucer,
Andonache Hăbuden
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torturat
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prădați; nu

pre cei

tocmai mijlocul de a se ajunge la

era

|

-

|

stârpirea hoţilor!

o Mihail Constantin Suţul Vwd. i gospod Cu cale fiind anaforaoa acâsta a departamentului, poruncim Domnia mea,
Deli-bașa al nostru să .orînduesci Gmeni vrednici, să mârgă să prinqă pe acest
Dinu negreşit și cu.bună pază să'l aducă aici” şi. să'l dee în cercetarea judecății
departamentului.— 1802, Februarie 2.
Cod. XLIY, fila 814 verso.

Justiţie.

N

-

-

Ma

o
Prea Inălţate

| ;

Domne

-

-

Dupe luminată poruncă Inălţimei tale, orânduitul Zapciii, vătaf de Divan,
înfățișând înaintea nâstră pre jăluitorul acesta Iordache Polcovnicu, cu Panait
Ponciu, de la Câmpina judeţul Prahova, prin vechilu Mărgărit nepotu săi i cu
Şătrariu Constandin Lupoianu, prin vechilul Constandin Armaş, am făcut cercetare şi întrebând pre Panait ce răspunde la acâstă jalbă,
ne arată o adeverinţă
cu l&t. 801, August 3, iscălită de Şătrarul Lupoianu, în care scrie că aii tocmit
cu Panait ca săi dee băcănia sa de la Câmpina pe trei ani în arendă, drept
tal. 500, care adeverinţă se văgu drâsă atât la suma banilor, făcându-o tal. 150
cât şi unele din șarturi, ce era scrise într'însa, șterse şi cercetând pentru aceste
ştergeri, dise Mărgărit, că fiind Şătrariu gata atunci, ca să vie la Bucuresci,
|
“i-ati dat numai tal. 100 arvună, iară pentru cei-l-alți bani, Laii orânduit săi
dee la soția sa, la care mergând aii șters din adeverinţa Şătrarului şarturile -

ce nu %-aii plăcut și învoindu-se cu

adaus de tal. 50 i-ai. dat Dumnâei alt

răvăşel ce ni] arătă, de la August 9, adică cu 6 dile mai în urmă, anerisind
adeverinţa soţului săii, în care răvășel gice Şătrărâsa, că âii tocmit cu Panait
tal. 550 arenda băcăniei, să o ţie pre trei ani, din care bani aii primit tal. 450,
iară tal. 100 ati rămas la dînsul ca să fie pentru dregerea băcăniei şi cum că
să fio dator a primi tovarăş şi pre Ivan şi pre Mărgărit şi o alegere a departamentului. de la 20 ale trecutului Noemvre, i anaforaoa Dumnâlor. veliţilor

boeri, de la Decemvre 2, ce s'aă fost făcut între

Panait Ponciu

cu Şătraru

Lupoianul, fără de a fi şi jăluitorul Iordache Polcovnicu atunci faţă, ca unul
ce asupra lui curge pîra acâsta, prin cari gic Dumnâlor, că de vreme ce Panait
Ponciul ai tocmit mai întâi băcănia, ai numărat şi banii în mâna soţiei Șătrarului, are dreptate ca să ţie el, neprotomisindu-se lordache Polcovnicu, cu
pricină căci este clăcaş în Câmpina, fiind-că acest privileghiă de protomisis ?|
ati numaă ţăranii birnică, iară nu şi boerinaşii, precum este jăluitorul; împotrivă . !
la acestea, ne arată Iordache jăluitorul, chiar zapisul cu 16t. 1801, Noemrre 10, _.

iscălit de Şătrariul Lupoianu și dat la mâna sa, întru care sorie, că “i ai vândut

arenda moșiei Câmpina pe trei ani, cu băcănia i mâra i cu altele drept tal.
4650, să le stăpânâscă, afară din condeile ce sunt însemnate într'acel zapis,
cu care acelea, dice arendașul, să nu aibă amestec; dupe care zapis, qise jăluitorul

Iordache, că ţin desnădăjduit nu numai banii ce cumpărătorii “i ai dat Lupoianului

mai toță, ci ai mai cheltuit și alți tal. 5000 de ș'aii făcut totă gătirea alișve-

|
|
|
|
|
|!
|:
|
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În note mai dăm şi unele acte referitâre la protimisis. Cercetările prin descinderi la faţa locului.în procese de moșii, de mori, de
rișului ; după -acâsta am întrebat și pre vechilul Lupoianului, cum ati vîndut
arenda la două mână şi ne arată un tacrir al Şătrarului, în care dice, că
adevărat aii fost avut vorbă cu Panait ca să-i deie băcănia, dară Panait şi-au
fost pus soroc, ca să vie cu bani să ine și moșia, lă care soroc fiind-că n'aii
fost următor a veni și în urma lui ai venit Lordache polcovnicul, carele aii
dis că nu'l îngăduesce pre Panait fiind străin şi vrea să iae el băcănia dimpreună cu moșiă după cum le-ati, ţinut şi mai "nainte d'impreună cu unchiu- săi
și se protimisese fiind pământeni şi clăcași ai moșiei, de aceea le-ati vîndut |
arenda lor, fiind mai vârtos că nici zapis de stăpânire nu dedese lui Panait,
ci numai. adeverinţă de tal. 100 arvună și cum. că în urmă, după ce aii dat
moșia și băcănia lui Iordache, viind Panait aici la Bucuresci și cunoscându-și
greşela ce aii făcut de n'aii venit la sorocul ce 'Și pusese ca să ine el moşia,
a primit a i se-întârce acei tal. 450 ce dedese la soţia sa, cu dobânda lor,
pentru care“i ati și scris lui Iordache Polcornicul, că gin tal. 650 ce mai
sunt asupră lui, din banii arendei, să dee lui Panait acei tal. 450, să primâscă
şi 30 chile grâi, ce arătase Panait că aii luat pentru băcănie, plătindu-il cu
„cât îl va ţinea, să'i deie şi tal.„50 ostensla şi cheltuiala ce dice că ai făcut
“nepotu-săă Mărgărit în două luni și Iordache n'a primit, iară vechilul lui
Panait se împotrivi dicând,că nu s'aii mulțămit a i-se da banii înapoi, precum
dice Şătraru, căci âii avut vorbă ca să iae şi moșia, dară cu tâte acestea acum
primesce să iae venitul moșiei de i se va da dreptate; deci fiind-că acâstă
băcănie este chiar lucru al Şătrarului şi fiind-că Panait numai o începere de
tocmâlă aii făcut co Şătraru și numai adeverinţă de arvună ati luat, care şi
pre aceea aii anirisit-o soția Şătrarului, iară toemâlă pe deplin n'aă făcut, nici
zapis de stăpânire de Ja Şătraru n'a luat, sfiindu-se atunci a nun cumpăra
venitul moșiei ; pentru acea dară, n'are cuvînt a ţinea arenda băcăniei, nici
prinde loc acuşi vorba ce dice, că primesce a lua și venitul moșiei ; iară jă- |
luitorul Iordache polcovnicul, fiivd-că mai “nainte până a i se împlini anul,
aă îngrijit de ai făcut cu însuși stăpânul lucrului toemâlă- pe deplin, ai
numărat bani la Şătraru, aii luat și zapis de stăpânire; după tot cuvîntul drept,
este bună cumpărătârea
lui şi găsim cu cale, că după zapisul ce are de ln
Lupoianul, să stăpânâscă arenda până la sorocul de trei ani cu pace de către

Panait Ponciu, care "Panait are ași lua de la Şătrariu numai acei tal. 450 ce

aii dat, însă cu dobândă, la dece unul, din dioa ce îi aă dat până acum, fără
de a mai cere vre-o cheltuială, seaii a sili pe arenda să-i primâscă grâul, ca
uiul ce însuși el este pricina, de sati cheltuit, neîngrijind aşi întemeia tr6ba
cu orânduiala si. Iară hotărîrea... — 1802, Ianuarie 92.
Vel Vornic Manolache Creţulescu, vel Vornic Cârnpineanu, Dumitraşcu
Racoviţă vel
Cod

XLIV,

Vornic.
fila 4,

„Io Mihuil

|

Constantin

Panait Ponciu, prin vechilul

acestă alăturată-anatora a Dumnblor

Suţul

Vvd. î-gpod.

nepotul-săti Mărgărit, nerămâind odihnit la
Veliţilor Boeri,

s'a

întăţişat şi la Divan
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zăgaze,

|
sunt obicinuite
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în trecutul

secol ca Şi în cel în care am

intrat

-

înaintea Domniei mele cu Iordache Polcovnicul, i cu Costan
din biv. 3-leă Armaş
vechilul Șătrarului Lupoianu, dicând vechilul lui Panait,
că el nu are dava Asupra
lui Iordache Polcovnicu, ci asupra Șătrarului. Lupoianu,
cu care fiind-că a avut
el deosebită judecată, atât la departament, cât și la
Dumnâlor Veliţii Boeri,
de unde "i s'a dat dreptate a ţinea el băcănia, ceri a
se vedea acele anaforale,
care anatorale citindu-se înaintea-Domniei mele, se vădu
că ne fiind şi Iordache, ,
Polcovnicu faţă de a se plirotorisi judecata: desăvârşit,
să dedese lui Panait
dreptate, a ținea el acea băcănie, cu pricina arvune
i ce dedese Panait luă
Lupoianu, și a acei adeverinţă, dară în urmă, după
ce a venit şi Iordache
Poleovnicu, şi s'a infăţișat câte trele părțile la judecată, adică
Panait şi Lupoianu
şi Iordache, s'a” văqut, după cum se făcu cunoscut și
înaintea nostră acum, că
Panait numai o începere de toemială a-fost făcut
cu Lupoianu, și numai o
adeverinţă de arvună a luat, iară tocmiala pre deplin
w'a săvârșit, nici zapis de
stăpânire de la Lupoianu” n'a luat, care acea adever
inţă a Lupoianului de
primirea arvunei, măcar de şi a dres'o în urmă Şătrărâ
sa, soţia, Lupoianului,
făcând vîngare despre partea sa cu zapis desăvârșit,
şi
la Panait, dar tocmelile și așeqămînturile ce face: miăiere primind şi banii de
a, trăind bărbatul, și
mai vârtos pre lucrurile ce sunt ale bărbatului, după
pravili n'aii tărie, nică
ținere în s6mă, încă nici chiar pre cele de zestre
lucruri, nu este muierea
volnică_ să facă ea așegămînturi şi vîngări din venitur
i trăind bărbatul, iară
Iordache Polcovnicul având în mânile sale zapis de la
însuși Șătrariu Lupoianu,
stăpânul moșiei și al băcăniei, pe săvorșita vîndare
a arengii acestor acareturi,
numărând și. din banii tcemelii câți “i sai cerut
de la Lupoianu, cu drept
cuvânt a hotărît judecata în urmă a ținea lordache
arenda acestei moșii şi
băcănii, după care măcar că vechilul Lupoianului, unit
fiind acum cu Panait,
dise că în vreme când a făcut Lupoianul ' vîndare
la Iordache, “i-a spus lui:
Iordache că arenda băcăniei o are vîndută: la Panait,
și Iordache "i-a dis ca
săi vîngă tot lui și venitul băcăniei, şi Panait de
va avea vre-o dava 'ȘI va
căuta cu dânsul, dară acâsta nu numai o tăgădui Iordach
e, ci nici în zapis nu
să cuprinde, încă vădum la tacrira Lupoianului ce
21 arătă vechilul seriind şi
acâsta, că Panait n'a venit la sorocul ce avea pus
ca să'i aducă și cusurul
banilor, şi să'şi ia zapis de săvârşirea vîndării, ci tocmai
în urmă, după ce
a tăcut Lupoianul vîngarea la Iordache, -viind Panait
aici la Bucuresci, şi
cunoscându-şi greșala ce a făcut de n'a venit la soroc, a
să'și ia banii înapoi, cu dobinda lor, să i-se plătias primit și s'a mulțămit
că şi 30 chile grâi ce
dice că le are cumpărate pentru a face pâne de
vîndar6 la băcănie, săi dea
şi tal. 50, osteniala și cheltuiala sa, şi să rămâie
isbrănit, dupe a cărui primire
şi mulțămire X-a și făcut Lupoianul scrisori către Iordach
e, ca să-i dea acolo
şi să-l desfacă, la care acestea răspunse și
Iordache, că îndată ce a primit
seris6rea Şătrarului a și numărat banii în mâna
obrazului, unde Şătrariu
scrisese, şi acela dându-i lui Panait, și Panait nevrân
d să” primiască, "i-a adus
iazăș la el înapoi, și așa “i-a dis el lui Panait
să arate ce lucruri are cumpărate pentru trebuinţa băcăniei, să i le plătiască,
şi alt covaș nu X-a arătat,
decât numai puţin grâi ce se află și acum acolo,
care -grâă a primit şi el
să'l plătiască, dară Panait I-a gis că mai are și
alt grâti peste câmp, care pre

ISTORIA

ROMÂNILOR.

-

901

a

cu studiul nostru. Ultimul mijloc de convingere al justiţiei era-cartea

acel de peste câmp nu a pututa'l primi, sciindpre Panait că ţinea alte venituri
de moşii şi de mori, şi va săși trâcă acel grâii acum cu pricinuire că'l are
cumpărat pentru băcănie, şi ceru Iordache ca să se încredințeze Panait prin
jurămînt cât grâti a avut cumpărat, chiar pentru trebuinţa băcăniei, și pre
acela "1 va primi și "1 va plăti. Deci s'a întrebat vechilul lui Panait când el
își va lua banii cu dobânda lor și preţul pre cele ce va încredința că are
cumpărate pentru trebuinţa băcăniei, cum şi cheltuiala, ce pagubă are, şi r5spunse

că Iordache

nu va săi

primâscă

grâul tot,

pentru câţ grâii va încredința prin jurămînt,

la

care acâsta

i s'a dis, că

cum că Pa avut 'cumpărat chiar

pentru trebuinţa băcăniei, va îndatora judecata pre Iordache fără de voie al
plăti, pentru care am şi hotărit.ca Iordache să ţie arenda moșiei și a băcănie,
cu mora și altele, după zapisul Lupoianului până la împlinirea sorocului de
3 ani, să -plătescă însă acum la Panait acei tal. 450, cu dobinda lor, săi dea
osebit și tal. 50 cheltuiala și ostenâla sa, săi mai dea Iordache şi deciuiala
Zapciului jumătate, pre banii ce are să dea acum lui Panait, şi cât grâă, sai
ori ce alte lucruri bacalice, va încredința Panait prin jurămînt, că le are

cumpărate

chiar pentru

trebuinţa

acei băcănii,

şi a le plăti lui Panait cu preţul acela ce va
porat, iară pentru: osebită dava ce făcu Ivan,

să fie dator Iordache

a le primi

încredința Panait că le-a cumsluga Lupoianului, ce fu şi el

faţă la Divan, cerând ca să'l primescă Jordache și pre dânsul tovarăș la acâstă

arendă a moșiei şi a băcâniei, cu cuvînţ că fiind slugă veche a Lupoianului,
așa a avut vorbă cu Lupoianul, că oră cine va lua venitul, să fie și el tovarăș,
acâstă cerere a lui nefiind coprinsă la zapisul de vingare a Lupoianului către
Iordache, judecata şi dreptatea nu pâte sili pe Iordache a'1 primi de tovarăș.—
1802, Februarie 1.
e
Cod. XLIV, fila 79 şi 80,
+

Prea

Inălţate

Domne

.

Din luminată porunca Inălţimei tale, vătavul de Divan ati înfățișat înaintea

n6stră pre Panait Poleovnicul şi Panait Căpitanul, cu Hristea Dușul, cari prin
jalba ce aii dat, făcu pîră asupra Hristoi, dicând că cu acâstă alăturată alegere

a judecăţei sai fost înfățișat la Dumnâlor vsliţi boeră, din porunca Măriei sale
Alexandru Vodă Moruzi și n'aii putut lua judecata izbrănire, fiind-că Hristea au
pricinuiţ la judecată, că are a aduce dovada mănăstirei, şi sorocul ce sa pus de a le
aduce ai trecutși următorii n'ati fost; pentru “care cercetând noi, ce alegere
s'aii făcut de către Dumnâlor veliți boeri pentru acâsta, ne adeverim că s'aiă
fost întrebat Dumnâlui Ban Brâncovânu, ce sciință are a pricinei? şi aii arătat
judecăţei, că aii fost luat scire şi Dumnfiui, cum că s'aii rupt zăgazul morei
în vremea lui Marcu arendaș, căruia întâmplându-i-se mârtea și rămâindu-i
copii nevrâsnică,

cu tâte că Dumnâlui

nu

avea

nici

o datorie,

dară

ai dăruit

copiilor tal. 250 a se ajutora la dregerea zăgazului, îndatorind pre Eftimie și
pre Ștefan rudele lui Marcu, cei lăsase niortul a fi purtători de grija venitului
moșiei până la sfîrșitul anului, ca să'l dregă cum ai fost, ou câtă cheltuială

va putea; pentru care au fost orînduit și din partea Dumnâlui Panait Căpitanul
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de blăstem

ce pirişul

voia să primescă.

|
Neprimirea

-

unei

asemenea

Da
unul din jeluitori, cum și din partea copiilor lui Mârcu,
aii fost orânduit câl-l-alt
jăluitor, adică Panait Polcovnicul, ce este și el rudă
cu Marcu, ca să drâgă zăgazul
ca cheltuiala epitropilor lui Marcu; dară de sai dres
bine cum trebue stă nu,
şi din ce pricină sati rupt în urmă, la acâsta Dumnâ
lui nu are sciință ; s'a
întrobat dară jăluitorii de ce n'aii pus silinţă de
a se drege zăgazul bine, de
vreme ce ei aii fost orânduiți asupra; acestei trebi
și ai respuns că ei ati fost
numai nisce ostenitori asupra dregerei, dară platao dă
Eftimie cumnatul mortului,
carele n'aii vrut să cheltuiască câți bani vor trebui,
ci aii dat numai acei tal.
250 ce era dăruiţi de Dumnâlui Ban și ne fiind
acei bani îndestui, de aceea
nu s'aii dres zăgazul bine ; aii răspuns și Hristea Dușul,
că asupra acestei pricini
are soiință mai bună Eftimie, cumnatul mortului, care
se află acolo în partea
locului şi că jăluitorii după ce s'aii împlinit sorocu
l lui Marcu, aii ţinut ei
venitul moșiei și în tot anut deplin n'aii dis nimic,
că ar fi rămas ne dres
zăgazul de la Marcu și că Vaii dres ei, ci tocmai
acum „găsesc acestă pricină
după ce aii intrat alt arendaș, de care ati fost îndaţo
rat judecata pre Hristea
Duşul, ca să înseiinţeze pe Eftimie de a veni cu
soroe până la Sf. Dumitru
ce aii trecut, aducând și pre morarii ce vor fi fost
la acest lucru, ca să se
cerceteze aici; acum întrebând noi pre Hristea, cum
de n'ait adus pre Eftimie
și pre morari la sorocul ce “i s'aii dat de la judecat
ă, dise că ai luat răspuns

cum că până într'o săptămână vine Eftimie, însă noi
văgând că acâstă pricină
mai bine se pâte cerceta

acolo la tata locului, prin vedere, unde se află atât
Eftimie cât și morarii și 6menii ce ai lucrat la zăgaz,
după cum acâsta, înţelegând-o și părţile prigonite,. diseră că se mulțămesc
a se face cercetare acolo,
după trebuință, dară şi după mulțămirea amindorora
părţilor, găsim cu cale să
fie luminată porunca Măriei tale, către Dumnslor Ispravn
ieii
unul din Dumnţlor mergând la faţa locului, unde aducân judeţului, ca însuşi
d și pre Eftimie cumnatul lui Marcu i pre morari şi alți Gmeni ce vor
fi lucrat la zăgaz de față
cu jăluitorii, să facă cercetare prin carte de blăstem
, de stati dres zăgazul bine
precum trebue, cu cheltuiala epitropilor lui Marcu
şi în ce vreme s'a rupt
în urmă după dregere și de s'aii rupt, căci nu era
dres bine de epitropi, seaii
din nepurtarea de

grijă a jăluitorilor și câtă vreme
stat mâra de n'a
âmblat, până a se drege zăgazul al doilea și câtă cheltuiai
ală ai făcut jăluitorii
de la dânșii? și în ce chip vor dovedi dreptul adevăr
să însciinţeze: Măriei tale,
dândși 'morarii i Gmenii ce vor lucra la zăgaz mărtur
ia lor în dosul cărțer de
blăstem, ca de aici să se facă isbrănire pricinei. Jară hotărt
rea....—1804, Noemvre,
Vel Ban

Manolache Brâncoveanu,

Câmpineanu. vel Vornic, Ştefan
10 Mihail

Constandin

Stirbei vel

Văcărescu vel Vornic.

Constandin

Suţul

Vornic, Scarlat

Vvd. i gospod

Hristea Dușul, epitropul copiilor lui Marcu, ne
rămâind odihnit la acâstă
anatora a Dumnâlor veliţilor boeri, s'aii - înfăți
șat la Divan înaintea Domniei
mele cu Panait Polcovnicu și Panait Căpitan, pîrîși,
şi unde cu apelația ce ai
dat Hristea, dice că stricăciunea acea ce S'aii făcut
la zăgaz în cursul anului
ce aii avut Marcu arenda, adecă în l&t 1798 Mai,
tot într'același an luna
N
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cărți, era pentru justiţie proba cea mai temeinică, că dreptatea nu e
în partea piritului, care o refuza cu energie, Religiunea înarmă, ast-fel
justiţia cu un instrument puternic de investigaţiune, fie în procese
lui August âti și dres-o Marcu la loc şi aii îmblat mâra până la Martie din
16. 99 când iarăși s'aii stricat-zăgazul din periculon cum s'aii stricat şi alte
zăgazuri de mori zdravene din partea locului, iară nu din hedregerea bine a
lui Marcu și fiind-că arondaşi pe anul 99, era însuși acești doi numiţi Panaiţă,
dregerea -cei.de al.doilea stricăciune ai făcut-o ei şi iarăși Sati mai stricat,
apoi așa a treia 6ră, nu pentru căci n'aii fost dres bine la cea d'întâi stricăciune.
din anu lui Marcu, precum die .numiţii pâîriși, ci pentru căci zăgazul acesta
fiindu-i înălțimea peste 500 de stânjeni şi fiind pus mai mult pre loc nisipos,
îndată .ce se îmiflă apa ceva se strică, când la un loc când la altul, iară lângă
acestea tâte, gise -Hristea Duș, că la cea d'intăi dregere a stricăciunei din
anul lui Marcu, aii fost epistați orânduiţi însuşi numiții Panaiţi, însă unul
din partea Dumnâlui Banului Brâncoveanu, stăpânul moşiei și altul din partea
copiilor lui Marcu, fiind și el ruda lui Marcu, care de n'aii urmat a face lucru
temeinic, sunt iară că în vină, mai vârtos că pe la 99, intrând ei stăpânitori,
ati fost mulțămiţi cu dregerea acea ce se “facu de însuși și nici atunci întâi,
nici mai în urmă, până acum n'aii făcut nici o cerere, ci tocmai acum când
Sail scos din arenda moşiei, aruncă acâstă prioinuire, că cea de a doua stricăciune
a zăgazului s'aii făcut din pricină, căci nu s'a dres bine. întâi, vrând să pricinuiască pagubă şi nedreptate copiilor lui Marcu, cu care acestea vrea Hristea
să arate că nedrâptă este cererea ce fac acum numiții Panaite, şi fără de
trebuinţă este a se mai face în faţa locului cercetarea, ce găsesc Dumnâlor:
veliţi boeri cu cale printr'acâstă anafora, dară fiind-că pirîții la acestea tote
s6 împotrivese și arată celea împotrivă, că la dregerea acea ce saii făcut în
anul lui Marcu; ei ati fost numai ostenitori, iară plata o da Eftimie cumnatul
„lui“ Marcu, carele n'aii vrut să cheltuiască câți bani era trebuincioșă, de acea
- nu s'aii dres zăgazul bine, spre al da zdravăn, după cum era îndatorat şi dintracea
pricină iarăși sati stricat în I6t. 99 ce ţinea ei arenda, rămâind păgubiţi atât
de cheltuiala ce aii făcut atunci de la dânşii, cât*și de venitul morei în 8 lună,
ce aii stătut de n'aii âmblat și fiind-că tot temeiul dreptăţei la pricina acâsta
stă întru a se dovedi, întâi: de s'aii dres atunci zăgazul bine, precum trebuia,
cu cheltuiala epitropului lui Marcu sâii nu şi de s'aii rupt în urmă, căci nu
era dres bine, seaii sa rupt din nepurtarea de grijă a pîrîşilor, trebuinci6se sunt
darăa se face la fața locului cercetările ce găsesc Dumnâlor boeri cu cale printmacâstă anatora şi după .ce se va face întâiii acestea cunoscute, atunci pote a
face şi judecata hotărîrea ăcea da este cu cale cererta Panaiţilor seaii nu, dupe
cum ice Hristea; drept aceea întărim anaforaoa Dumnâlor boerilor şi poruncim

Dumnâvâstră Ispravnicilor ai judeţului, ca înşi-vă unul din Dumn6v6stră mergând -

la faţa locului, să urmaţi a face tote acestea cercetări prin carte de blăstem,
“ întoemai după cum se coprinde mai jos, cum și de s'aii întâmplat atunci vre-o
stricăciune la alte zăgazuti, ce vor fi fost bune și sdravene, precum dice Hristea,
„şi în ce chip veţi dovedi adevărul, să însciintaţi Domniei. mele şi la urmă se
ya da hotărîrea cea desăvârșit.— 1802, Ianuarie: 29. .
Cod,

XLIV, fila 76 verso.
A
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civile, fie în cele penale.

Adesea cartea de blăstem
era înlocuită cu.

.

Prea Inălţate Domne
Pre

acâstă alăturată

anafora

în vechiletul Agiei, nierăm
âin
Inălţimei tale, vătafa'de apr d
odi
Iconomul mănăstirei Mărenţii
,

7

ce a făcut Dumnâlui vel.
Yorn

ie Câmpineanu, ,
odihnit Panait Hangiu, din
lu minată porunca
Pa adus, şi înain tea mnds
tră, faţă cu Damiano
gicâna Panait, c. ă făgăda
ca să facă. grajdul cu chel
indu-i-s e Iconomul
tuiala mănăstirei, însuși
cuvi oşia sa a tocmit și
grajdului cu Costea calfa,
luerul
și după cuvântul ce a dat
„parcele, a trimis Iconomul
cumpărând“ 3368 uluce
pre un Popa Voicul de
le-a
pre Costea calfa de le-a ciop
lit, iară acum s'a întors pâri numărat,şi a pus el
„& tace grajdul, din care
acesta "i se pricinuesce pag tul din cuvânt nevrând
ubă, fiind-că gtajdul
vechiă s'a derăpânat de tot,
cel
şi n'aă musafirii ce vin
caii, arătând şi o adeverinţ
ă a acelui Popa Voicu „pr la han un de 'și pune
in care îusomnâză că a
plătit jăluitoru Panait tal.
45,
ție în s6mă acest tavaș, înt bani 57, pentru -33 68 u luce parcele, și să “ie se rebându-se, şi pîrîtul, răspunse
una dată se află sub grea
că măn ăstirea, astă
datorie de 110“pungi,
și nu are putere de a face
&rajdul, nici I-a dat lu Pan
ait făgădnială ca ac 6sta,
Voicu ca să fie la numărătâr
nică a trim is pre Popa
ea ulucilor, ci insuși el
întrebă și Costea ce fu de
de capul lui, s'a dus;
se
faţă înaintea nostră, cu
cine a tocmit lucru graj
dului ? și dete mărturie că
- |
cu însuși. Panait Hangiu
Iconomul nici a vorbit, nici
a făcuţ tocmâlă, iară cu
a
toc
mit
am.
citiţ și amândouă zapisele
închirierea hanului, unul
pentru
pre
ce are Panait de la pro Egu acest următor an până la Sfântu Gheorghe viitor,
menul Atanasie, şi altul
Gheorghe înaiate, de tocmâl
pre
a -ce a, făcut Panait cu pîrî alt an de ia Sfântul
ție încă un an, și în cel
tal Iconom ca să'l mat
d'intâi zapis scrie, ca să
facă chiriașul tâte trebuinci6sele dregeri de la dâns
ul, afară numaj de înve
liș, și să ia Panait şi
vedre vin de la mănăstire,
500
plătindu-l-cu cinci parale
cât se va urma Yîndarea,
iară prin cel de al doilea nu mai mult 1 a vadră, de
înveliș, ca să'l facă mnăsti
pomenesce n
rea, ci dice că ori câte
să fie de la „Chiriașă ; către
acestea dise Iconomul, că
nică

vin, după cum acestă fu net
ăgăduită și de dânsul,

s6 arată şi pâlcevitor “tr
ăgându-l prin judecăți cu
silâscă a face Srajdul noii
, lucru ce este peste puti piri neadevărate casă]
acea dise, ca nu'i maj pri
nţa m5năstirei, și pentru
mes
doilea an de la Sfântu Ghe ce de chiriaş, cerând ca să'y întârcă banii pe al
*
orghe înainte,
EAEV
deci acel răvă
șel ce arată Panait..de la și să rămâe hanul pe sâma mănăstirei ;
Popa Voicul, n'are nici un
“temei, fiind
și mai vâr tos, mărturisind și

iară nu

Costea
cu Ieonomul, iară

tanasie, pe acest următor an,
în care scrie, că dregerile
să le facă arendașul, afar
înţelege. că ori unde va,
ă numai din înveliş, se
trebui înveliş, mănăstirea
are a L fact, şi oră:co moremo
va trebui înlăuntru, este dato
t
r Panait să'1 facă, la care vina
căci nu trebuia a da gra
este a lui Panait,
jdul jos, și a cere să-l
. facă Iconomul din noi,
după zapisul lui avea dato
ci
rie ca să drâ2
gă pereţii, ca una ceea ce
este dregorea
N,

?

.
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jurămiînt prestat sub omoforul Mitropolitului în biserică. Aceste jurăminte se deferaă de justiţie şi. biserica nu refuză concursul ei.
din lăuntru, şi apoi pentru înveliş rămâne să grijescă mănăstirea; drept aceeă
Costea calfa are să 'şi câră plata lui de la Panait, ca unul ce cu dânsul a
tocmit fără de a supăra pe Iconom, care Panait după ce 'ŞĂ va drege pereții
grajdului, precum am dis mai sus, apoi şi Iconomul are să. facă învelitârea,
însă ca la un lucru mănăstiresc al ss, nu pâte fi silit a'l înveli după voia
lui Panait, ci este volnic să-l înveliască cum va putea numaă să nu pice, să
iae Panait.şi 500 vedre vin de la mănăstire, cu cinci parale mai mult. decât
se vinde la altă parte, dupe zapisul lui, fără de a pricinui că sa înălțat preţul
acum, pentru -că de și s'a înălțat prețul, dară și mănăstirea are pagubă cu
scăământul vinului de astă tâmnă până, acum ; aşișderea şi la cererea ce face
Iconomul ca la sfîrșitul anului acestuia să rsmâe hanul pre sâma mănăstire, are
dreptate pre cât Panait s'a arătat neurmător legăturii lui, de n'a mers să iae vinul
precum este legat în zapis, pentru care vin măcar că dicem să 'l iae acum,
dară acâsta trebue să o facă de sineși, iară nu silit cu judecata ; este și pâlcevitor, trăgând pre Iconom prin judecăţi cu cereri fără de orânduială ; după care
acestea găsim cu cale, ca să 'și primâscă banii de la Iconomu care %-a dat
pe anul al doilea, însă cu dobînda. lor din diua ce 1-a luat până acum, şi
de la sfântu Gheorghe înainte, când se împlinesce sorocul anului d'intâiii, să
rămâie hanul pe sâma monăstirei; iară hotărîrea, cea desăvârșit. -rămâne a se
face de către“ Înălţimea ta. — 1802, Ghenarie 12.
Vel log. Scarlat Ghica, vel. Vornic Manolache Creţulescu, vel. Vornic
Costandin Stirbeiu, vel Vornue Câmpineanu, Dumitraşco Racoviţă vel Vornic,
“biv, vel Căminar Nestor, |

Io Mihail Const. Suţu

Vud. î gpod. Zem Vlahiscoie.

Panait Hangiul nerămâind odihnit la acestea alăturate cercetări ce s'a
făcut de la Agie şi de la Dumnâlor veliţii boeri, s'a înfățișat și înaintea
Domniei mele la Divan, cu Costandin calfa, i cu Damian Ieonomu mănăstirii
Mărcuţii, unde întrebat fiind Panait ce are să mai dică, răspunse. că pentru
"grajd, s'a făgăduit Iconomul ca să'l facă cu cheltuiala mănăstirii, și acum nu
„va să plătâscă cheltuiala, cel apucă Costandin Calta pre dânsul, iară pentru vin,
răspunde Panait, eă astă tâmnă după ce a sosit de la Dâlu vinurile, a trimis
omul săi la. mănăstire de "şi-a ales cinci buţi cu vin, pre care și însemnându- le,
şi vrând a şi le ridica, Iconomul n'a vrut, săi le dea pe acele. însemnate, ci
tocmai după ce a vîndut, atât pre acelea cât şi pre cele-l-alte vinuri de frunte,
âmbla săi dea în urmă nisce vinuri prâste, şi de acea n'a vrut nici el să
primâscă cum. și pentru arenda hanului pe anul viitor, ceru Panait să'și aibă
zapisul Iconomului puterea lui, - spre a null lua din stăpânirea lui, fiind-că a
numărat toți banii foemeliă deplin, şi nici o pricină de vină împotrivă spre a'i
se strica simfonia n'a urmat; împotriva căruia răspunse şi Iconomul mai întâi
pentru grajd, că nici o făpăduială nu 1-a dat a face, adică cu cheltuițla mănăstirei, fără numai învelișul grajdului, dise că este dator a'l face , după legătura
zapisului ce are Panait Hangiu de la mâna pro Egumenului Atanasie. Iară
de
pentru acele 500 vedre vin, r&spunse, cum că a cerut lui. Panait săi
plătâscă
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Am v&dut cum, altă dată, s'a atribuit
neputredirea corpurilor
prin cimitire la împrejurarea că indiv
idii, fiind în vieaţă, prestaseră
jurăiminte false, ori primiseră, deşi culpa
bili, carte de blăstem. Ca să
PI

,
vinul cu bani peşin şi apoi să i-l dea,
fiindu-i frică că în urmă nu va putea
sete banii de la dânsul, şi Panait nerr
ând săi numere banii peşin, de acea
n'a putut săi dea vinurile, cum
și pentru ținerea hanului pre viitor
de al
doilea an, dise că nu'1 mai lasă lui,
căci n'a vrut să ia vinul acesta, ce
simfonisit a'1 lua și pentru căci îl
era
portă prin judecăţi. Deci âm cerut
Domnia
mea zapisele de simfonia lor, ce s'a
făcut cu pro-Egumenul Atanasie pe
acest
următor an, și altul cu Damiana
"Iconomul pe viitorul an şi în cel
dintâi,
văqum cupringându-se, că chiriașii
să facă. tote dregerile de la dânşii,
afară
numai din învaliș, şi să iae Panait şi
500 vedre vin de la monăsțire, plăti
ndu-l
cu cincă parale mai mult vadra, decât
se va politifsi vîndarea vinurilor, iară
„prin cel de al doilea nu pomenesce
nimic, nici pentru învelișul grajdului,
nici
pentru facerea grajdului de iznoavă,
precum dise Panait, că i sar fi făgăd
uit
Iconomii!, ci scrie, că ori câte dregeri
vor trebui înăuntru să fie de la chiri
aş
după care coprindere a zapiselor, fiind
-că Panait are datoria să drâgă numa ;
ipăreţii grajdului, căci aceia se înţel
ege dregerea pe din lăuntru, căii dară
să'l facă Iconomul, din noii, de care
cere
și hotărim ca Iconomiil să rămâie în
şi nesupărat de cererea facerii grajd
ului, şi Panait să fie dator a'] drege pace
cele din lăuntrul: grajduluide la
cu
sine, dupe zapis, și invelitârea numa
i să o
facă Iconomul precum însă * va da
mâna ca să nu plouă într'6nsul, saă
se bântuiască de vremi rele, iară
să
-pentru plata lui Costandin Calfa ce
o cere
pentru acest grajd, fiind-că el dice,
că tocmâla a făcuto cu Panait, și
Panait
tăgăduesce şi gice că de va încredința
cu el vre-o tocmâlă, însuși se dă dator Costandin Calfa cu jurămînt că a făcut
să plătescă de la sineși, drept acea
urmâză după dreptate, ca ori să facă
Costandin dovadă la Damnglor veliţi
Boeră, prin mărturii de va avea, seaii
ă
să încredințeze prin jurămînt înain
prea Sfinţiei sale Mitropolitului,
tea
că nu Panait a făcut tocmâlă, și
așa
plătâscă Panait dreptul lui ce i-se-va
face deplin ; iară pentru acele cinci săi
sute
(500) vedre vin, fiind-că cu cea ce
se împotrivesc Iconomul de dice că
temere, că în urmă nu va, putea
a
avut
scâte banii de la dusul, și de aceea
nu s'a
şi acel vin, și să fie și scos din ţiner
ea
în vreme ce în zapis nu dice că peșin hanului pre viitor, anului de al douilea,
să plătâscă acele vedre vin, ci
și cinci (500) sute vedre vin, şi
să dea şi cinci parale mai mult de vadră să iae
ceea ce se va politifsi vindareă
preste
vinurilor”

numai atelea câte cinci parale la acele ; hotărim dară. 'ca Panait să plătâscă
a 500 vedre vin, fiind dreptul mănăstirii
a le lua, măcar de şi nu %-a dat lui
Panait acele vinuri, și Panait să rămâi
în pace de luarea acelor cinci sute (500)
e
vedre vin, ţiind hanal pe al doilea
an după

zapisele ce le are până la împlinirea
sorocului de doi ani, și ori câte
dregeri vor trebui din lăuntru să
fie de la dânsul, precum sa simfo
nisit şi
pre întâiul an cu pro-Egumenul, şi
preal doilea an cu Iconomul, iară
mănăs„tirea numai învelișăl să facă, dupe
sintonia celui dintâi zapis. — 1802,
Ghenarie 31.
Cod, XLIV, fila 74
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alcătuirile ori contractele

Domne

Am văgut acâstă jalbă ce dă la Inălţimea ta, Dumntei Stolnicâsa Ecaterina
Bălăcânu, „prin care fiind-că arată cum că acâstă moşie, de care o trage la
judecată Ivan Peru, vechilul Dumn$lui Logofătului Păşcan de la Moldova, o are
„dăruită acea :cuinate-sei de la Tătărăsci sud Teleorman, dându-i și scrisorile,
căruia scriindu-i ca săi trimâţă zapiseie spre a le arăta la judecată, n'aii fost
următâre de sineși a le trimite și fiind-că urmâză a se face izbrănirea acestei
prigoniră ce are vechilul Dumn$lui Logofătului Pășcan, ca Stolnic6sa spre a nu
mai

supăra cu jălbi, unde

face trebuință

ca să se vadă scrisorile,

ce 'gice Stol-.

nicesa că sunt la cumnată-sa, să fie luminată porunca Măriei tale, cu Mum-bașir,
ca să mârgă și prin scirea Dumnflor Ispravnicilor, luând orăi-pre cumnata
Stolnicesei, sâii vechilul săii cu tâte scrisorile ce vor fi av6ud pentru moșia acâsta
Muşătesci, să'l aducă aici la luminat Divân, ca să se înfăţișeze la judecată,
seaii neputând aduce înseși scrisorile, să seță copii după dâusele şi adeverindu-le
„de Dumnâlor Ispravnicii, să le aducă spre a le vedea la judecată, Iară hotărîrea...
iproci.— 1802, Ianuarie.
24.
.
Manolache
Câmpinenu.

Creţulescu vel Vornic, Constantin
Io.

Mihail: Constantin

Suţul

Stirbei ue! Vornie, vel Vornic

Vvd. îi gospod

“Orânduim pre sluga Domniei mele. ..... carele să aibă a face urmare
întocmai. după cum se coprinde mai jos.— 1802, Februarie 3.
Cod.

,

ii

XLIV,

fila 73, verso.

Prea Inălţate Domne

Ascultând, luminată porunca*Măriei tale de la acestă jalbă, ce a dat către
Înălţimea ta Arhimandritul Meletie Egumenul Mărginenii, pentru cet surghiuniţă
acolo, din domnia Măriei Sale, Alecsandru Vodă Moruzi, am făcuţ cercetare şi
mă adeverii. din cancelaria Spătăriei, că în vremea ce era a se energhisi
porunca ce se dedese pentru mutarea acelor surghiuniţi, Dumndlui biv. vel
Spătar Liucache ce se afla atunci în dregătoria acâsta, luând acea poruncă la
„Dumnţlui, nu după multe dile s'a făcut şi măzălie, şi dintr'acâstă pricină a
rămas porunca nesăvârşită, ci fiind-că acâstă mănăstire, este din cele la care
nu să cade a se trimete surghiun acest fel de &meni, cu netrebnicii de hoţii,
trimişi şi din puşcărie pentru fapte:rele, mi se pare că cuviinci6să este cererea
numitului jăluitor Egumen, cu a să ridica de acolo, și a se trimite într'altă

parte; iară hotărîrea... — 1802, Ghenarie 8.

Anostasie vel Spătar. -

lo Mihail Const. Suţul Vud. i gpod.
După anaforâoa 'ce ne face Dumnflui vel
Domniei mele . ... . Zapciu spătărese să mârgă

|

Spătar, -orînduim pre sluga
la Mănăstirea Mărgineni, de
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„scrise,

căci atunci nu mai

dare de carte de blăstem.

URECHIĂ

era nevoie de delerire de jurământ

ori de

a

Da

unde ridicând pe acei surghiuniți. acolo, să“ ducă în bună
pază la Mănăstirea
Snagovul, unde-poruncim Sfnţiei tale .năstavnice al Mănăsti
rei să '% aibi la
pază, dând adeverinţă la mânile Mumbaşirului, de primirea
şi urmarea poruncii.
1802, Ghenarie 13.
:
”
Cod,

XLIV,

fila 47 verso,

Hoţi.
Anafovaoa în dosul jălbii
„de la osânda Ocnei.

Dobrei,

soția lui Tudor,

pentru a se slobogi

Prea lnălțate Dămne

.

După luminată poruncă cercetând pricina acestui bărbat
al jăluitârei, ne
îndestulăm că lă Ghenarie trecut s'a prins cu alți doi
tovarăși ai lui, vrând
să spargă o prăvălie, băcănie, ot porta de jos, și după
cercetarea ce li s'a făcut
de către Spătărie, s'a mărturisitcă rînduri ati spart
ș6pte Dăcănii, și aii furat
cele ce aii găsit, din care cele mai puţine lucrură găsindu-se
sati dat păgubaşilor, iară cele mat multe fiind r&puse de hoţi,
nică un mijloc n'a avut în
ce chip să împlinâscă fiind vinovaţii săraci, după ale
cărui fapte s'a orînduit
de către Măria sa Alecsandru Vodă Moruz de s'a purtat
cu bătaie prin târg
şi s'a trimis la ocnă cu soroe de un an de la 25 ale trecutului
Aprilie, de sunt
8 luni, de acâsta nu lipsim a însciinţa Măriei tale. —
1801, Decemvrie 16.
Dimitrie Spătaru, Teodor Fotino, Constandin 'Caclica
.
Lă

„10 Mihail Const.

Suţul

Vud. i gpod. Zem Vlahiscoie.
Orîndaim pe șluga Domniei mele. Zapciu Armăşescu,
să mârgă la ocnă,
.
- „ undă dând la Cămărâșul ocnelor. osebită cartea
Domniei mele, pentru
scoterea din ocnă a acestui vinovat, să-l iae apoi orindu
itul Mumbașir în pază,
să-l ducă surghiun la Focşani, spre a seâte din hotarel
e țării Domniei mele
afară, de unde să n'âibă a se mai întârce, și Mum-ba
șirul, să aducă adeverinţă
de la Ispravnicii marginii cum-că a săvârșit porunc
a. — 1801, Decembre 18.
Coa. XLIV, fila 34.

!

„Prea

Inălţate Dâmne

Insciinţăm Măriei tale, că ivindu-se la judecată
patru săteni din. satul
Ulmul, sud Ilfov, anume Ivan Grozea, i Mușat Sin
Stoica, i Rusin Baraganeanu
şi Dumitru Zet Mocanul, păgubași de ş6se vite,
cai ce li s'a furat de la 27
ale trecutului Octomvre de către trei îuri, anume
Nistor Iancu, i Ştefan Sin
Nicolae Turcul şi Gheorghe Dragotu, ce se află la închis
ârea pușcăriei, își cerură
împlinirea pagubei lor de la' numiții, care păgaba
și înfățişindu-se la judecată

cu numiții furi, după cercetarea ce s'aii fâcut pricini
i s'a descoperit, că toţi
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In materie de furtişaguri, Depertamentul
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de criminalion şi Diva-

aceștia după ce ai furat vitele numiţilor păgubaşi n6ptea din câmp de la păşiune .
în pr6jma acelui sat, le-aii trecut la Giurgiti și acolo aii vîndut pe toţi caii unui
Agarenean în preţ de tal. 85, pe cari după.ce “i-ati împărţit între dânşii, doi
dintre hoţi, Nestor și Iancul, aii cumpărat și ei din Giurgiii două vite, cum li
se arată părul mai jos şi viind iarăş: aici în ţeară, M-ati găsit păgubaşii şi
„ pringându-i %-aii dat în zapt căpitanului de la Ciocănesci, de unde prin Dumu6lui vel Spătar, s'aii dat la închisrea puşcăzieă ; după acâsta cercetându-se atât
pentru acei doi cai ce Y-aii cumpărat, cum și pentru avutul lor, ne-ai arătat
că caii "i-ai dat la căpitănie, dicând și cel de al treilea Ştefan hoţul, că
ati
dat tal. 15 unui Mireanu Sârbul din satul Fundulea, fiindu-i fost dator și deosebit, s'aii mai luat tot de către numitul căpitan alte două vite ce li se însemnată
părul lor mai jos, de care dice Ștefan hoţul că sunt drepte ale lui şi cum
că.
“tot de la dânsul i sati mai luat un cal murg, după ce saii prins în fapta
furtişagului, de către un proin căpitanu Anastasie de la Obilesci, cu pricină
gă are să iae de la dânsul datorie de tal. 50,-ce ar fi împrumutat în vremi
şi la acâsta nu are nici un cuvint de dreptate, protimisindu-se de cât dânsul
mai mult păgubaşii, iară acel Anastasie rămâne ca în urmă să'şi c6ră datoria
banilor. Decă, cât pentru osânda furilor ce li se va cuveni după pravilă, mai
în urmă prin deosebită anafora, cu condica te vei însciința, Măria ta, iară
pentru împlinirea pagubei, judecata găsesce cu cale: să fie luminată porunca
„Măriei tale, ca Zapciul armăşesce să mârgă împreună cu numiții păgubaşi şi
mai întâi de Ja căpitanul ot Ciocănescy să iae acelea patru capete de cai
ce
le-ai poprit luate de la hoţi şi către spătărie le-ati tăinuit, după cum se vede
din însciințarea lui, neavând vre-un cuvînt a le popri pentru ostenâla prinderei
hoţilor, căcă pre furi X-aii prins însuși păgubașii și deosebit că aii luat numitul
căpitan taleri- 30,60, ce % aii găsit asupra hoţilor; asemenea să apuce şi pre
acel proin căpitani Anastase, să ine și de la dânsul acel cal al lui Ştetan, unul
din hoţi curma și acei tal. 15 săi împlinâscă de la acel Mitrea Sârbul, fiind bani din
vîngarea cailor numiţilor păgubași și aducându-se tâte vitele, cum și banii împreună, de către orânduitul Mumbaşir, să o dee prin marifetul acestei judecăți
mai sus nunmiţilor păgubași cu preţuire spre împlinirea vitelor ce li s'aii furat.
Iară hotărîrea....— 1804, Decemvre. 14.
,
|
Dimitrie Spătariu, Teodor Fotino, Constandin Cocliga.

Semnele cailor
1 lapă murgă cu pete de șea, a lui Nestor.
1 lapă vânătă rotată, a lui Gheorghe. ,

j DE

era

! ale lui Ștefan hoţul

î Aceștia sunt la căpitanul de la Ciocănesci.
4 cal murg ipac al lui Ştefan hoţul şi luat de către căpitanul Anastase ot Obilesci.

lo Mihail Constandin

Suţul Vvd: îi gospod Zem.

Vlahiscoie |.

După anatoraoa judecăței depertamentului orânduim pe sluga Domniei
mele, ..... Armășel, să mârgă și prin marifetul Ispravnicilor judeţulu.să
i facă
urmarea, ce 8 coprinde mai jos.
— 1801, Decemvre 44.
!
Cod.

XLIYV,

îila 30.

Zatoria Românilor de V. A, Urechiă.

|
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-

nul avură, nu numai o dată, a Gonsiata că dacă hoţul fura
de la ţăran,

" Anaforaoa în dosul jălbei lui Moise Cătana pentru un cal ce i sa
furat
pentru core s'ati îndatorit lanache vâtav de plaiul” Nucşora
sud Muscelal
plăti fiind-că ati prins pe hoţ şi 'i-aă dat drumul.
Prea

Inălțate

Domne

După luminată porunca Inălțimei tale, aducând față pre jăluitor
ul acesta
și citindu-i-se acestă alăturată isprăvniescă însciințare, de
a audit cercetarea:
co s'a făcut priciniă aceștia, "l-am întrebat apoi, ce are a mai
dice împotrivă,
- şi răspunse, că el nu pâte rămânea păgubaș de cal, când
însu-și Vătavul la
cercetarea isprăvnicâscă, a arătat, că a pus mâna pre acel
Samuil cu calul de
împreună, și care însuși ' sa destăinuit, că a fugit din năuntru
pentru frică
a nu-l face cătană, și cum-că de vreme ce Vătavul Pa slobogit
, fără nici o chizășie, numai după arttarea sătenilor ot Corbii, că în doi ani
ce s'a aflat slujind
în numitul sat pre la unii, alţii, nu La simţit cu nică
un ponos de hoţie,
cere jăluitorul, ca ori Vătavul să” plătescă preţul calului tal.
300, ori sătenii
ot Corbii, de ce să facă arătare, că acel Samuil este om
bun, saii să se aducă
Vătavul aică, ca să se judece cu dânsul, dicând că este în
bănuială, că a mituit
pre numitul Samuil, şi “i-a dat drumul ; ale cărui r&spuns
uri
parte, am teorisit isprăvnicâsca însciinţare, şi v&qui că numitul lăsându-le la o
Vătav, a arătat
la cercetarea. ce i s'a făcut, acea că pe acel Samuilă la
pus în mână având cu
dânsulşi un cal, trecut fiind preste plaiii, mărturisindu-i-se
însuşi
de îrică ca să nu-l facă cătană, dară vădâna, că Dumnâlor Ispravni că a fugit
cii, apăra
pre nunitul Vătav, a nu plăti calul, cu cuvânt că n'a sciut,
că acel Samuilă
este hoţ, cum și după argtarea ce ai făcut pentru dânsai sătenii
ot Corbii, că
în cât s'a aflat slujind în satul lor, nu Laii simţit cu nicio
hoţie și mai vârtos,
scriind D-or că după ponturile Domnesci ce are “Vătavu, pentru
cei ce es din
năuntru, nu se găsesce vinovat, am făcut apoi cercetare și ponturi
lor Domnesci
ce aii Vătavii de plaiuri în mâni, ca să vedem ce poruncă
le este dată să'
urmeze, pentru unii fugari ca aceștia de dincolo, dinedce, și
vădui copringându-se chiar așa, că Vătavu. de plaiăi să-și deschiqă ochii, și
pentru cei ce vor
veni din năuntru cu pâșușuri, săi lase după orînduială să trâcă,
iară pre cei
ce vor fi fără de pașușuri, cum și pre veri cari va găsi trecut
preste plaiiă,
şi fără de pașuș, (cum era acel Samuilă), îndată! prinqându-l,
să'l ţie acolo
poprit, şi numai de cât să trimâţă veste cu însciinţare, la Dumnâl
ui vel Spătar,
şi va avea răspuns în ce chip să urmeze ; cărora ponturi,
fiind-că vătavu n'a
fost următor cu a ţinea poprit pre acel Samuilă, și însciinţ
a aici la Dumnâlui
vel Spătar, precum era datoria slujbii lui, ci Pa slobodit
și fără. de chizășie,
de acea dară numitul vătav este vinovat să plătâscă calul
ca să'i fie spre pildă,
a nu mai face la asemenea întâmplare urmare împotriva
ponturilor domnesci,
ce are în mâni, și apoi, numitul vătav de '% va păsa va
găsi pre acel Samoilă
şi | va apuca de % va întârce paguba, însă fiind-că jăluitor
ul cere să plătâscă
calul 'cu' tal. 300, gicând că de atâta preţ a fost, iară
Corbi, ce aii văgut acel cal cu ochii lor, când s'aii prins cei trei meni ot
numitul Samuilă,
vădui copringându-se în cercetarea isprăvnieâscă, că cu
sufletele lor ai dat
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apoi- de la hoţ fura,la rondul

săi,

-
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irmpiegatul ce avea

obligaţiunea

mărturie, că calul nu făcea mat. mult de cât până la tal. 80, de la care ăcest

preţ şi până la tal. 300, ce cere jăluitorul fiind o mare posotită, rămâne ca,
cea, desăvârşită hotărîre să se facă de către Inălţimea ta.— 1801, Noemvre 20.

|

Cod. XLIV, fila 2i,

Să

Vel Logofăt Creţulescu

a

|
4

Anaforaoa de la vel Vornic al obștirilor, spre a se da întărire lui Marcu
Vameșul, cumpărătorul slujbelor Epitropiei.
lo: Mihail Constandin

Suţul

Vvd. i gospod Zem.

Vlahiscoie

Saii citit înaintea Domniei mele anaforaoa acesta, a Dumnâlui vel Logofăt, :
însciințarea Ispravnicilor, cât şi jalba ce afi dat Domniei mele Moise, din care
"vădum că Moise n'are vre-o dovadă, că calul făcea preţul care'l cere, fără
numai isa lui prin cuvânt, iară vătavul plaiului, vedem că aii adus trei mărturii
cari cu' sufletellor
e aii dat mărturie, că calul acela nu făcea mai mult de cât
“până la tal. 30, drept acea poruncim Dumnâvâstră Ispravnicilor ai judeţului,
că de are: Moise Cătană dovegi vrednice, cu care să facă îndestulare judecăţei
împotrivă, că calul acela era de mai „mare preţ, atunci pe cât se va dovedi,
că aii fost în adevăr prețul, pre atâta să'l plăt6scă vătavul, iară când el dovadă
ca acâsta în potrivă nu va avea, atunci după dovegile ce are.vătavul să i se
plătescă cu acgi tal. 30'şi să” și împliniți Dumnevâstră rămâind izbrăniţi, care
acâstă osândă de plată, să face vătavului numai şi numai pentru cursul ce ati
făcut la neurmarea ponturilor Domnesci.— 1801, Decemvre 1.
"Coa. XIV, fila at.

- Anaforaoa în dosul jălbei a lui Nicolae
slobogi de la închisârea puşcăriei,
t

Vulturache

ţigan,

pentru

a se

:

Prea, Inălţate Domne

|
După luminată poruncă, făcând cercetăre pentru bâla nuimitului jăluitor
Nicolae ţiganul, ce se află la temniţă, ne-am îndestulat de la Dumnâlu
i vel
Armaş, că se chihuesce, cu adevărat bolnav de lingore, în cât n'a stătut
mijloc
să se aducă în judecată, ca să i se vaqă starea nsputirței lui şi de
acâsta
nu lipsim a insciinţa.
|
|
(
|
Teodorache Fotino Sărdar, Manolache Topliceanu Clucer, Dumitrache
Hăbdeanu,

Io Mihail Constandin

Suţul .Vvd. î gospod

Zem. Vlahiscoie
Cu tâte că acest Nicolae ţiganul, osândit era de către Domnia mea, prin
deosebită poruncă a merge iarăși la ocnă, spre ași împlini.sorocul: cel orânduit,
|

dară pentru că

s'aă

întâmplat

a cădea

pliroforie judecata, în care se chinuesce

într'acâstă

grea

b6lă, precum ne dă

răi și ai pătimit și aici în pușcărie
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V.

de a prinde pre hoţ.

Cu

A.

URECHIĂ

deosebire

vătafii de plaiuri

eraă

PI

deprinşi

la

peste trei luni, îl iortăm Domnia mea de osînda
ocnei, cu acâstă rânduială însă,
ca chizașul acela în care are al da, să se
lege cu zapisul s&ă, în condica
puşcăriei, că de se va întâmpla altă-dată a
mai
vină, chizașul să fie în locul lui și aşa pozuncimcădea acest Nicolae țigan în
Dumitale vel Armaş, să'l
slobogi și de la închisârea pușcăriei.— 1802,
Ianuarie 24.

Pecetiea

Gospod
Cod, XLIV, fila 63.

Io Mihail

Constantin

Suţul

Vvd. i gospod

Zem.

Vlahiscoie

Boeriului Domniei: mele biv al doilea Pitar Marine,
sănătate, "ţi facem
în scire, că la Domnia mea aii dat jalbă Medelnicerea
sa Elenca Creţuleasca, a
răposatului Medelnicer Theodorache Creţulescul, cum
că de a se plăti datoria
în care se afla încă din vi6ţa soțului săi, şi pentru
de a-și putea urni și
greutatea casei, 'și-a vîndut o moşie Creţulyce o are în
sud Dâmboviţa și fiind
că voesce a o alege în suma de stânjeni și a o hotări
cu petre, ca să fie sciută
cumpărătorului, te-am ales alegător și hotarnic, a căruiă
jalbă orînduindu-se
de către Domnia mea, în cercetare la Dumnâlui vel
Logofăt de ţeara de jos,
Istrate Creţulescul, ne făcu arătare, că adevărat pentru
păsul datoriei și a greutăţei casei, dupe cum arată Medelnicereasa, 'şi-a vîndut
acestă moșie, şi cum că
alăturea lângă acâsta, tot într'acest hotar, are și Dumnâ
lui peste stânjeni una
mie moştenire de la părinţi, cerându-te iarăşi pre însu-ţi
alegător şi de hotarnic, decă “ți poruncim Domnia mea, primind acâstă
domnâsca nâstră carte cu
sluga Domniei mele . . . al doilea portar, să te scoli,
să mergi la faţa locului,
unde înt$iii să dai în scire tuturor vecinilor împrejurași
ai acestei moșii, spre
a veni și ei față cu scrisorile și dovedile ce vor avea,
dea nu li-se face vre-o
călcare, apoi să faci .corcetare. şi alegere, atât a părţei
numitei Medelniceresei,
cât şi Dumnâlui vel Logofăt, după scrisorile şi dovegil
e
ce vor avea și o parte
și alta, cum și după vechea stăpânire, spre sforare
a moșiei cu arătarea şi alegerea stânjenilor anume, la care alegere ce vei
face, de va rămânea amândouă
" “părţile mulțămiţi, cum şi despre vecini, de
nu va fi vre-o pricină, să dai şi
cărţi de hotărnicie, după obiceiii şi să pui și petre
hotare; iar când vre-o parte
nu vor rămânea mulțămiţi pre alegerea ce vei
face, saă va fi şi vre-o pricină
despre vecini, atunci peatră să nu pui la locuril
e cele de pricină, ci numai
semne se va face și să înșciinţezi Domniei mele
în scris, cu arătare de slujbă,
„ca cel neodihnit să vie la Divanul Domniei mele,
îi sacm rezeh:gospod. —
1803, [unie 12.
Co. XLVIII, fila 149.
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asemenea făptuiri,
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Negreşit,
1. Prea

aveai
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adese şi scuza legală,

că

după

mălțate Domne

Dupe luminată porunca Măriei tale de la acestă alătura
tă jalbă a cuviosului
Egumen al schitalui “Spirei din Bucuresci, am intrat
în cercetare şi precum
ne-am îndestulat, înșciințăm Inălțimei tale, că acestui sfânt
schit i-S'aii hărăzit
„de către Măria ta, prin luminată cartea Măriei tale,
ce se vădu cu l& 1874,
August 25, două sălașe de ţigani şi alte deosebite 4 suflete,
tot dintre ţiganii
domnesci cu numele lor, din cari o Stană fata lui Stan
sin Dobre, din mai sus
„disele sălașe, măritându-se prin cununie dupe un Ioan
Herarul, ţigan domnesc
şi năstavnicul schitului dintracea vreme, arătând prin jalbă
întru a doua luminată domnie a Inălțimei tale, cum-că două țigance
de ale mănăstirei anume
Stana, (ce s'aii dis mai sus): şi o Ana s'ati cununat după
ţiganii domnesci și "mă
cerea îndreptare, după a căruia jalbă şi luminată poruncă
, se vede anaforaoa
făcută tot de acest depertament, cu I6t 1792, Octombre
17, care este întărită
de către Inălţimea ta, cu poruncă
către „Dumnâlui vel Armaş, ca să dee dintre
țigancele domnesci două schimburi ; aşișderea ne mai
arată numitul și o deosebită luminată porunca Inălțimei tale, -tot dint'acelaş an,
16t 1792, Octombre 13,
cu coprindere ca din două ţigance, ce ati fost Domnia
îndatorată să le dee
schimburi la numita mănăstire, găsindu-se o copilă Maria,
fata Anastasiei, ţigancă domnâscă, s'aii dat schimb în locul uneia din
două ce s'aii numit mai |.
sus, să o stăpânâscă schitul nestrămutat, din care arătate
sineturi să vede că
numai 0 ţigancă din două sati dat schimb de către
Domnie, iar de ceeal-altă şi până acum se află schitul isterisit; după acâsta
am teorisit şi deosebită.
arâtare a Egumenului, cun că altă țigancă anume Dumitr
ana, fata Paraschivei
ţiganca, care este şi acâsta, împreună cu ceă-l-alţi ţigani
hărăziţi schitului, iarăşi
prin luminat hrisovul Inălţimei tale, de care am arătat
mai sus, sai cununat
cu un Stan, ţigan domnesc, pentru care după trebaință
prin zapeilăe Dumnâlui
vel Armaş, găsindu-se numitul țigan și aducându-se
spre cercetare, s'aii descoperit că nu este ţigan domnesc, ci al casei răposatului
stolnic Şerban şi cu
adevărăt ţine întru căsătorie, cu a doua cununie, pe
numita ţigancă Dumitra,
care văduvă fiind fost, ai avut și un copil anume Stancul
, ce trăesce, ca de ani
Dăscut cu întâiul bărbat, anume țiganul schitului, deci
fiind la mijloc cununie, după pravilă urmâză femeia bărbatului și dupe
obiceiii se îndatorâză casa
numitului stolnic ca să dee schitului schimburi, atât
pentru Dumitra, cât și
pentru fiu-săi Stancul, să nu se deslipâscă de la mama
luă, cum asemenea se
cuvine să se dee și dintre ţigancile domnesci iarăși
schimb pentru acea I6na
țiganca, ce aii fost a schitului, iar acum. se află în ţigănia
domnescă şi drept
aceea de la judecată se găsesce cu cale ca prin luminată
porunca Inălţimei tale,
Dumnâlui vel Armaş să împlin6scă dreptatea sfintei
mănăstiri, și de aeâsta nu
lipsim a înșciința Inălţimei tale. — 1802, Ghenar
20.
Teodor Fotino Sărdar, Constantin Cacliea Medeln
icer, loan Rudean Clucer,

Manolache

Toplicean

Clucer, Andronache Hăbdean.

„Io Michail

Constantin Suţul

”
Voevod

S'aii cetit inaintea Domnie mele anaforaoa, ce ne făcu judecăt
orii depertamentului şi
de vreme ce și casa stolnicului

Şerban, fără de a

avea să facă
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nizam, prind&torul

„la hoţ, dar

hoţului

numai acele

avea drept să iae pre. senea

lui cele găsite

lucruri cari nu eraii reclamate de prădaţi.

Abusul făcea insă că, vătaful 'şi apropia

chiar

şi lucrurile prădate.

vre-o apelaţie, aii dat adeverinţă în scris la logoteţia Divanului, cum
că mulțămită şi următâre este, precum judecata aii găsit cu cale, întărim dară
anaforaoa
acâsta şi poruncim Dumitale vel Armaș, ca atât de la casa stolnicul
ui Şerban,
să împlinesci schitului două schimburi pentru Dumitra, i pentră fiu
săi Stan,
câtşi de la Domnie să dai schitului un schimb pentru acea loana Țiganca
.—

1802, Februarie 42.

!

Cod, XLIYV, Ala 136.

Prea Inălțate Domne
Cu smerită anafora, însciințăm Măriei tale, că pre o moșie
anume Tutdie
din sud Vlașca, a sfintei. Mitropolii, din vechime fiind
şi podgorie de vii, ce
se numesce 'Grâca, de unde ia şi visteria domnescă vinări
ciu şi Metropolia
Otaştină după obiceiii, unii dintre cei cari şi-ai avut
vii, cu tot le-aii părăsit
ne lucrându-le câte ș&pte, opt încă și doi-spre-dece ani trecuţi
, pricinuind pagubă
cu nerodirea și visteriei de Vinăriciu şi moșiei Mitrop
oliei de otaştină, și
fiind-că din vechime ati fost obicei coprindătoriiă 'şi
în luminatele ponturi
Domnescă, ca ori-care va avea vii pe moșii streine și nu
şi le vor lucra până
în trei ani, să se iee de stăpânul moșiei acea păragină,
și să se dee altuia care
va lucra spre a face rod, am vrut să dăm voie Isprăv
nicelu
mai întâiii însciințăm prin anatora cerând luminată porun lui moşiei, dară
că pentru acâsta, şi
anii Măriei tale de la Dumnedeii să fie. mulţi şi fericiţi. —
1802, Ghenar 26.

„Dositeiu Mitropolitul,

Io Mihail Constantin Suţul Vvd. i gospod.
Cu cale este anaforaoa ce ne face prea sfinţia sa părintele Mitropol
it, când
de câte șâpte și opt şi 12 ant acei locuitori. le va fi având
părăsite, fără de
a fi întwatâta diastimă de rând vre-o răsmeriţă, mai vârtos,
când şi obiceiul şi
pravila ţărei, este numai trei ani în vreme pâcinică, de
nu'și va lucra via.
cine-vaș o perde; drept aceea poruncim Dumnea-vstră Ispravn
icilor ai județului,
să aduceți pre fieș-carele dintre cei ce ai avut viile
acestea față înaintea
Dumnea-vâstră ca să cercetaţi şi pentru -cei 'ce nu li se
va fi dat după orîn„duială de scire după sorocul de 3 ani și 4 ani, aceia aii
voe să se apuce acum
de primă-vară negreşit, ca să li să lucreze, saii când nici
după acâsta nu vor
fi următori a şi le lucra întacâstă primă-vară, volnică
şi slobodă este stinta
Mitropolie, a da acestea păragini la alții ca să le lucreze,
iar pentru cei ca vă
veți pliroforisi, că peste 3 şi 4 ani ai părăginirei li s'aii
dat de scire într'adins
ca .să şi le lucreze, și ei le-aii lăsat întru părăginire
desăvârșit într'atâţia ani,
este a fi Mitropo

lia volnică a'le da altora să le lucreze cu desăvârşită stăpânire.—
1802, Ghenarie 28.
|
Cod, LXIY,

tila 64,
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Din documentele aduse în note, mai s6rânalăm aci:

,

ai

10. Femeea este învoită a 'şi vinde moşia pentru a plăti datoriile
soţului ei. (Vegi actul cu Medelnicereasă Blenca Creţulescu).

20. Viile lăsate în paragină peste” trei ani, 'redevin. proprietatea.
mOnăstirei, pre locul cărora ati fost sădiie, fără nici o despăgubire,
ca să nu se aducă

vechei proprietăţi a locului 'viei pagubă din

neplata

otastinei şi a vinăriciului datorit şi mănăstirei şi Vistieriei ţărei. Acestă
măsură se aplică şi Ia viile sădite pre moşii particulare. -Acâstă dis»

posiţiune s'a reinoit în Ianuarie 1802, după reclamaţiunea Mitropoliei,
Singurul cas admis pentru ca lăsarea în paraginăa vielor să nu aducă

pierderea ei de săditoriti,

este dovedirea că, viă. n'ă fost lucrată,

causă de forță-majoră, bună 6ră pentcas
rude :resmeriţă,

timp nepacinic.

SE

Documentele

la 28 Ianuarie

cari se referă la. aeâstă, dișposiţiune, sunt .cela de *

1802,

|

din care

|

anaforada'e sâninată
de: Mitropolitul

SI

IS
Pa

Dositeii.

din

adecă de

Pama

- Prea Inălţate Dan,
Ascultând luminată porunca Măriei tale de'a ip stă. jalbă, c6, âit dat Maria
|
îs
Sterie pentru vitregul ei fecior Constantin, a se tiămite la o ntănăsțire să
au
peară sufletesce și trupeste, fiind-că ati căqut la necuviinci6se și nettpbnice urmări,

făcând cercetare m'am adeverit mai vârtas de la ptea, sfinția sa părintele Vlădica

Ileopoleos, că adevărat, acest fecior vitreg al numitei țălaităre,
ai ajuns la rea
stare şi nesăvârșiiă pomană ai Inălţimea ta,cu a se trămite' surghiun la: mănăstirea Mărgineni, să şâqă acolo în pază, în totă vremea; “până „şi, va face

-.

Ki

Damnedeii o milă cu dânsul de a se-pocăi și a şi veni
.î firga c&a idrâptă a
creştinescii omeniri, mai vârtos că nici spre paguba măhăsțirei este, d6 vreme.
ce jăluitârea arată, că din pereusia casei. părintesci, 1 va purta de grijă peitru:celea trebuinci6se ale lui de hrană și îmbrăcăminte ;.ei nu lipsifna înseciință , |
Măriei tale și cum Dumnedeii va kimpre”
ina
Inălţimea
' ta asupra jăluitărei și:
a numitului ticălos fecior, spre odihna, şi a ei şi a fiu-săii pocăință şi vecinieă
pomenire va fi Inălţimei tale, — 1802, Ghenarie 24. ..-:
; Anastasie vel Spătar... Io Michail Constantin: Suţu Voevod. i gospod.
|,
Orînduim pre sluga Domniei' mele . .. . . Zapciit” spătărese, ca ridicând
pre numitul Constantin, să ?1 ducă la mănăstirăa.. Mărgineni, unde poruncini

Domnia mea cuvioşiei tale Egumene;al ntimitei mănăstiri, să 71 aibi în

lăuntrul

mănăstirei, păzit spre îndreptarea şi pocăinţa lui, purţâidu-i:mănăstirea grijă de.

celea trebuinci6se din pereusia părintâscă, după cuni şe cuprinde mai jos.
—:
1802, Ghenarie 28.
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celor cari nu numai

nu

se supun

la

ori chiar îi bat, n'aii lipsit a fi destu
le.

Aducem unul în care; la 1801, sătenii din
Slăvesci sunt acuzaţi că au
bătut şi ai rupt «mondiru
l», adică uniforma slujbaşului.

a

- Anaforaoa
pentru

în dosul jalbei Predi,

stegariti de vânătoră, cătanei spătăresci
,
bătaia ce Vaii bătut nisce săteni de
la Slăvesci sud 'Vlaşca,.
.

Prea lnălţate Dâmne
Ascultând luminată porunca Măriei tale,
de la acâstă jalbă, a numitului
Predi stegariii de vânători spătăresci,
am cercetat şi după luminatele porun
ci
ale Măriei tale, împotrivă imi-s'ati părut
acâstă pornire a pîrîților, să facă atâta
23

pirîți şi numiţi în jalbă, prin marafetu
l Dumnâior Ispravnicii judeţului,
ca
vie să stee aici la judecată,ca să iae
pildă şi alţii a nu sta împotrivă la slujb să
aşii
domnesci ce se trimit cu porunci în
judeţe, şi după cuviinţă cercetându-s
e
pricina pântru ce l'aii bătuţ şi i-ai
rupt hainele, să i se facă cuviincidsa
certare, seaii cum va socoti Inaltă înţe
lepciunea Mării tale. — 1801, Decembre
4.

Anastasie vel Spătar.
Io Michail Constantin

Suţul

Voevoa i goapod. zen. Vlahiscoie

v După. anaforaoa
Domhiei mele Zapciu
țului, să iae pre unul
să 7] aducă aici ca să

ce ne face Dumnslui vel Spătar,
orînduim pre sluga
spătăresc, să mârgă şi 'prin marafetu
l Ispravnicilor judedintre cei trei pîrîţi vechil şi despre
partea Celor-l-alţi,
cerceteze Dumnslui vel Spătar prici
na şi să ne arate în.
scris prin anafora, — 1801, Februarie
10,
Cod. XLIV,

fila iai.

Vel Logofăt.

-

918

VA.

URECHIĂ

CAP. XIV.
Administrațiunea

sub Michail

Constantin

Sutu.

Starea deplorabilă în care Michail Suţu găsesc
e' finanţele țărei,
nu i permite vre-o îmbunătăţire în administraţilne
. Ce putea, face în
acest
sens,

când

la finea lui Noembre

1801,

lefile fustaşilor Divanului şi ai haremului

trecut 1.

1. Anaforaoca

fustaşilor

Divanului

şi a haremului,

trei

lună,

nu erai

Domnei,

plătite măcar

încă de la Iunie

spre a li-se

,

da

leafa pre

ă

Prea Iălţate Domne
Fustașii Divanului şi ai haremului prin jalba ce aii
dat către Inălţimâa
ta, cer a li-se plăti de la casa răsurilor orînduita ]6fa lor,
pre trei luni, Iulie,
August și Septembre, pre lună câte tal. 100, precum ai
avut şi măcar că hotărizea Mărieă sale Alexandru Vodă Moruzi ai fost ca să
plătâscă lefile până la
sfârşitul lui Iulie, dar aceştia fiind Gmeni scăpătaţi și se
află slajind napristan
giua și n6ptea și trepădând unde li-se poruncesce, de
se va găsi cu cale de
către Înălţimea ta, să se poruncâscă la casa răsurilor, Dumnâl
ui vel Logofăt de
obiceiuri, ca din banii ce se află în naht, să li-se dea l&fa
pre aceste trei luni
ce cer.— 1801, Noembre 14. .
i
Nicolae Brancovean,
Manolache
Matheii, Fălcoianu Vornic.
To Michail

Constantin

Creţulescu,

Constantin

Suţul Voevod îi gospod.

XLIV,

Vornic,

zem. Plahiscoie

- Poruncim Domnia mea, Dumitale vel Logotăt de obiceiu
ri,
acești: taleri trei sute.— 1804, Noembre 27.
Cod.

Stirbei,

să dai fustașilor
|

fila 14,

Prea

Inălţate

Dâmne |

Am cercetat jalba acâsta ce aii dat Măriei tale Fustaşi
i Divanului și ax
haremului și până: la sfârşitul lui Septembre al lâtului
1801,
se vede că li-s'aii
plătit I6fa din bani ai lunei trecute, pre lună câte
tal. 100, iar de la di întâiiă
„de „Octombre. îneâce, nu li-saii dat 16fă nici la curama
oa dir urmă n'aă intrat,
fiind-că li-s'aii dat o triminie într6gă pre Iulie, August
şi Septembre, prin luminată întărirea Mărici tale, la anaforaoa a patru boeri,
ce era orînduiţi la socotelele casei răsurilor, ci după luminată poruncă nu
lipsi-i a ărăta Măriei tale.—
1802, Ghenarie 31.
.

Constantin,

Ştirbeisi.
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Singura încercare de îmbunătăţire în interesul
siguranţei publice,

ce găsim

realisată sub Michail Suţu, este aşedarea unei
căpit

ănii noue
la hotarul judeţului Dâmboviţei cu Ilfovul. Adevă
rat, că şi acestă căpitănie o aşedă numai după stăruința marel
ui Vornic al obştirilor,
Const

antin Ştirbei, mai mult: din interesul
propriei sale siguranţe,
de .Gre-ce noua căpitănie este aşedată
pre moşia Vornicului,
în satul

Brăzele !,;

a
y

e

a

Io

Michail

Constantin.

Suţu

Voevod

i gospod.

ze.

Vlahiscoie

|
Poruncim Domnia mea, Dumitale vel Logofăt
al obiceiurilor, ca să dai
jăluitorilor l&fa de la 8-ale trecutui Octombre,
până la sfârşitul lui Ghenarie
trecut, -— 1802,

Februarie

a

|

- Cod, XLIY, fila 78,

1. Anaforaoa

județul

a

Spătarului, pentru a se aşeda o căpitănie
nouă, unde se hotăresce
Dâmbo

viţei cu al Ifovului la moşia

Vornicului

Ştirbeită.

Prea Inălțate Dâmne

,

Dupe luminată porunca Inălţimei tale, ce
mi-s'aii dat la acâstă alăturată
anafora, ce aii făcut către Măria ta, Dumnâlui
vel Vornic al obștirilor, Constantin
Ştirbeiii, pentru o 'căpitănie ce arată că face
trebuință a se aşeda cu lude 20,
în satul Dumnâiui Brăzdele, ce cade în mijlo”
ul satelor, ce sunt pe lângă apa
Dâmboviţei, unde se hotăresce judeţul Dâmboviţei
cu al Ilfovului, fiind: că apururea
sunt bântuite aceste sate de hoţi și tâlhari de
"A pradă şi jăfuesce, făcând pleeată
sluga. Măriei tale cercetare, m'am adeverit că
aşa
vel Vornic, că după jalba ce aii mai dat și arătat este precum arată Dumnâlui
ele sate la Măria sa Alexandru
Vodă Moruzi în anul trecut, făcând cererea
acâsta cu a li-se face o căpitănie
cu 20 de 6meni de pază, orînduiţi fiind la Dumn
slui proin vel Spătar Lucache, .
s'aii scris din partea Dumnllui a Dumnâlor
boerii Ispravnici, de la amândouă
acestea județe, Ilfov

și Dâmboviţa, ca cerce
Dumnâlor, după ehibzuireă ce
vor face, de este cu cuviință a se orîndui tând
la acel loc căpitănie, să însciințeze,
ai făcut şi Dumnâlor” arătar

e la Spătărie, pre cum mă pliroforisii. şi de
la Slugerul Scarlat, ce aii fost pre acea vreme Logof
ăt spătăresc, că este de trebuinţă |
„a se face la acel loe căpitănie, deci fiindcă după cum m'am încredințat mai vârtos de la Dumnâlui Vornicul Știrbeiii,
că satele acestea ce le arată Dumnâlui
cu adevărat că pătimese apururea, prădându
-se„și păgubindu-se de .făcătorii de
rele, aflându-se în partea locului păduri și
crânguri, locuri de hoţime, la care
de multe ori sai întâmplat și ucidere, nefiin
d vre-o altă căpitănie: mai aprope,
se găsesce

cu cale

și de plecată sluga Mărici tale a se faca.o
cățitănie la locul
ce cere Dumnâlui Vornicul, cum şi Saele
ce aii fost jăluit, fiind-că, pâte căpitanii să cuprindă cu 'străjirea și pe ce le-l-a
lte sate, ce sunt de jur. împrejur,
măi vârtos fiind şi
drumul

cel mare

al Pitesc

și al TGrgoviștei pe alăturea acestui sat prinilor, drept printr'aceste.
jumătate de ceas pre din josul Brăzdelor, cum şi Tărtășesci, mai aprâpe
mai pre din susul Brăzselor, prin Cărămidesci, altidrum mare iară-şi al
prin păduri şi cade aci

“nu numai în drumul

sate, cum;

de cât o.
Pitescilor
căpitănia,

mare ce este între alte două drumuri rari
ce 'sunt din

290

V. A.

URECHIĂ

CAP. XV .
feranii. — Țigană.

a

Din domnia lui Michail Suţu, încă
avem câte-va acte cari merită
a fi cunoscute, cu referinţă la ţăran
i. Aşa sunt cele următâre:
a) Dupe reclamaţiunea unei mânăstir
i, proprietară de heleşteii în
Ialomiţa, ţăranii sunt obligaţi a
da deciuială la pescele venat.:
|
b) Sătenii de la Bolintinul din deal, se
jăluesc contra lui Macarie,
Egumenul mănăstirei Cotroceni, că
ati arendaţ moşia lui Michai Arnăutul, va să dică cu nerespectare
a dreptului lor de protimis 2,
Ei sunt

înjuraţi şi pătimese multe asupreli
de la arendaşi. Procesul este din 7 Maiă 1802.
c) Nu

atât

în favârea țeranilor, cât pentru inte
resul fiscului, avem
de a constata din alt act apărarea ţăran
ilor contra autorităţilor sătesci,
cari prin
vexaţiunile

lor

ai

spart

satul,

fugind

din el țăranii.

Un

sus și din jos, ci încă și în mijlocul
numitelor sate şi mai ales, că şi însăș
satele s'aii legat că vor găsi acești
i
lude 20, care se vor aședa la căpitănie
Omeni fără de pricină de dajdie, ci
din
de se va găsi „cu cale şi de prea
înaltă
înțelepciunea Măriei tale, fiind acest
a -și fără de paguba _vistieriei, se
va. da
luminată porunca Mărie; tale a se
“face caidu la vistierie, spre a se aședa
căpitănie în satele Brăzdele,
o
pre moşia numitului. boer vornic cu
lude 20 slujitori, unde cere și primesce să nu maă pătim
âscă săracii locuitori ce sunt prin satele
de pre alocurea, de către făcătorii de
rele ; iar hotărîrea...—1801, Decembre
12.
e
Atanasie vel Spătar.
Io Michail

Constantin

Suţul

Voevod

i gespod. zem.

Vlahiscoie

Dupe trebuinţa ce ni-se arată și de
către Dumnâlui vel Spătar, că este
de acâstă căpitănie, primim Domnia
mea. cererea şi rugăciunea ce fac locui
torii
de la aceste numite sate, de a se aședa
adecă acestă căpitănie cu 20 slujitori
la numitul loc, însă pentru ca nu în
urmă iarăşi de la aceste sate, cari
dai
făgăduiala acâsta,'că vor găsi și vor
da Gmeni fără de pricină, să audim
vre-o
jalbă că sai slăbit puterea satelor
cu
lor şi se va face vre-o risipă la vre- pricina luărei de niscare-va ajutâre ale
un sat, poruncim Domnia mea, Dumi
vel Vistier, ca mai întâi să dee
tale
numitele sate, cari cer acestă căpit
ănie, un
zapis la vistieria Domniei mele, prin
va întâmpla vre-una ca aceia de spar Ispravniciă judeţului, ca când în urmă se
gerea și risipa vre-unui sat, să fie
ei răspundători şi așa trecând acei 20
de slujitori la caidul vistieriei, să
rînduescă
Dumnâta vel Spătar căpitan om harni
c şi vrednic de a avea tâtă paza
și străjuirea de 6meni

răi. — 1801, Decembre
16.

Cod. XLVI, fila sa,

1. Vegi fila 14, Cod. XLIV
2. Cod. XLIV, fila 296. .
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asemenea proces s'au iăcut lui
Voichin, dar mai apoi Voichin
probânăd
că n'a spart el satul Unghenii,
cere să fie despăgubit ae spes
ele ce
i-au ocasionat sătenii prin tirir
ea lui în judecată 1,—1802, Apri
lie
24.
d) Marele Ban Brâncoveanu, împ
reună cu Vornicii Creţulescu şi
Câmpineanu sunt insărcinaţi
de Domnitor să cerceteze recl
amaţiunea
femeei Despa şi a fiului săi Grig
ore, din satul Ciulniţa, judeţul
Muscel,
proprietatea Vistieresei, Safta
Isvoranu. Proprietara 'Şi-a perm
is
să ia
în stăpânire averea rămasă dupe
nisce țerani, cari ai fugit de.
pre
moşii. Despa a reclamat restitui
rea averei ginerelui ei fugar, acea
avere
fiind zestre a fetei sale, care
nu putea să se ducă după bărb
atul seu
legiuit. Boer

ii divăniţi dai dreptate Saftei Isvo
rafiu, dar Michail Suţu
reformsză sentinţa dată de Divan
în favârea temeei Despa, dicând
că
proprietara nu avea

drept, sub cuvint, că propristarii
fugiţi i-au r&mas
datori, să 'şi facă singură drep
tate, ci trebuia să reclame
la justiţie.
Se restitue deci vitele Şi aver
ea ginerelui Despei, ba şi vitel
e şi averea
celor-l-alţi ţărani fugiţi, încă
se restitue de proprietară, în
păstrarea
satulvi până la reîntârcerea săte
nilor fugari. Singura condiţiu
ne ce

pune

Michail

restituită

Suţu şi Despei şi sătenilor,

fugarilor decât

la reîntorcere.

este

ca

Domnitorul

averea să nu fie

consideră

acestă
disposiţiune ca un indemn pentru
săteni să se întorcă la sat.
Negreşit

aparenţa de protegiare ce ici-cole

a intelnesce ţăranul în
agitata domnie a lui Mihai Suţu, nu
se pâte explica prin convingerea
Domn

itorului, că țăranul trebue să
fie ajutat şi. protegiat contra moşierului, ci asemenea bună-voință
trebue pusă în comptul propriel
or
intevese ale Domnitorului seau
ale cui-va din boierii divaniţi.
Cu referință la țigani dăm
în notă o anafora şi resoluţi
unea
domnescă
din 6 Martie

1803 2,

DN
1. Cod:

LXIV,

;
fila 209.
2. Prea

lălțate

Domne

Pre acâstă alegere a judecății,
din luminată porunca Inălţimei tale, nerămâind odihniţi slugerul Grigorie Dona,
Dumnâlui ve] Armaș Paă adus și
nGstră, prin vechilul .Stolnic - Stef
înaintea
an Costescu, față cu Stana vădu
va, din sud
Slaam-Râmnic, prin. vechilul gine
re-săii Grigorie Croitorul, trei
piri facând
vechilul Slugerului, întâi că de
s'ati și dat Stanei întărire domnâscă
slobodenia feciorilor ei Gheorghe
pentru
și Nicolae, a se cunâsce de Româ
nii Raiele,
dar iarăși Domnia în urmă ai orîn
duit pricina în cercetare; al doile
a că acei
trei martori ai Stanei, asupra căro
ra mărturia s'aă fost întemeiat
domnâscă de slobogenia numiţilor
hotărtrea
copii, n'ar fi primit blăstem, ci
numai prin
grai aă arătat că sunt născuţi
din Români, împotriva cărora
dice că are şi

22

a,

URECHIĂ

CAP.

Dări

XVI

şi scutiri.

-

Conâicele domnesci nu păstreză urmă de adăegirea de
biruri,
- măcar că Zilot Românul ă acusat pre Michail Suţu:
«Că era înfipt cu mare pornire,

“<Iva banilor dobândire.»
“
Abusuri negreşit n'aă lipsit, cari să îngreue și mai mult
dările.
Aceste dări, unele constituind havaeturi de .divaniţi,.de
curteni,

|

Slugerul doui martoră, ce: mărturiese pentru (Gheorghe, feciorul
Stanei că este
țigan, pre cari mărturii Sai şi scos în urmă la Dumnâlui
Clucerul Calfoglu
de 'şi-aii. arătat sciința, și al treilea, că şi de. s'ar socoti
că acei copii sunt
„născuţi de Stana cu 6meni slobodi, dar fiind făcuţi în'vrem
e când se, afla acea
Stană în căsnicie cununată cu țiganul Slugerului, ar fi
obiceiii al pămentului,
ca acest fel de copii să rămâie robi la stăpânul ţiganu'ui
ce ai ţinut pre muma
lor, asupra cărora pîri făcând, și noi cuviinci6sa cercetar
e, pre câte trele le-am
găsit netrebnice, pentru că în jalba Slugerului, care aii dat
la Măria sa Alexandru
Vodă Moruzi, cu doui ani şi luni șepte, în urma hotărire
i răposatului Domn
Hangerliu, ce se dedese copiilor Ștanei de slobodenie,a
căruia jalbă coprirdere
este scrisă la însciințarea Dumnslui : Clucerului Calfoglu
,
cuvînt de dreptate la pîrele acestea, nici că este ascultată ce vădum nici un
cererea ce. face a- se
da blăstem . martorilor Stanei, după ce o dată: "i-ai primit
Domnia, ci precum
aii judecat depărtamentul de cremenaliori, cu dreptate la
acesta, prin alegerea
ce se vede înapoi, asemenea găsim și noi cu cale ta numitul
Gheorghe Zainea,
după întărire domnâscă, să rămâe slobod și nesupărat
de către Slugerul Dona,
căruia Gheorghe să i se dee și luminată întărirea Inălţim
ei tale de apărare la
mână, plătindu-ie Sliugerul şi cheltuiala de când îi portă
prin judecăţi, iar
hotârirea cea desăyirșită, rămâne a se face de către Inălţim
ea ta. —- 1802, Februarie 7.
|
|
Di
Nirolue Brâncoveanu vel Ban, Constantin.
Brâncoveanu vel - Vornic, Nestor Căminarul, .

Stirbeii, vel

Pornie,

Grigorie

10 Michail Const.' Suţul Voevod i gospod.
S'ai cetit înaintea Domniei mele anaforalels departamentului
și a Dumnâlor
veliţilor boeri şi

gicem.cu hotărîre că o dată ce asupra acestor copii
-ai Stanei
se găsesce hotărire domnâscă dată la mânile lor, a răposat
ului
Domn
Consta
ntin
” Vodă Hangerliu, prin cercetare de: judecată, nu mai
era a fi primiţă şi ascultată
nici de cum piîra și cererea Slugerului Dona de altă.
teorie, după chiar poruncile
şi povăţuirile. pravilelor şi răi purtându-i în urmă
prin judecăţi, poruncim să
le: plătiască și cheltuiala. ce le-ai pricinuit, cărora.
le dăm Domnâsca . nâstră
întărire, de a avea bună pace. — 1802, Martie 6
Coa. XLIV, fila. 154.
|
!
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ori ale Vorniciei obştirilor, ai fost date
în arendă, ceea-ce de sigur
ocasiona mari şi nouă abusuri:,
a
Un singur cas de urmărire de abus
uri în perceperea de dări am
aflat 2.
”
|
Domnitorul la 41 Decembre 1801, cond
amnă pre un întreprindător
de dări, să despăgubiasc

ă pre George Drăgănescu de
paguba suferită,
neadmiţend Domnitorul scuza adus
ă de întreprindătorul Antonie Foti
no,
că slujbaşii lui subalterni ai mân
cat banii Şi că ei să fie apucaţi
a

despăgubi pre jăluitori, căci aa declaraţ
iune aă dat dişii slujbaşi la

mâna lui Fotino.
Dăm aci în notă actul judecăţei 3.
DI

|

j
.

1. Prea Inălţate Dâmne

După luminată porunca Inălţiinei tale,
făcându-se Cochivechi de isn6ră de
câte trele slujbele Epitropiei ce se vînd
acum,
însă podărit, .butărit, i vama
tabacului, ai. eşiţ fieși-care cu preţul
ei, până la taleri 9.000, iar pre câte trele
unite ait dat taleri 10.000, r&mâind
cu acest preţ asupra vameșului Marco
,
fiind şi zapis la Epitropie, după orînduială
, pentru care cere numitul cumpărător
luminata întărirea Măriei tale, ca să "șI
pâtă căuta acestea slujbe de la di întâ
i
de Ghenarie viitor, după cuprinderea
luminatelor cărți ce i se daii de logof
eţia
Divanului, după conic

ă. — 1801, Decembre 4.

Cod.

LXIV,

fila 3,

2. Vegi Cod. XLIV,

fila 28.

3. Prea Inălţate Domne
„Gheorghe Drugănescu, prin jalba
ce a dat Inălţimei tale, cerând a se
luminată întărire la acâstă alegere
da
a depertamentului, ca să se aducă
slujb
de afară, spre a se face urmarea ce
oriînduesc boeriă judecători, ni-se poru aşii
ncesce
făcut departamentul asupra pricinei
și să arătăm Măriei -tale în scris,
după
luminată poruncă, orînduindu- Zape
iu vechilul, vătășei de păhărnicei, înfă
ţişând
înaintea nâstră pre jăluitor, cu pîrât
ul Serdarul Fotino, am văgut atât
alegerea
depertamentului, cât și cererea Drug
ănescului şi fiind-că este cu orîn
duială
urmarea judecăţei, asupra căreia nici
amândouă părţile ce se prigonesc nu
avură
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Puţine casuri de scutiri de dări am aflat din timpul acestei domnii
a lui Michail Constantin Suţu. Aceste puţine scutiri sunt acordate

mai mult la oşteni ajunşi în adânci b&trâneţe şi infirmi. Dar
asemenea scutiri ceva mai departe vom avea a mai aminti

despre

vre-un cuvînt de împotrivire, găsim cu cale să fie luminată porunca Înălţimei
tale cu Mum-bașir, ca să mârgă şi prin scirea Dumnâior boerilor Ispravnic
ă aă
judeţului, de unde pre toţi acei slujbaşi ce %-ati avut Serdarul Fotino,
cari
sunt însemnați în anaforaoa depertamentului să "i aducă aici ca să 'Şi
protocoluiască fieşi-care răvașele lui cu catastih ce aii dat la Tacsildar şi
pre cât
se va dovedi că aii făcut furtișag să plătiască îndoit după cuprinderea ponturilo
r
ce sunt date asupra slujbei, iar hotărirea,... — 1801, Decembre 2.
.
ÎI
a
.
a
.
Vel Ban Manolache Brâncov
eanu, vel Vornic Golescu, vel Vornic. Câmpineanu, vel Vornic Stefan Văcărescu.
A
Io

Michail

Constantin

Suţul

Voevod

i gospod.

„Cu acâstă „alaturată cercetare şi alegere a judecății departamentulu
i, pe
care şi Dumnslor veliții boeri, printr'acâstă anafora a Dumnţlor,
o găsesc cu
cale, s'aii înfățișat și înaintea Domniei mele Gheorghe Drugănescu,
cu Serdarul
Antonie. Fotino, unde in cercetarea ce făcum Domnia mea pricinei,
întrebat
fiind Serdarul, de are zapisul săă' dat cu cuprinderea ce i se arată,
adecă ca
ori-ce sfeterismos se va întâmpla pre urma slujbaşilor săi, însuşi
să plătâscă
îndoit după ponturi; nu tăgădui, ei mărturisi înaintea nostră, că așa
sai legat,
fără numai pricinui ca și slujbașii aceia toți ati zapis dat la mâna sa,
că de
se va întâmpla a se găsi pre urma lor vre-o vită tăinuită, să aibă a o
plăti
îndoită, la a căruiă pricinuire făcând Domnia mea chibzuirea dreptăţei
, dicem,
că acâsta este osebită dava din -partea Serdaralui, care privesee asupra acelor
slujbași, iar de către

cererea

Drugănescului

nu şe pste

apăra cu acesta,

căci

Drugănescul, având zapisul Serdarului în mânile sale, dreptatea osândesc
e pre
Serdarul, după zapisul săi să plătiască lui Drugănescu, și apoi, Serdarul
ce va:
avea în urmă cu acei slujbași ai săi să 'și caute osebit, căruia pentru
a 'şi
putea afla îndestulare, a i se împlini și Serdarului de la slujbași
de va avea
dreptate, va da jalbă Domniei mele și prin cercetare de judecată și cu Mumbași
r
rânduit, i se va face împlinire de la acel slujbaş, iar acei taleri una mie
ce s'aii
găsit sfeterisiţi, hotărîm să "1 plătiască acum Serdarul îndoiţi, după
însuși zapisul săi, și după poruncile Domnesci și Zapeiul să "i facă tacsil.:
— 1804,
Decembre 11.
!
Cond.

XLIV,

fila 28 verso,
..

î. Anaforaoa

în dosul jălbii lui Sima
Prea

Inălţate

Unchiaş pentrua fi ertat de dajdie.
Dâmne

După luminată porunca Inălțimei tale am cercetat jalba
acâsta, Sima
jălnitorul, care se r6gă Inălţimei tale ca să i se facă o luminată carte
fiind străin, sărac şi bătrân şi din pliroforiă ce luăm cu adevăra de apărare,
t este trecut
Li
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un cas rar de scutire,
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aceca a lui Nicolae Şolea şi

Toader, slujitorul de foc, adecă- pomp
ierul 1.
Unice

Unul

este

casuri

de

reprimirea

Ti

ridicare

la boerie

în Arhondologie

întâlnim

sub

Michail

a lui. Nicolai

Suţu.

Mazilul, carele

ia

în vârsta bătrâneţelor, sărac şi săcat,
vre-un pârlegiu nu are și fiind-că
s'ati
aflat la acâstă stare, nu fai supărat
nici de dajdie și la acea rugăciune,
cum
Dumnedei va lumina pre Măria ta.
—1802, Ghenarie 2.
.

Io

Mihail

Constantin

Suțu

Vvd.

i gospod

Zrm,

.

.

Vlahiscoie

După pliroforia ce ns dă d-lui vel Vornic
al politiei, de prâstă stare a
jăluitoralui, îl iertăm de la dajdie și poruncim
să fie nesupărat. —18029, Ianuarie 93.

Cod. XIV fa

«
Prea

lnăltate

|

Domne

„Cu plecata mea anafora arăt Măriei tale,
că un Nicolae Hahalera co se
află acum cu șederea în sud Dâmboviţa,
care după vremi și tată-săi anume
Hagi Manole Melisino, ati fost om seiut şi
cunoscut, văr bun fiind acel Hagi
Manole cu răposatul Neofit Mitropolitul cel
bătrân și acest Nicolae Hahalera
fiu-săii, din mică vârsta lui sai aflat slujin
d curței Domnesci şi la altă slujbe
şi cât era și el în vârsta bătrânețelor își avea
Greş-care chivernisâla luă, iară
de Ja o vreme încâce, din nenorocire, s'a din
întâmplările vremilor ati ajuns
la multă scăpăticiune, câţ mai vârstos acuma
aflându-se şi la vârsta bătrâneţelor
și sărac, ci ei, cao plecată slugă a Măriei
tale
că de va fi bună milostivirea Mărie tale, pentr ce sunt, îndrăsnesc a mă ruga
u sărăcia lui, să i se hărăzâscă
din domnescile milă ale Măriei tale o lumin
ată carte Domnâscă de apărare,
ca acum la vârsta: bătrâneţelor lui, să şi
aibă măcar o odihnă, la sărăcia care
se află, ca să nu se supere, fiind-că el nici
o dată din mica lui vârstă n'aii
fost amestecat la nici un fel de dare, nici
Aa ale visteriei, nici la ale cămăriei,
ci a fost slobod şi nesupărat aflându-se
slujind curţei, după cum mai în sus
arăt Măriei tale şi va fi mare ponire Mărie
i tale, iară mila şi hotărîrea rămâne
la înalta înţelepciunea Măriei tale
— 1802,
. Februarie 23,
Dumitrache, Racoviţă biv. vel Ban.
Io Mihail Constantin

Suţu

Vrd. i gospod

Zerm. Vlahistoie
După plirotoria ce ne dă, d-lui cinstit
şi credincios boer: Doniniei mele
biv. vel Ban Dumitrașcu Racoviţă, pentr
u prostă stare a acestui Nicolae Hahalera şi după mijlocirea și rugăciunea ce ne
face, poruncim ca să fie numitul
Nicolea nedajnic și nesupărat,. căruia întru
apărarea lui îi dăm acest Domnescul nostru sinet.— 1802, Februarie 27.
Cod. XLĂV, fila 135.

-

4. Cod. XLIV, filele 135 şi 108.
Istoria Românilor do V. A.
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la dajnică, sub acusaţiunea că
împreună cu alţi mazili fusese” daţi
Ş
mâncaseră nisce bani publici !.
erea unui individ ca neam
Al doilea cas se referă la recunâsc
|
|
de boer, în 19 April 18022.
il Constantin Suţu, acea a
O dare specială se înființâză sub Miha
pălui Iancu Suţu, breasla evreilor
gabelei evreilor. După anaforaoa
fie
putea ţinea haham şi dascăl să
meânteni hotărăsce, ca pentru a-şi
e
carn
de
oca
o
dou& parale mai mult la
“obligaţi coreligionarii lora da câte
tă
aces
ţa
. [nainte de a încuviin
în loc de o para cât plătea până acum
uit cercetare prin Cămăraş ca să
dare, Domnitorul Mihail Suţu a rând
Marele Cămăraş, lancu
esc gabela.
scie deacă toţi evreii pământeni prim
şi pe toți
oste
star
pe
Suţu arată, că ai strins

evreii

pămenteni

la

pea toţi în cămară !) ei au
(cât de puţini eraă de puteaii încă
gabelă «după

cămară;

oca de carne, cu titlul de
primit darea de două parale la, o
lă şi la alte locuri, în tâte
cum este obicinuită acestă gabe
|

politiile,

unde locuesc' evrei» *.

PNI

N

a

1. Cod. XLIY, fila 106.
9. God. XLIV, fila 208.

3. Prea Imălţate Domne
ati dat jălbi Măriei tale, că pentru
Breasla evreilor pământeni de aici,
16fă
m şi dascăl cu cheltuială şi plată de
,
rânduelile legii lor aii de ţinut haha
purta
o
a
chip
alt
într'
c
mijlo
, neavând
de la breaslă, a cărora I8fă și cheltuială
evrei
află
se
la tote alte politii, unde
ati avut obicei, precum se urmâză și
de carne ce cumpără pentru mân-.
ocaua
la
i
evrei
o
cu locuinţa, de dă fieş-care
para să adună la un loe numinducarea lor, câte o para mai mult, care
dară
,
lului
sc lefile hahamului şi a dască
în
acesta gabelă, din care acesta se plăte
cum tâte altele de obşte nu sunt
după
e,
vrem
find-că acum într'acâstă
uiala
chelt
şi
lțit
înmu
s'aii
așa
înainte,
starea cheltuelii lor cea veche de mai
a se împlini trebuinţele breslii şi fiind-că
para
acea
cu
ge
ajun
se
nu
și
ilor
bresl
se mai face adaus acestei gabele, care
cu toții de obşte voesc și primesc a
câte trei parale şi mai mult, dară ei
măcar că la alte ţări şi politii plătesc
câte două parale, adică cu o para mai
s'aii aşedat și sai mulțămit a fi aicea
ra căruia așeqămînt și învoire a lor,
mult din ceea ce era mai înainte; asup
sinetul Măriei tale de întărire; pentru
ați cerut ca săli se dee şi un luminat
tale la cămară, ca să se facă cercetare
care s'aiti dat luminată porunca Mărieă
şi de o cer acâsta pământenii cu toţii,
de este cu scirea tuturor jalba acâsta
am urmat Juminatei Măriei tale porunci
saii nu, să deie Măriei tâle pliroforie ;
i pământeni la cămară, an cercetat şi
evrei
şi stringând pe starostea şi pe toţi
și prin cuvînt de față, că ne putând
cu toţii de obşte "mi-aii dat pliroforie
inţelor ce are brâsia întw'acâstă vreme,
întâmpina într'alt chip cheltuelile trebu
sineși între dînşii, cu sfatul şi bunaaii primit și s'aii întocmit însişi ei de
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CAP. XVII
“Edilitate.
Scim, că după organisaţiunea veche a
Epitropiei obştirilor, grija
podurilor, adecă a pavelelor oraşului
Bucuresci, era dată în s&ma
acestei instituțiuni. Michail Suţu, în contr
a hrisovului de organisare
a Epitropiei, rinduesce o comisiune speci
ală, sub numele de epistasia
podurilor

şi numesce ca membrii aj acestei comisiuni,
pre Mihai Bălăceanu, Serdar Polizu şi Eustațiu, în 26 Aprilie
1802. La 9 Maiti, acelaş

“an, asupra

anafralei

comisiunei

podurilor, Michail Suţu

numesce pre
Vistierul Stoica Urlăţeanul, primitor podinelor,
adecă al lemnăriei aduse

în Bucuresci

pentru

pavele şi pre Vistierul Zamfir

ca sameş

şi logof

ăt
al comisiunei. Lui Urlăţeanul îi fixeză letă de
70 taleri pe lună, iar
lui Zamfir câte 50. Urlăţeanu e dator să prim
âscă in s6ma sa materialul
de lemn

şi să fie îngrijitor

de

reparaţiunea

practicos la treba acâsta ce ai fost şi mai înain
te.
Ac6stă

comi

podurilor,

ca un

|

siune intoemită, cere Domnitorului venituri,
din cari
să potă face cheltuelele pentru pavele. Deja în 20
Septembre 1801, s'ati
voinţa tuturor, să facă un adaus acestei gabele,
adecă să dee fiteş-care câte
două parale la ocaua de carne, făcând mare rugăci
une, ca să li se întărâscă
acestă învoire a lor și cu luminat sinetul Măriei tale,
deci cum că este obicinuită
acestă gabelă și la alte locuri în tâte politiile unde
locuesc evreii, acesta este
sciută şi Inălțimei tale ; cum că trebuinţa cheltuelilor
s'aii mat înmulțit şi nu
pot fi în starea veche. de mai nainte, acâsta, este
iarăși cunoscută şi adevărată,
așișderea și cum că o cer acâsta toți pământenii
de obşte pentru, însuși folosul
şi trebuința breslei lor, iarăşi m'am pliroforisit
fără
Pentru care să bine-voesci Înălţimea ta, a le face acâstă de îndoială - de la toţi,
facere de bine pentru
odihna lor, spre a le da şi luminata Măriei tale
întărire asupra învoirei
lor, ca să fie următori adică toți evrei ce sunt
raele a păzi acest. obiceiă al
gabelii lor, de a da fieș-care la ocaua de carne câte
două parale; iar porunca
și hotărîrea cea desăvârșit rămâne la bună-voirea Inălţi
msi tale.— 1802, Martie 11.
Iancu Suţu

Io Mihail Constantin Suţu Vod, i gospod
De vreme ce din bună-voia lor, ai făcut brâsla evreilo
r pământeni cu
toţii acest adaus al gabelei lor,. întărim şi Domnia
mea, de a li se urma şi
a li se păzi nestrămutat acest aședămînt, spre a.
da adică toţi evrei raole
acelea câte două parale la oca de carne, fiind însuși
pentru trebuința cheltielii
și a orânduelii breslii lor.— 1802, Martie 14.
Coa. XLIV, fila 168,

998

.

V. A. URECBIĂ

fost „regulat plata de podărit,

adecă

în -fav6rea,

casei

pavelelor

de la

tâtă tescovina ce va intra in Bucuresei 4
La 27 Aprilie, anul 1802, Domnitorul dispune plată de podărit la
|
intrarea în oraş pentru

spirtâse şi vin,

fâră

nici o escepţiune,

de la

țărani, negustori, boerişi chiar de la sudiţi. Domnitorul speră, că şi
sudiţii se vor supune la acâstă taxă, căci şi interesele lor sunt ajutate, prin faptul că se înlesnesce comunicaţiunea în oraş 2.
O altă taxă în favorea pavelelor, este aceea de o para la leu, care
urmeză a se lua de.la tote lefile slujbaşilor ţărei, prin casa resurilor.
Multă trâbă nu a putut.face nici acâstă specială comisiune a podurilor. Dovadă este că mahalagiii din Brezoianu sunt nevoiţi să ceră

pavarea stradelor, obligându-se a plăti
foia tocmită de Spătărie 3.

spesele

prin analogie,

după

1. Vedi Cod. XLIV, filele 198 și 293.
2, Cod. XLIV,

fila 219.

3. Cod. XLIV, fila 46.

Anaforaoa în dosul jălbei mahalagiilor ot Brezoianu; pentru a se face pcd
cu analogie, după foia ce s'a făcut de la Spătărie.
Prea lmălţate

Domne

După luminată porunca Măriei tale, ce ni-s'aii dat la acâstă jalbă, ce ati
dat către Măria ta mahalagiii ot imahalava Brezoianului, făcând cercetare m'am
adeverit, că numiții jăluitori după altă jalbă ce aii mai dat la 7 ale trecutului
August, către Măria sa Alexandru Vodă Moruzi, cerând facerea acelui pod cu
cisla din mahala, orînduiţi fiind la Dumn6lui Spătarul Lucachi, ce ai fost pre
acea vreme vel Spătar, cum și la Dumnâlui Vornicul obștirilor, “i-ati făcut
alegerea și chibzuirea ce se arată într'acâstă alăturată anafora, ce aii fost făcut
și la Septembre 20, care se va vedea de către Inălţimea ta și se va mai da
îndestulată pliroforie, ci fiind-că după chibzuirea 'ce ai făcut şi plecată sluga
Măriei tale, cu cale și cu cuviință este cererea jăluitorilor, se va da luminată
porunca Măriei tale, sub luminată pecete, ca după cisla ce ai făcut între dânşii,
să se facă urmarea ce se vede în arătata numită anafora, fiind cu dreptate .
urmată, iar hotărîrea...— 1801, Decembre 5.
lo Mihail

Constantin

Suţu

Voevod i gospod Zem.

Viahiscoie

Dumnsta vel Spătar să orînduesci Zapciul, ca.de la fiteş-carele să facă și
împlinire de bani, după îdia cislei. — 1802, Ghenarie 8.
Prea

Inălțate

Domne

Insciințăm Inălţimei tale pentru podinarii Epitropiei, însă liude 21, satul
Slobogia, sud Dâmboviţa şi liude 26 satul Tâncăbesci, sud Ilfov, a cărora dajdie
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se cere pavarea

In note mai
păduri

pentru

dâm

pavele,

unele
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stradei Sf. Ilie !.

acte,

relative la tăierea de podine din

cum şi relative la poduri

producend venituri cutiei podurilor.

în căi mari

din ţeră,

o plătesce Epitropia la Vistieria gospod. şi că aduc la Epitropie pe an 1705 podini,
pentru meremetui podurilor orașului Bucuresci, după zapisul lor de simfonie,
că aii fost vechiii obiceiii de li-se făcea de la Divan luminate cărţi poruncităre,
către Dumnâlor Ispravnicii, de le făcea orînduială cu cislă pe tot anul,
din
care și din care păduri. anume să taie podinile datoriei lor? şi 'şi da obicinuitul
.
havaet al moșiei pentru copacii ce % tăia, precum și în trecuta Domnie a Măriei
sale Alexandru Vodă Moruzi, s'aii făcut podinariior ot satul Slobodia; acum
veniră numiții podinari şi făcură arătare Epitropiei, cum că stăpânii moșiilor
celor cu pădurile, de unde taie podinile,nu mai îngăduiesc a tăia fără de luminată poruncă și fără de cisla Dumnâlor Ispravnicilor, ci ca să nu se zătignâsc
ă
o trebuință mare ca acâsta a podinelor, ce este pentru t6tă obştea, de
se va
găsi cu cale și de cătră Inălţimea ta, să se facă luminată poruncă, după
+ondica
Divanului, cătră Dumnâlor Ispravnicii judeţului Dâmboviţa, de a fi numiții podinari
slobodi a tăia podinile datoriei lor, peste an, după cisla ce le-o va face Dumnslor
,
după obiceiii și să 'şi dee obicinuitul havaet al moșiei, pentru copacii
ce % vor
tăia, seaii cum va fi Inaltă voința Măriei tale. — 1802, Martie 3.
|
Iordache
lo M:hail

Const.

Slătineanu

Suţul: Voevod

vel

i gospod

Vornic
Zem.

al obştirilor,

Vlahiscoie

Dumnâv6stră Ispravnicilor, ot sud Dâmbobiţa, fiind-că vădum Domnia mea
din Condicele Divanului, că aii fost acest obiceiii și nizam dat pentru podina
cea trebuinci6să a podurilor mari de aici din politia Bucurescilor, ca pentru
un
lucru obștesc, vă poruncim dară, ca de la tâte pădurile să faceți Dumnâvâ
stră
analoghie, păzind drâptă cumpănire după starea pădurilor de podina aceea,
care
este trebuinci6să şi. sunt în adevăr podinarii datori numai pentru podurile
domnesci mari ale politiei, și făcând fie iscălită de Dumnta, de suma podinilor
şi câte cât din fiteşi-care pălure, să dați Dumnâvâstră ajutorul cel cuviincio
s
podinarilor, de a tăia acsle podini numai, cu plata acea a havaetului stăpânul
ui
moşiei, ce aii fost obicinuit fără de a fi opriţi ; să îngrijiţi însă, ca cu
pricina
acâsta să nu facă podinarii vre-o dărăpănare şi stricăciune fără de orînduid
lă
pădurilor, a tăia pentru o podină câte doui și tre seaii patru copaci, cu
pricină
că n'a eșit podina bună, din care se stârpese și se împuţinâză pădurile,
cari
cu muiți ani îndelungați nu pot veni în starea lor, nică cu pricina
podinilor
ds trebuința acâsta, să facă, podinarii alte tăieri de cherestele, pentru negustor
ia
şi alișverișul lor în parte, fără de învoială cu stăpânul moșiei. — 1802,
Martie 6.
Cod. XLIV, fila 154.

1. Cod. XLIY, fila 216 verso.
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CAB.

Comerţ,

ndustrie,

terguri,

XVIII

natură, văn?,

bresle, meniu.

Abia incape în gând să te întrebi de starea comerţului, a industriei,

a breslelor, în timpul unei Domnii, ca acea a lui Mihai Suţu. Câte-va

disposiţiuni abia găsim relative la nartuti şi anume la nartul peşcelui !.
Prea

Inălţale

Domne

Insciinţez Inălţimei tale pentru două poduri ale Epitropiei, anume Călugăreni şi Falaştoca, din sud Vlașca, cară sunt iratură ale cutiei podurilor, că cu tâte
că eraii vîndute de Dumnâlui Vornicul Constantin Ştirbei și pre acest an, I&tul
1802, la Dumn$lui Clucerui- Constantin Bălăceanu drept taleri 825, dar acum
viind alt mușterii, adecă acela, ce a ţinut aceste poduri și în trecuţii ani,
lamandi Căpitanul ot. Călugăreni, aii dat mai mult preţ, de care făcând scire

Dumn6lui Clucerului Constantin

Bălăceanu, s'aii trimis vechil la Epitropie de

aii statut faţă la Cochii-vechi, ce s'aii făcut şi ati atirdisit până când ai rămas
iarăși asupra Dumnâlui Clucerului, însă cu taleri 1100, adecă cu taleri 275
mai mult decât 825, preţ cu care se vînduse de Dumnâlui Vornicul Constantin
Ştirbeiiă, iar decât vîndarea din anul trecut mai mult cu taleri 450 și nu lipsim
a însciința Înălţimei tale, ca să se dee luminată întărire la acâstă plecată anafora,
cu care să pstă și Dumn$lui numitul cumpărător să caute venitul acestor poduri,
. de acum de la (ihenarie 1, leat 1802, căruia după obiceiii este a i-se da și
deosebită luminată cartea Măriei tale, cu ponturi -de „urmarea venitului acestor
poduri. — 1802, Ghenarie 1.
Vel Vornic al obştirilor Slătineanu.
Io Mihail

Const.

Suţul

Voevod

i gospod

Zem.

Vlahiscoie

După arătarea, ce ne face Dumnâlui vel Vornic al obştirilor prin acâstă
anafora, de preţul ce s'aii găsit a se da venitul podului Călugăreni i Palaştâca,
sud Vlașca, pre acest următor an, dăm şi Domnâsca nâstră întărire, ca dând
Olucerul Bălăceanu acești taleri 1100 la Epitropie, să ție venitul acestui pod şi
să i se facă şi ponturile Domniei -mele, după condica Divanului, pentru căutatul
venitului. -— 1801, Ghenarie 7.
Coa, XLIV, fila 49.
1. Prea

Inălţate

Domne

După luminată porunca Inălţimei tale, ce prin pitac ni s'ai dat, că
vînqarea pescelui sai văqut făcându-se cu un preţ nesuferit şi fără de nici
o măsură, din care pătimesce mnorodul scumpătate, mai vârtos cel de aici din
heleşteiele şi apele ţărei, în loc a se vinde ieftin, acum într'acâstă vreme bună,
când se prinde cu înlesnire, este încărcat fără de orânduială, cum şi pentru
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Nartul impus

coprinde

peşcele

sărat,

931

cel prâspăt

şi racii

mari

feliurimele de martă ale mâncărei, cum băcănii, legume și zarzavaturi, voind
Inălţimea ta, a se vinde cu nartul drept, ne-am adunat la un loc împreună cu
d-lui vel Vornie al obştirilor, faţă fiind şi d-lui Vechilul Agiei, şi mai întâi
acum de o cam-dată făcând chibzaire pentru vîngarea pescelui, precum ni
se
poruncesce, iată argtăm mai jos nartul, ce am găsit cu cale a se vinde fieș-care
feliurime de pesce, atât prâspăt cât și sărat, însemnând şi preţul cu care
se
vindea în anul trecut până acum, i an ț6rt, care nart se puse acum, de va fi
primit şi Inălţimei tale să s6 facă luminate porunci cătră d-lor Ispravnicii
de
Ilfov şi de Dâmboviţa, că de care cum-vași vre unii din cei ce Sai nărăvit
la scumpătate, audind că s'ai pus nartul, vor conteni a vâna heleşteiele
ce
le-aii tăiat, și vor zătigni a aduce pesce, pe toți aceia câţi se hrănesc cu acest
alişveriş al pescelui, să-i îndatoreze şi să-i silâscă şi fără de voia lor, a
nu
conteni aducerea pescelui aici în oraș, ca să nu se pricinuiască vre-o lipsă
la
norod din răutatea unora ca acelora ; iară pentru cele-l-alte felurimi ale
mâncărei, chibzuind și la acelea cuviinciosul nart, vom -arăta Inălţimei tale prin
deosebită anafora.— 1801, Noembrie 26.
Vel Ban Brăncovean, vel Logofăt Scarlat Ghica, vel. Vornic Stirbei, vel
Vornic Câmpineanu, vel Vornic.
Nartul ce s'aă pus:

Sărat
Parale

18
12
10
8
6

Morun, nisetru i păstrugă şi cegă.
.
Crapuleel mare. ........,
Somnul. . cc...
Știuca, plătica și ciuciul.. .. ...
Cosacul, . .
cc.

Vindarea ot 1. 99
Parale

Vîndarea ce era ăst
timp până acum
Parale

16
12
10
8
6

94
14
12
12
10

Prospăt
MO
DB
ee...
8,
,
.
A
„Dece raci de o para mari şi cinci-spre-dece

Io Mihail

Constantin

Suţul

192
16
14
94
4
6
8
10
mici de o para.

Vud. i gospod

Zem.

După cum s'aii găsit-cu dreptate, prin chibzuirea de obşte a d-lor cinsti-

ților şi credincioșilor boeri veliţi ai Divanului Domniei mele, aşa să se
urmeze;
pentru care. poruncim d-tale Vechilule a! Agiei, să dai nartul acesta la
pescari,
îndatorîndu-ă de a-l urma ca să vîngă pescele cu acest preţ, precum
s'ati găsit
cu cale, făcând cunoscut nartul acesta şi la obşte, ca să scie fieşi-car
ele cu ce
preţ aii a-și cumpăra, atât pescele prâspăt cât şi pescele sărat, așişderea
poruncim
să se scrie cărțile Domniei mele și la numitele judeţe, cum se coprinde
mai
jos.— 1802, Noembrie 27.
Cod. XLIV, tila 13.
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şi mai

E

mici. Se fix6ză şi nartul mierei şi untului!, şi se
dă şi o dis-

posiţiune

relativă la capanlăi 2. O
1.

Prea

slobodenie

Inălţate

de târg la satul

Mălqă-

Dâmne

După luminată porunca Măriei tale ne-am adunat astă-gi
la Curte, aducând
și pre capanlăi, ca să facem cercetarea și hotărîrea preţul
ui untului, câte cât
să cumpere capanlăii cântarul de unt de la neguțătorii
pământeni și așa s'aii
găsit cu cale să se urmeze tot ca în anul trecut, adecă
câte taleri 22, preţul cântarului de unt, dar fiind-că preţul uatului, ce '] cumpăr
a negustorii pământeni
de la locuitori s'aii hotărît de mai înainte, încă de
la Martie-4, ca să cumpere
ocaoa de unt de la locuitori câte 15 parale, diseră şi
ei că nu s'ar cădeasă 7]
cumpere neguţătorii pământeni cu 15 ocaoa de unt,
în vreme când ei cumpără
cântarul câte 22,să se scagă și neguţătorilor pământeni
la oca o para, să rămâe
ocaoa pe parale 14, cum aii fost și an, şi cercetând şi
condica Vistieriei, văqum
că întocmai așa s'aă urmat și în anul trecut, iarăși
asemenea s'au hotărît,
întâi ca să cumpere neguţătorii. pământeni de la locuito
ri ocaoa de unt câte
tal. 145 parale și apoi în urmă, după ce ai venit neguță
torii capanlăi şi s'aii
hotărît ca să cumpere cântarul de unt: câte taleri 22,
apoi s'a făcut în urmă
porunci domnescă, ea şi neguţătoriă pământeni să
cumpere ocaoa de unt de la
locuitori câte parale 14, ci noi după cercetarea ce am
făcut, arătăm Măriei tale,
că în anul trecut aşa s'aii urmat la preţ, iar est-tim
p, iarăși bună hotărîrea
Măriei tale. — 1801, Iunie 4.
Vel Vistier Racoviţă, vel Postenie Manu.
lo Alexandru

Conat.

Moruzi Voevod ; gospod Zem. Viahiscoie
Cinstiţilor și credincioși boerilor Domniei mele,
Dumnâta vel Vistier, i
Dumnâta vel Postelnic, am vădut Domnia mea arătar
ea ce ne faceţi printr'acâstă
anafora, pentru care poruncim, ca de acum înainte
, neguţătorii pământeni să
cumpere de la locuitori ocaoa de unt pe parale 14 şi
cu acest fel de coprindere
să se facă și poruncile Domniei mele, cătră Ispravnicii
jodețului.—4
801, Iunie 5
Cod. LXIII, fila 344,

12. Prea

lnălţate

Domne

Acestui Drăghici mieraru din Bucuresci, cu porunc
ă Domnâscă i s'a luat .
283 oca miere, de s'aii trimes la Silistraşi i sai
și plătit după fiatul Vistieriei,
iar fiind-că prin jalba cătră Măria ta, arată, că se
află la pagubă de tal. 77, după
cum și-a vîndut-o cei-l-alţi neguţători mierari din
Bucuresci mierea lor la capanlăi, peste prețul fiatutuă, cerând ca într'aceiaşi
taleri 77,:ce 1 curge pagută,
să intre și cei-l-alți neguţători mierari a” ajuta,
fiind-că acâstă miere cu toţii
eraii a o răspunde, dar aflându-se numai la el miere
bună, S'aii luat de la dânsul
t6tă suma de cătră starostea de neguțători, ci să se
:verse mila Măriei tale asupra
lui, a se ajuta şi de cei-l-alți neguţători la paguba
ce dice că are, însă prin
cercetarea starostei de neguțători, dovedindu-se
cu cât ati vîndut cei-l-alți neguţători mierea la capanlăi, după aceea analoghie
urmând să se îndatoreze toți
de ai da împlinită paguba; iar hotărîrea cea desăvâ
rșită rămâne la mila Măriei
tale. — 1802, Februarie 21,
|
|
Vel Viatier.
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resci!, regularea unei reclamaţiuni a neguţătorilor din Craiov
a contra
vameşului de acolo, că "i ati apucat să plătiască două vămi
pentru
nisce porumb?; iată unicile disposiţiuni ale lui Mihai Suţu
relative

la comerţ.

o

2

lo Mihail Const, Suţul Voevod îi gospod Zem.

Vlahiscoie

Porancim Domnia msa, Dumitale vel Vistier, ca după arătarea
pricinei
ce ni-se face de cătră Dumnâta, să faci şi urmare, după cum
se coprinde mai
jos într'acâstă anafora. — 1802, Martie 2.
Cod. LX1YV, fila 174.

1. Prea Inălţate Domne

După luminată porunea Inălţimei tale, ce mi se dă la acâstă
jalbă făcând
cercetare, vădui însciințarea Căminarului -Luchi, ce ai fost
Ispravnic la sud
Vâlcea, facută cătră Măria ta, din anul trecut 16 1801 Octombr
e 95, prin care
“arată, că după jalba locuitorilor părții locului din plasa Cernei
de sus, a acelui
judeţ, cerând voie și slobodenie,ca să se facă târg la satul
Măldăresci, i SIăvesci, pre moşia lui Băluță Teișan, adecă pre săptămână odată,
Joi, că ati cercetat
şi ai dovedit, cum.că este trebuincios facerea acelui târg şi de
folos locuitorilor
şi neguţătorilor părții: locului, şi că nu aduce: supărare la facerea
altor t6rguri
vechi, fiind depărtate la cale şâse câsuri, deci târgurile
sunt oprite a nu se
face fisși-unde pentru trei pricini, una pentru ca să nn fie
apropiate de margine,
spre a se putea păzi nizamul, al doilea ca să nu aducă supărar
e la alte târguri
vechi de va fi aprope, şi al treilea de este trebuincios și
voit de locuitori și
neguțători ; şi acest fel de

înpotrivire

nefiind

nici

una, cu facerea

tergurilor
mai multe se înlesnesce alișverişul locuitorilor şi al neguțăt
orilor și se ajută
şi cămara Domnâscă en: suma ce se ia; de care arăt Inălţim
ei tale, că fiind
primită Măriei tale cererea, ce fac,să se dee luminată poruncă
de slobodenie.—
1802, Februarie 13.
.
i
Vel Logofăt Scarlat Ghica.

Io Mihail. Constantin” Suţul Vvd, i gospod Zem.
După

anaforaoa

ce ne face d-lui vel Logofăt, dăm

Vlahiscoie

Domnia

mea slobojdenie
a se face târg la satul Măldăresci, pe numitele moșii,
pre
Joi, şi dumnâta vel Logofăt să faci cartea Domniei mele.— săptămână o-dată,
1802, Februarie 18.
Cod, XLIV, fila 110.

2. Anaforaoa în dosul jălbei lui Tudor Neguţătorul
ot Craiova, pentru
Vameşul de acolo, cum că Vai apucatde ati plătit două vămi
pentru, nisce porumb.

|

„Prea Inălțate Domne

După luminată porunca Măriei tale de la acâstă jalbă,
făcând cercetare,
îmi arată jăluitorul răvașul lui -Antonie vameșului, din
sud Dâmbobiţa, cu Is
de acum Aprilie 28, prin care dice, că ai plătit "Tudor
vamă Domnâscă pe 70
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Din respectul industriei, aflăm o disposiţiune din 31
Martie 1802,

prin care, în interesul cismarilor români,
se scutesce de vama oborului
“intrarea în Bucuresci a peilor pentru
tălpie, Nimic cu referință la bresle, singuri evreii
găsesc ocasiune propie
de a-şi câştiga unele drepturi proprii, a le
asigura o mare desvoltare
ca corporaţiune. Intacele drepturi este
acela de a stabili gabela o
dare, asupra cărnei cuşer 2,

Dar despre acestă

gabelă

dărilor.

Nici un document

am făcut

deja menţiune la paragraful

altul nu găsim cu referinţă la bresle.
a

chile porumb, care lait cumpărat de la moşia Potlogi
i, a dumnâlui Banului
„ Brâncoveanu; în dosul căruia răvaş la Iunie 7, tot
la acest l6t, se vede soris,
din partea vameșului Craiovei, iscălit un Costache
Sameș, cu coprindere că
dintr'âcest arătat porumb aii dus jăluitorul 3500 Oca,
pre care vîndându!l în
Craiova, %-aă luat şi vamă pre acâstă sumă şi "i ai
dat răvaş ca să-și iae vama
înapoi, ce ati dat'o la Dâmboviţa; am căutat şi
la ponturile vămiă şi văgui
coprindându-se, ca vamă la bucate să se plătescă
de cumpărător; după care
ponturi fiind bine plătită la Dâmboviţa, răi sait
supărat la Craiova jăluitorul ;
pentru care acest fel de pricină sai întâmplat
multe jălbă şi la Măria sa
Alexandru Vodă Moruzi şi după coprinderea ponturilor,
sai dat porunci a nu
fi supărață jăluitorii, ce ai dus acest fel de bucate
şi le-ati vîndut acolo şi
fiind-că era lipsă de bucate, acolo unde aii vândut cu
mărunțişul pe la locuitori
pentru hrana lor, aii fost și locuitorii apăraţi de vamă,
iară unde s'ati vîndut
cu ridicata la neguțători pentru alişveriș ai plătit
și acolo cumpărătorul şi
înt'acestaş chip făcându-se sciută și vameşilor acea hotărîr
e, răi ati fost urmarea
vameșilor de Craiova, de care arătându-se şi la
vel Vameş de aici, ca să facă
îndestulare jăluitorului de la gazda vămii Craiovei
a nu se mai trepăda jăluitorul cu cheltuială, ai dat răspuns, că nu se ameste
vamă în două părţi, este cu totul în potriva pontur că. Dară a plăti un om
ilor ; pentru care găsesc cu
cale să fie luminată porunca Mărie tale, cătră d-lui
Caimacamul. Craiovei, să
împliniescă de la numitul vameș, nu numai acestă
vamă ce “i-ati luat, ci şi
cheltuiala ce “i aii pricinuit, Iară hotărîrea ... ,
— 4801, Decembrie 5.
Vel Logofăt
Io

Mihail

Poruncim

Constantin

Domnia

Suţul

Va.

i gospod

Zem.

Scarlat

Ghica

Plahiscoie

mea D-tale cinstit şi credincios boer al Dumni
oi mele,
biv. vel Post. Grigorie Ventura, Caimacamule al
Craiovei, să faci urmarea ce să
coprinde mai jos.— 11801, Decembrie 6.
Cod. XLAIV, fila 24,

1. Cod. XLIV, fila: 190.
2. Cod. XLIV, fila 168.
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Menziluri

Mai

«

industria,
Mihai

puţin

de

cât ori

când

mai ales în dilele

Suţu.

Căile de

comunicaţiune

se putea
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_

folosi

de poşte

de băjenie, ca- acelea
cu Europa, continuă

din

negoţul

domnia

a fi tot mai

şi

lui
rele:

Trecerea peste ape era neasigurată prin poduri.
.
|
Abia de se găsiăii poduri în unele puncie din căile mari
de
comunicaţiune.
Câte-va din aceste poduri erai întreţinute de epitropia obştirilor,
aşa bună-oră, podul de la Călugăreni şi acel de pe apa Colentinei.

-

1. Vedi cod. XLIV,

fila 43.
Prea

|
Inălţate

Domne

Cu plecată anafora arăt Măriei tale, că la tâte Menzilhanelele țărei sunt
surugii dați de prin sate și acel orînduiţi, ce sunt a purta menzil, cei
ce aii
avut copiii lor, “i-ati pus de slujesc fără de rînd, iară cară nu aii avut, ai
tocmit
bicigaşi cu simbrie şi "-aii pus: de slujesc tot cu acâsta orînduială a fi nelipsiți
cu caii şi tacâmurila cele date de la casă și așa, câți aii mers cu acâstă
orînduială 'şi aii caii căutați după cum sunt porunciţi, iar surugiii de la
podul
Petrului, din drumul Silistrei, ce cade între Menzil-Obilesci şi Copăceni
i Bu- .
curesci, ne vrând a "şi pune copiii lor, ai pus bicigaşi nisce văcari, porcari,
de
a le da simbrie puţină şi nici de mâncarea lor nu îngrijesc a le duce la menzil,
fiind satul depărtat, ati adus caii acestui menzil forte în prostă stare,
mergând
la mâncare călări pre caii menzilului, fiind satul departe și în diastima ce
şede
de mănâncă, stati caii nemâncaţi, cari mulţi rămân şi prin sat de dorm
și
negăsindu-se aceia când vin Olacele, trec cu caii menzilului de unde
aii venit,
tocmai la celă-l-alt menzil, neputând să adaste până a veni ei de la
mâncare;
după tâte acestea, nu sunt tocmiţi nică cu anul seaii cu jumătatea, ci unii
slujesc
o lună, alţii o săptămână, alții şi câte două dile și apoi vin alţii de
i schimbă,
şi când se întâmplă a li-se face întrebare de stricăciunea și de necăutar
ea cailor,
cu un cuvînt arată, că aii fost altul mai înainte, și și el aşa "-aii găsit şi
cu
acest fel de urmare nici Vătășelul nu le pste face zapt, pricinuind că
se duc
la mâncare, nici caii nu “și pot veni în stare bună, nici menzilul nu'și
pote
veni în stare bună și orînduiala lui, cărora de la Maiii şi până acum
li s'a
dat trei rînduri de cai şi toţi YX-aii prăpădit, și nu numai pre ai lor,
ci și caii
Menzilurilor de prin prejur i-ati adus într'o stare prostă, cari nici cu
dece mii
de lei nu 'mi ajunge ca să îndreptez drumul după cum aii fost,
ei cunoscut
fiind Inălţimei tale starea și prăpădenia cailor, întru care ai venit
tâte menzilurile
din

pricina

unora

şi altora

re ai

luat caii

fără

de rinduială,

sunt

și aceștia cu nepurtare de grijă; deosebit de acest menzil, la asemenea
stare aii
venit şi menzilul Zimnicei, iar dintr'a surugiilor necăutare de cai
; dupăce de
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CAP.

XIX

Ostea

Vom

vedea mai jos ce se atinge de oştirea ţărei
şi de

părtăşirea
ei la ap&rarea ţărei contra Pasvanliil
or.
Zilot ne-a arătat pre Michail Vodă Suţu
stringend Oste, de care
cronicarul 'şi ride. Noi după document
e constatăm greutățile, ce a

intempinat Michail Suţu, după ce a organ
isat a brumă de oştire, să
0 întreţină şi să plătească lefurile. Aşa
constatarăm!, că fustaşii "şi
reclama lefi neprimite pre 3 şi 4 luni.

O 6ste compusă cum era aceea a lui
Michail Suţu şi încă cu lefi
neplătite, nu putea să fie ste disci
plinată. De aci numerâse casuri
de rele făptu

astă primăvâră! și până acum, li-Saii dat cat
în două rînduri, sunt silit se
cumpăr “acum cai de iznâvă, ca să trimet la
aceste Menziluri ; mă rog să fie
luminată porunca Măriei tale, a se orîndui Mumba
şir a '% aduce aici pre toţi
surugiii de la aceste două Menziluri, cum și pre
Epistatul de la drumul Zimnicei, căruia i se dă 16fă cu îndestulare, a mă
judeca cu dânșii înaintea Mărie
tale, iar anii Măriei tale fie mulți şi îndelungaţi.
— 1801, Decembre 24,
Constantin

lo Mihail Const... Suţul
Cu. cale fiind anaforaoa

Filipescu, vel

Vistier.

%

Voevod

îi gospod 'Zem.

Vlahiscoie

ce ne tace Dumnâlui

biv vel Vistier Filipescu
şi netrebnica urmare a acelor surugii de
la numitele două poște, precum şi a
Epistatului din drumul Zimnicei, orînduim
pre sluga Domniei mele .. .. să
mârgă și prin scirea Ispravnicilor judeţului,
ridicând pre câți-va, dintre dinşii,
i pre

Epistat, să "1 aducă aici. — 1801, Decembre
30.

Cod. LXIV. fila 42 verso.

1. După Cod. XLIV, filele 18 şi 48. -

2, Aducem ati actele relative, cum şi
neferă ucigași ; asemenea actele de apăra
re
Sandu; a lui Gheorghe seimenul spătă
resc;
spătăresc; și a altor asemenea. 3.
Aaron Florian, Manualul de istoria
rescă 1839. pag. 183. .

unele prin care se urmăresc nisce
de slujbe și de dajdie a călăraşului
alui Ioan de asemenea seimen
Principatului României.

80 Bucu-

aa

iri din partea oştenilor 2.
Pentru întreţinerea acestei oştiri, Micha
il Suţu — după cum
afirmă şi Aaron Florian 3 — a recurs la
dări şi chiar şi la împru-

;
f

a
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muturi silite de la boieri şi de ,la neguţători. De. aci

vine,. credem,.

Anaforaoa de apărare a lui Sandu, ce a fost călăraş polcovnicesc.
Prea

Inălţate

Domne

Ascultând luminată porunca Măriei tale, ce mi-se dă la acestă jalbă, căreia
făcându-i cercetare, mă adeverii, că se află de multă vreme în slujbă până
într'acâstă vârstă a bătrîneţelor, de nu mai este vrednic de nică o slujbă, aflându-se
şi bolnav de multă vreme, dând mărturie chiar Zapciii, jăluitorului, după al
căruia hal s'aii lăsat slobod din slujbă, fiind vrednic a avea mila Măriei tale
și cum Duhul sfânt va lumina pre Măria ta. — 1802, Ghenarie 7.

|
|

Vel Agă.
Io Mihail Const. Suţul Voevod i gospod

După pliroforia ce ne dă Dumnâlui vel Agă, pentru t$tă starea şi neputința acestuia, îl iertăm Domnia mea.— 1802, Ghenarie 12.
Cod,

XLIV,

fila 47 verso.

Anaforaoa în dosul jălbei lui Gheorghe

Unchiaşul, seimen spătărese, pentru

a fi ertat.
Prea Inălțate Domne
După luminată” porunca Măriei tale, am cercetat jalba acestui jăluitor şi
m'am îndestulat, că cu adevărat se află slujind de multă vreme, cum și pentru
neputinţa lui, că este trecut în vârsta bătrâneţelor, precum şi însu-mi. Pam
văqut, şi adevărat că nu mai este vrednic a mai sluji de acum înainte;. cătră
acesta cercetându-se- şi de starea i prilegiul lui în fața locului, s'aii aflat fără
nică, un prilegiii, cu care să se p6tă ajuta, ci pentru rugăciunea ce face a fi
iertat de slujbă cu caie fiind, aflându-se de atâta vreme slujind, nu lipsim a
însciința Măriei tale, a se hotări precum Dumnedeii va lumina pre Inălţimea
ta, asupra lui. — 1802 , Ghenarie 26.
Anastasie

10 Mihail

Const,

Suţul

vel

Spătar.

Voevod i gospod

După pliroforia ce ne dă Domniei mele Spătăria, de prâstă starea lui, îl

iertăm Domnia mea. — 1802, Februarie 16.
Cod.

XLIV,

fila 110 verso,

Anaforaua, în dosul jălbei lui Ioan seimen spătăresc, pentru a fi ertat.
Prea

Inălţate

Domne

După luminată porunca Măriei tale, am cercetat

jalba acestui jălnitor şi

m'am îndestulat, că cu adevărat se află slujind la Curte de multă vreme, cum

938
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A
puțina

simpatie

a luj Fanuţa

DI

(Zilot),

slujind, nu lipsim a însciinț
a Măriei tale

pentru

acestă

şi rămâne

la mila

oştire

națională.

Inălţimei tale, a

Anastasie, vel Spător.
io

Mihail

Const.

Suţul

Voevod

; gospod

Zem.

Vinhisroie

După pliroforia ce ne dă
Domniei mele, Spătăria, de
iertăm Domnia mea.—1802,
prâstă starea luă, îl
Februarie 16.
|
Cod.

XLIV,

fila 414,

Anafora de a se aduce nefe
rii lui Ioniţă Căpitan,
ce ai făcut omor, cum
de cazaci de
şi Davagiul.
Prea

Insciinţăm

Mărie

_Imălţate

la Craiova
NE

Domne

tale, pentru Ioniță, Căpita
n

de cazaci, ce se află Ia
de la Spătărie cu cercetăr
Divanul Craiovei. fiind
i în scris de la
trim
dumnelui Qlucer Vasile Lăc is de la 28 ale trecutului Octombre, de: cătră
ustnu, ce aiă fost vechil Căi
că cu Gmenii săi ce ati fost
măcămiei, cu însciinţare
rinduit de pază la podul
fi săvârşit uciderea unui
de peste apa Jiului, ar
Plăviţ poleovnic din sud,
Mehedinţi şi ai unei Slug
al numitului, lnâudu-i o
i
sum
lucruri, ce le arată pe anu ă de bani, în galbeni Impărătesci 100 şi alte
me şi cum. că după cer
departament de Creminalionu
cet
l Craiovei, arătând numitu area ce sati tăcut la
ce lo-aii luat de la cei omo
l, că galbenii şi lucrurile
riți le-ai trimis aici în Buc
de musca, cu un ioniță
ure
Băcanul, suditul rusese când sci la unul Nica, vătav
ot Craiova şi de atunci
s'aii întors de la Ordia
îusciințându-se dumnâlui
vel Spătar, ca să iae de
numiții paguba celor omor
la
îţi, Dumnâlut Spătarul
a facut cercetare şi numiți
tăgăduind,-că n'a primit
i
nică un ban şi nu le este
ai arătat, după răspunsul
prin sciinţă de celea ce %
de la Spătărie ai trimis vech
toţi vinovaţii numai pre
acest Ioniţă Căpitan de caza ilul de Căimăcămie, din
ca să se înfățişeze cu cei
ci, cu asemenea ar&tare,
ce i-ai mărturisit, că la
cele luate de la cei omoriţ
dânşii sunt date de dânsul
i și prin tacrir Spătăresc
, cu care sai dat numitu
la temniţă, se face arătare
l
că nu s'a putut descoperi,
acum, ca să se găsâscă luc
nici în cea de pe urmă
rurile omoriţilor, făcând
iarăşi să apără cu tăgădair
tăgăduire numitul Căpitan,
e,
la Craiova, s'a dat vinovat, plângându-se că de sila căznilor ce “ S'aii făcu
t
fără de a nu fi, dicând
vremea când s'aă săvârșit
uciderile, ol s'aă aflat bol spre îndreptare și că în
nav rănit din răsboiii
și
închis6rea,

pușcărie,

dat la temniţă
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Evident că în asemenea condițiuni, puţin putea Michail Suţu să ajute
după ce s'ati vindecat și s'aii însănătoșit, seulându-se din Craiova şi ducându-se
iarăși la podul Jitianului, unde era Gmenii lui străjuitori, după ce -aii vădut
pe unii dintr'înșii, că avea bani, cercetându'i și aceia arstându”, că "i ar fi
dobândit cu furtișag de pre unde ati putut, el W-aii apucat și %-aii luat de
la dânșii 40 galbeni Impărătesci și bani tal. 200, pe: cari "i-ai înpărţit lnând
şi el parte, iară după ce s'aăi ridicat în poprâlă acei 6meni ai In și Vaii arătat,
că "-aii dat şi lui parte din bani, din multă caznă ce %-aii tăcut ati minţit
împotrivă-şi, făcând arătări mincin6se şi cum că nu se scie vinovat, decă fiind-că
prin cercetările ce s'a făcut numitului, nu s'aii putut dovedi .. . . ca să se găsâscă
celea ce aă arătat asupra .... vătavul de muscali, cum nici să fie la sciinţa
lui Ioniţă Băcanul și la tote arătările în scris ce s'aii trimis e la Craiova, se:
apără numitul cu tăgăduire; mai ales gicând, că cei vinovați şepte 6meni ai
lui, ce li se arată numele mai jos, sunt popriţi la închis6rea Craiovei; gicem
spre descoperirea, adevărului, să se poruncească dumnâlui Căimăcamului Craiovei,
ca fără zăbavă săi trimiță pre cei mai jos arătaţi neferi ai Căpitanului Ioniţă
de cazaci, cu ecsamenele lor de cercetarea, ce li se va fi făgnt la deportamentul
Creminalion de acolo, făcând arătare şi pentru vremea în care saii săvârșit
uciderile, cum și când s'aii însănătoşat din bâlă numitul. Căpitan și ati mers
la slujba sa și cu însciințare cătră Înălțimea ta, săi trimiţă cu pază aică, ca
să li se facă de isn6vă cercetare, să se întăţișeze cu Căpitanul lor, sorocind
a veni negreșit și davagiul ce va fi asupra acestei pricină, ca să fie faţă; și de
urmarea ce se va face, pre larg, prin deosebită anafora, vom arăta Măriei tale.—
1801, Decembrie 20,
|
Ă
|
Dimitrie Roset Spătarul, Teodor Fotino Serdarul
Io Mihail

Constantin

Suţul

Vvd. îi gospod

Cinstit şi credincios boer al Domniei mele biv. vel post. Grigore Ventura,
Caimacamule al Craiovei, după anaforaoa acâsta ce ne fac d-lor judecătorii
depertamentului Creminalion de aică, urmând d-ta, poruncim să aibi a trimite,
aici în judecata depertamentului, cu 6meni de pază întradins, atât pe cei mai
jos arătaţi neferă ai lui Ioniţă Căpitan de cazaci, -cu ecsamene de cercetarea
ce li se va fi făcut de depertamentul de acolo, făcând arătare Domniei mele,
prin însciințare în scris şi pentru vremea în care s'aii săvârșit uciderile, cum
şi când s'aii sculat după b6lă numitul Căpitan, de aii mers iarăși la slujba sa,
cât şi pre cel ce va, fi davagiii asupra acestei pricini, sil sorocesci a veni
aică spre a se face de faţă de isnovă cercetare la depertament.— 1802, Ghonarie 7.
Cod,

XLIV,

fila 43 verso,

Anoforaoa în
pentru a fi ertat.

dosul

jălbei
Prea

luă

ln

lnălțale

Sin

Stanciu

seimen

polrovnicese |

Domne

După luminată porunca Măriei tale am cercetat jalba acestui jăluitor şi
m'am îndestulat, că cu adevărat se află slujind de multă vreme, cum și pentru
neputinţa lui că pătimesce de bubă nâgră şi bolesce de trei ani, care .patimă

240

V. A. URECHIĂ -

țera contra invasiunej

cetelor de

Pasvangii, Că trupele org
Michail Suţu contra lui Pas
anisate de
vanglii erai proste, o spu
ne şi Generalul
Sebastiani, care le-a VEdut
trecend prin Bucuresci.
————

nu este de a se tămădui şi
a'Și Yeni omul în virtute, fiin
de acea b6'ă, s'aii vădut şi
adevărat: că nu este vrednic d cu obrazul mâncat
înainte, cătră acâsta cercet
ându-se și de starea, -prilegi a mai sluji de. acum
ul lui, cu care să se
pOtă ajuta, s'aii aflat că n'ar
e decâat numai 9 o casă,PI dară
are şi trei fete; ci pentru
precum Dumnezeii va lumina
pre Înălțimea ta asupra lui.
— 1802, Februarie 43.
Anastasie vel Spătar
„o Mihail Constantin Suţul
Voua, i fjospod Zem. Viahiscoie
După pliroforidf” ce dă Domniei
mele Spătăria de prâstă starea
porancim Domnia mea să fie erta
jăluitorului
t.— 1802

, Februarie 93.

Cod, XLIY, fila 142,

Anaforaoa în dosul
aperat de dajdie.
|

Jălbei
Prea

lui
|

Nicolae Şolea
a

Inălțate

a

fi. ertat de
ă

slujbă şi.

Domne

“După luminată porunca Mări
ei tale am cercetat jalba
și după T&spunsul, ce am luat
de la d-lor boeriă Ispravnic acestui jăluitor
m'am pliroforisit că cu cerc
iot sud Romanați,
etare la faţa locului, unde
el se află locuind, s'aiă
dovedit jalba sa adevă-ată,
căci după ce numitul este
ajuns la vârsta de bătrâneţe, fără de copii şi scăp
ătat, dară şi soţia lui este
sdrav&nă; fiind-că cea-l-altă
numai cu 0 'mână
din
ce de fel ai fost străin boşn pricina înpușcărei aii rămas stricată şi ca unul
âg și aflându-se pururea în
ai fost ocrotit de rândul dăjd
iilor Visteriei, precum şi acu slujba de căpetenii
m se află asidotos ;
ci pentru cererea ce face a
fi
vreme se va mai afla trăind, ertat, spre a â în odihnă și nesupărat în câtă
cu cale fiind de Gre-ce se
slujind, nu lipsiiă a însciinţ
află de atâta vreme
a Inălţimei tale și rămâne
la nemărginită milostivirea Măriei tale a, se hotă
ri, precum Dumnegei va
lumina pre Inălțimea ta
asupra lui.—41801, Decemyre
44.
!

Atănaaie

vel

Spătar

lo Mihail Constantin; Suful
Vod. i gospod Zem
Viahiscoie
După pliroforia, ce ne dă
Dom
nie
i mele D-lui ve] Spătar
„anafora, ne milostivim Dom
priutr'acestă
nia mea, asupra acestui
Nicolae Şolea și "1 ertăm
de șlujbă, nebântuindu-se
nică de dajdie în rămăşița
Decembrie 19.
vieţei sale.— 1801,
ă
Cod. XLIV, fila 35

-

,
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CAP.
XX .
Evenimentele politice sub Michatl Sufu.
Ori cât, cum vedurăm, Constantin Staniati se lăuda cu simpati
ile
lui Michail Suţu pentru Franţa, aceste simpatii eraă de puțină
valdre,
în situaţiunea grea în care noul Domnitor se găsi în primele moment
e

ale sosirei lui în Bucuresci.
Dacă am putea crede tbte afirmaţiunile lui Zilot, ar. urma să dicem,

după el, că vestea chiar a mazilirei lui Alexandru Moruzi Şi a
numirei

lui Michail Suţu pentru
a treia 6ră Domn, ati împlut de bucurie pre
Românii Munteni.
|
«După ce s'aii însciinţat,— scrie. Zilot — de mazilia lui Moruzi
şi

cum că aii luat Mihai Vodă Domnia, nespusă bucurie "i ai coprins
pre toţişi cu un glas mulţămia lui Dumnegeii, căci le-ai trămis aşia
Domn

bun şi milostiv
1.»

A

Nici o dată mai mult adevăr avu
barea Domnilor, bucuria nebunilor !
Anaforaoa

în dosul jălbei Imi
Prea

Toader
Inăițate

proverbul

românesc:

Schim-

slujitor de foc a fi ertat.
Dâmne

După luminată porunca Măriei tale am cercetat jalba acestui
jăluitor şi
m'am îndestulat, că cu adevărat să află slujind de multă vreme,
cum și pentru
neputinţa” lui, că este trecut în vârsta bătrâneţelor,” precum
şi însumi lam
vădut şi adevărat că nu mai este vrednic dea mai sluji de
acum înainte,
aflându-se slab şi boşorog, cătră acâsta cercetându-se şi de
starea i prilegiul
lui în faţa locului, s'aii aflat fără nici un prilegiă, cu cae
să se pâtă ajuta,
ci pentru cererea ce face a fi ertat de slujba eu care aflându
-se atâta, vreme
slujind, nu lipsim a însciinţa Măriei tale şi remâne la
mila .Inălţimei tale a se

hotări precum Dumnezeii va lumina pre Înălţimea ta asupra lui.
— 1802, Bebruarie 13.
|
Anăstasie vel Spătar

lo Mihail Constantin Suţu Vod.
După plirotoria ce ne dă d-lui vel Spătar, de prostă starea
poruncim Domnia mea, să fie ertat.—41802, Pehruarie 45.
|

jăluitorului

Cod. XLIV, fila 108,

„4. Vegi pag. 43.
Ietoria Românilor de V. A,
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Deacă avu ţ&ra păsuri şi greutăţi sub Alex
andru Moruz, sub Mihai
Suţu suferi groză şi cădere ne mai pomenită
. Insuşi generalul francez
Sebas

tiani, care in trecerea sa prin Bucuresc
i, precum se vede în notă,
trimis fiind la Constantinopol în misi
une, de Napoleon prim-consul,
cunoscend pre.Mihail Suţu, recunâsce că
acest:Domn, «om fără talente,
ca să'şi

repare o avere risipită în intrigile Divanului,
sdrobesce
sub contribuţiuni arbitrare şi o reduce la disp
erare» 1.

1. 0C0XCI

țera -

-

Raportul Șefului de brigadă, Sobastiani, despr
e Valachia şi despre Bulgaria.
Ă

(Vol. 606 D. 258),

Je partis de Paris le 21 Vend6miaire, pour
me rendre ă Constantinople
od j'&tais charg€ par le Premier Consul
de remettre ă sa Hautesse une lettre
dont j'6tais porteur.
|

L'insurrection des Janissaires, de Belg
la Bosnie m'obligărent de prendre la route rade et la râvolte de presque toute
de Valachie. Cette partie de l'Empire
Ottoman, fertile et abondante ' en produ
ctions de toute espece, est ajourd'hui
“dans un tat de d&population extrâme.
Les habitants de cette contrâe faient
une patrie sans cesse eposâe â-de nouv
eaux orages et vont chercher la sâcurit6

du Divan, P6crase de contributions arbit
raire
suis prâsent6 ă lui lors de mon passage s et la r6duit au d6sespoir. Je me
ă
„nidre trâs-distingude, et ma facilit6, autan Bucarest. Il m'a accusilli d'une mat
de me rendre ă ma destination. Le Princ qu'il d6pendait de lui, les moyens,
e Sutzo est, comme tous les Grecs
sans attachement particulier pour âucune
des Puissaness de Europe. Cependant,
la conformit6 de religion et lesp6rance
ou la crainte de voir passer cetts- province

sous

la

domination russe ou autrichienne,
lui fait 6tablir avec ces deux
„_Bouvernements plus de rapports. La
Valachie'a une population de quatorze
cent mille âmes, paie 7 millions de contr
ibutions et îvurnit que!ques mauvaises

surmontable de ce câtâlă. Eiles n'ont
qwun seul d6bouch€, qui est celui de
la
vallse de l'Olite, riviăre trăs encaisste
et navigable, mais dont la position resser6e par de hautes montagnes sur les
deux rives' est susceptible .de la plus
grande dâfense.
|
a
En quittant la Valachie, je traversai
le. Danube ă Rutchuck. Ce feuve
est lă d'une: largeur prodigieuse, et il
pont de bateaux. Une armâe ne pourr serait impossible dy jeter mâme un
a jamais le passer“que sur un floitille.
Dă

|
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Dionisie Fotino, cu tâte că gice, că Mihail Vodă luând
frânele gu-

vernului a început a pune tâte la cale, dar aduce:
cel puţin reserva,
că le-a pus la cale (pre cât împrejurările îl iertar
ă» şi mai la vale

recunâsce, că aii încărcat ţâra cu dări, ca să'şi se6ţă cheltu
elile făcute

Ă

ca să capete Domnia,

i

o.

|

In adevăr, în ţeră era incă oştire turcescă, căci nu
reuşise, cum
vedurăm, pacea cu Pazvantoglu. Domnitorul
stărui ca acestă oştire

Imperăi6scă, să fie aşedată pre lângă malurile
Dunărei de peste Olt, ca
să păzâscă acestă parte a (grei de niscai-va mişcăr
i ale lui Pazvantoglu.
Întreţinerea acestei oştiri turcesci se făcea
din banii ţărei şi deci

Mihail Şuţu, dice Fotino, silit-îu să preleveze dări
noue.
Cât ţihu iarna anului 1801, spre 1802, Pazvantoglu, hărțuit
pre ţărmul

drept al Dunărei de Tersenikli, Aianul Rusciuculu
i şi de alţi Aiani,
aprope că nu supără Muntenia cu incursiuni; ba
chiar trimise r&s-

puns lui Mihail Suţu, că deacă nu se va amesteca şi el
cu Turcii. în

contra lui, cetele Pazvantii nu vor supăra țera. Aci însă
greşi Mihai Suţu,
căci socotind a'şi face din acâsia un titlu pe lângă porta
Otomană,
voi să-şi arte vitejia în contra lui Pazvantoglu. şi deci
începu a ajuta

făţiş pre turci în contra rebelului de la Vidin.

Moruz

Dintr'untăi Mihail

Suţu,

primise socoteli fictive,

care

prin o viclenie

încărcate,

a fostului

Domn

pentru intreţinerea

oştirei

reală

mică,

românesci şi văduse, că nu are cu ce să ţină, nu 15,000 de
oştire cât

'i pusese

după

la socoiâlă

Moruz,

ci nici suma

cu

mult mai

sfatul fiului săi Beizadea Grigorie (care gice Zilot enu grijea alt

Depuis “Widdin jusqu'ă son embouchure dans la Mer Noire, cette iargeur
est
ă peu prâs la mâme. La 'rive droite domine entiărement la rive gauche;La
Bulgarie est -mieux cultivâe et plus peuplse. que la Valachie. Les Valaques
suivent tous la religion grecque;
les Bulgares sont Grecs et Musulmans. Cette
province est la moins ravagâe de la Turquie europâenne. Elle contient une
grande quantit de bestiaux et particulidrement de buffles; une armâe y trouverait toutes sortes de moyens de -subsistance et de transports.

Tels sont les renseignements que jai pris et les observations. que j'ai
faites pendant mon sâjour ă Constantinople. Le citoyen Ruftin, charg6 d'affaire
et le citoyen Franchini, Drogman de Prance, excellent observateur, m'en
ont
fourni -unde grande partie. Je dois beaucoup aussi ă M. Hanceri, agent
du

Prince

de Moldavie
.

.

|

et: ami

.

.

.

inţime

.

.

.

du Ministre

de

.

1. Vegi Fotino, pagina 195 și 195, tom, [l.
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fără să-și împle punga», începu a tăia la, lefi şi a isgoni ostaşii din
țeră, cu cuvint că nu mai sunt trebuincioşi.
„Se bucura ţâra, vădând scăderea lefilor Şi isgonirea oştenilorşi

socotea țera, că Vodă scie, că Pazvanliii nu'i mai pot aduce stricăciuni.
Cu asemenea speranţă fie-care 'Şi vindea boul seaii vaca şi ori-ce avea
la suflet, ca să ajute cu birul plata lefilor arierate a oştenilor, numaj

în credinţă că cs'aă împăciuit vremea».

Dar, cum

disei, pe de o parte

Mihail Suţu slăbea oştirea multă-puţină a ţărei, şi „pre

prin purtarea

lui înteţa pre Pazvanlii în conțra

de altă parte

ţărei.

*

In speranţă de pace, ţâra revenise din bejenii şi Craiova reîncepuse

a se ridica din ruine. Plugurile r&sturnară iarăşi brazaa roditâre în
og6rele Olteniei şi toţi sperau să recolteze, unde semănat. Durere, cu

ridicarea iernei, îndată

în luna lui April,

speranța

se va

schimba

în

cruntă descepţiune, din causa nechibzuinţei lui Mihail Suţu. Inteţiţi
şi ajutaţi de densul, turcii, cari erai sub ordinile sale Şi anume Memiş-

Aga,

Taxir-Aga

şi Ahmet-Geami

trecend

cu

oştile peste Dunăre,

ati

luat cu puterea Fet-Islamul şi Craina; după acesta, inconjurând şi
bătend în lunile de iearnă Negotinul Paă silit să capituleze. Mihail

Suţu a raportat la Pârtă despre succesele aceste atribuindu-şi-le,
ba
încă promiţend că în puţin timp va lua şi Vidinul. Sultanul
mulţămi

cu o mulţime

de Berhudarola,

adică Aferim şi Bravo, lucru care a

bucurat negreşit pe Mihai Suţu.
“Bucuria acesta avea s'o plătiască

ceie nous

curând

amar, țâra întregă, căci

turceşti luară şi ele ofensiva contra Olteniei:
La leat 802 în luna lui Aprile,

La dou&-decă și trei ale acesteia luni dile,

Eşit-aii alt tâlbar, Manach Ibraim, care
In țările Turcesci dădese grâză mare,
Cu ardere de foc, cu prăqi, vărsără de sânge.»
.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

s.n.

.

.

.

.

Acesta cu ai săi, eraii faimoşii hoţi dişi Cârjalii, cari prădaă şi
pustiaii despre Tracia şi Bulgaria. Pre Cârjalii, Pazvantoglu se gândi
să-i chiăme la Vidin şi să-i trecă în Oltenia la prădăciuni.
_

1. Zilot, pag. 50.
2. Fotino II. pag. 196.
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Hristodulo, Manach

«Eşit-ati la Oleanov, județul Mehedinţi,
Ca cu o mie 6meni, tâlhari, toţi erâşnind dinţii,
Să facă siluiri eu ori-ce r&utate
Acestei ţări ochite între țările bogate.»

Ca să pâtă ajunge ceata de 1000. de 6meni a Cârjaliilor până la
"Cleanov, trebuia să trâcă printre două sate, Moşaţeii şi Baglavitu,
unde staţionaii oşiiri turcesci. Va să dică iarăşi printr'o adevărată
trădare a acestor oştiri impărătesci pot intra în Muntenia hoţii Cârjalii.
Acesta. o coastată şi Dionisie Fotino!, dicând că: «Se crede că Turcii
i-ar fi văqut trecând, dar că sar fi prefăcut că nici vedeai, nici
cunosceau pre duşmani, fiind-că erai supăraţi asupra Domnului, din
causă că le impuţinase lefile şi tainurile (porțiunile de mâncare ), şi

mai ales că hoţii de funcţionari ai Domnului,
şâse luni.»
a

La Cleanov era di de târg,

nu le dedese lefile de
|

câna ai cădut Cârjalii asupra satului:

«Îndată ce-ati sosit, făcut-ai zarvă mare,
Cu focuri şi strigări și năvălire tare.

Săracii târgoveți, nimic având în scire
D'acest amărit ceas, d'acest foc şi peire,

Rămas-aii de pământ, de tot încremeniră:
Care ce aii avut, lăsară și fugiră, lar unii mai vârtoşi la inimă, stătură,

Cu. Turcii negustori, carii ei cum vădură
Că hoţii i-ati călcat, pândind să 'și ocrotiască
Mult-puţin ce-ati avut, să nu se jăfuiască,
Vreme nu aii perdut, 'și-ali prins toți metereze
Ş'ai început a da în hoți:să '% înspăimânteze.
Dar hoţii fiind mulţi şi îndârţiţi prea fârte,

Nimie nu s'aii sfiit că pâte fi și mârte,
.

Şi tare-aă năvălit asupră-le, săracii ;
Nici unul n'aii rămas, pre toți "i-ati perdut dracii,

Şi -hiare să le gic, aspide veninate,

Că nu s'asemuesc cu Gmenii la fapte, .

15 Vedi Pom, II, pag. 197.
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Căci şi pre alţii mulți %-a junghiat fără milă,

Pre alții W-ai slutit, altor ai făcut silă,

Apoi aii început unii să jăfuiască,
Alii sta prin prejur pentru să străjuiască,

lar alţii s'aă răznit, să prindă pre Bibescul

Acel mic, Constantin ; pre carele jălescu-l,

De ce aii pătimit pre nenădăjduite,

|

Cădând rob la tâlhari, cu feluri de ispite.

El fusese dus și cu a 'sa soţie,
|
La târgul de mai sus find a lor moșie.»
"a

-.

.

.

.

o...

.

.

.

-.

.

.

De la Cleanov, Cârjalii aveau de gând
să atace Tergul-Jiului: sai
oprit, se pare însă, la mănăstirea
Strehaia, aflând pâte că Nazirul de
Brăil

a insciinţat de cele ce se peirecuse
la Cleanov, trecuse decindea
„Dunărei şi. venia grabnic contra Cârja
liilor, în frunte a 1000 de Cazaci
şi Delii întru ales. Locuitorii din
Tergul-Jialui fugiră la apropierea
Cârjaliilor şi emigrară în, Ardeal, pe la
plaiul Vâlcan.
Cârjalii

călcară oraşul

şi "| incendiară. Apoi

urmăriţi de Nazirul
de Brăila Ibraim, ei fugiră devastân
d Ocnele-Mari, ucidend bieţii lo-

“cuitori de la satul Stănescii, pre
când o âltă ceată de Pazvanlii năpu
stia .
la Caracal, sub comanda

unui alt şei vestit Kusangeali,
cele mai mari autrocitaţi |.
,
pa

care fâcu aci

Nazirul de Brăila urmărea zadarnic
pre rebeli, căci "i scăpa din
mână, din causă că oştenii împerăte
sci se făceaăcă nu "i v&d şi “i
lăsau să se strecre printre ei.
!

Zilot dice că Nazirul de Brăila :

«Se eearcă: prin răsboiii a isgoni vrăjmașul,
Şi nu numai -atât, numai să
Îsgoniască,

“Ci face socoteli pre toți să "i prăpădiască,
Bine te socotesci, Nazirule viteze,

ŞI ai și isprăvi, când ar vrea să “ți urmez
e
Ostașii cari "i ţii, dar ei te viclenesc, *

Mai toți se văd haini și răul îţi voesc.
Aii început răsboiu Nazirul cu silinţă,

> Gândind a isprăvi cea de sus socotință,

Dar în zadar X-a fost acestă ostenială,
„Nimic n'aă. isprăvit, nimic. fără îndoială ;
Şi pricina ai fost prea multa neunire,
Celoi împărătesci și multa viclenire.

1. Dionisie Fotino, tom. II, pag. 198.
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Voia bunul: Nazîr pre toți să X „prăpădiască,

,

.

'Țera de al lor răă, ca să o izbăviască;
Voia,
Este
Una
Seaii
î.:

- Tergul

Ocnei,

dar nu putea: voia fără putere,
desăvirşit răi, fără mângâere.
poruncia el, alta făceau ostaşi,
mai. bine să dic: prieteni cu vrăjimaşii.»
1.

.

.

.

.

Mănăstirea

.

.

|

.

1.

.

Govora,

.

.

|.

.

.

Râmnicul,

.

e.

fură năpustite

de

invadatori. Pre t6tă întinderea malului Oltului t6te satele le-ai ars şi
le-ai pustiit, căci în tote se urmă câte o luptă între tugari şi gonaci,
Şapoi oştirea împărătâscă nu făcea mai puţin răi ţărei, ca Pasvanliii !.
La Caracal 'se împreună

ceata lui

Manach

cu a lui Kusangeali.

Nazirul de Brăila "i atacă aci cu 8000 de omeni; când dic atacă, este
numai pentru a numi ast-fel simulacrul de atac al oştirii împărătesci
conira

rebelilor,

căci de

erai

aeeştia în adevăr

atacați, nu ar fi putut

resiste la o oştire aşa numerâsă,.ca aceea a Nazirului de Prăila,

In acest timp ce se petrecea la Bucuresci?
Aci sosise un General- -maior rusesc Bafozzi, cu misiune

secretă

de a îndemna, pare-se, pre Domn să fugă din ţâră şi ţera să ceară
intervenţiunea Muscalilor. Planul Rusiei era cunoscut: să pună mâna
pre Principate. Apare acâsta documentat din raportul lui Ruffin, însăr-

- cinatul de afaceri al Republicei francese de la Constantinopole, din 23
Aprilie, 1802. 'Ruffin dice că :-«La Russie

veut ă tous

prix

s'assurer

Yincorporation de ces deux provinces ă son Empire pour en reculer,
suivant le voeu de Catherine II, les limites jusqu'au Danube». Şi ceva
"mai departe, iar adaogă că Rusia stăruesce; să aducă pre tron pre
Ipsilante, ca să ajungă la scisiunea spontanată a Moldovei şi Valachiei
de Turcia2.
Indemnat de agentul acesta secret muscălese şi primind scirile
triste din Oltenia, ba, răspândindu-se vestea că Cârjaliii şi Pasvanliii

ai să năvălească îndată la Bucuresci,

Domnitorul

este în mare per-

plecsjtate. Boierii vin la Curtessă ”] intrebe ce gânduri are, ce măsuri
de apărare a Bucurescilor s'a'hotărit să ia?
|
Vodă înțelege acum greşela lui, că ai întețit pe Pasvantoglu în
,

a

2

“Fotino, tom. II, pag. 198.
2. Hurm,, vol. III, supl. |, pag. 46.
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contra ţărei şi crede a ind
repta lucrul, începând a
aduna
Bucuresci:

din

6ste nouă

<Brăgari n'aă mai rămas şi altă
calicime,

Care câte un pistol, care
şi fără pușcă,
Alţii în loc de pușce, ciom
egile. apucă.

Sai ostenit prea mult Mihail
Vodă să adune,
Ostași ș'-aă şi strîns, dar
dâr numai cu nume,
Căci ce ostaşi pot fi, 6menii
de adunătură ?

“Nimic în adevăr: maj multă
strîmbătură,

Ai mai trimes porunci la
unele judeţe, .
Să strângă din Români, osta
și cu minți isteţe,
Voinici pentru răsboiii, vred
nici, cu arme bune,
Dar ce alt ai făcut, decât
o urîciune?
Căci dăă că te scârbiai, văg
ând cest fel de Oste,
De ticăloși Români, de bir căd
uţi pre câste,
Desculţă şi felegoşi? Unde arm
e la dânșii ?

|
j
|

Cum pâte fi voinici, cei de nec
az pătrunşii.
Pee

ee.

Zadarnică era

acâstă tardivă, hotărire de a
face 6ste. Acestă brumă
de oştire adunată în pripă
in Bucuresci, este silit
S'o trimiţă să apere
Râmnicul, care Oraş era ata
cat de Pazvanlii, după ce
denşii luaseră
Ocnele şi prinseseră pre
Vasile Tufecci-Paşa, omul
cre
din
cio
salui Vodă,
„Acesta fusese
trimis cu 60 de neteri cre
ştini să apere Ocnele. Vasile
Tufecci-Paşa se bătu. Voi
nicesce dintr'o biserică.
Dar Manach dâna
foc bisericei, silit fu să se pre
dea cu puţinii neferi ce mai
r&măseseră
în vi6ţă :
«Era luna lui. Maiă trecută
jumătate !
N
Când de acest foc ardea, (ț6r
a) în ori-ce „parte
Sai dus însciințări lui Vod
ă pentru. tâte,
Să îngrijesca mult, să spăimâ
nteză forte,
Nu mănâncă, nu bea, nu dâr
me ticăitul,
Gândesce fel ds fel, la răi
orândujtul,
Nu află vr'un mijloc r5ul să!
întâmpine,

Decât vede curat, cundsce fârt
e bine
nana

o OO

II

1. O notiță după filele

din »»Ipagocaagnukz fezuzm
Biblioticei V. A. Urechiă
Spra': din 1794 (a
din Galaţi, scrie că fuga
din Bucuresci s'a întâmp
la 14 Mai. Vegi comuni
lat
catul ce am făcut la Aca
demie în 4894,
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Că răul este răi nu numai pentru ţ6ră,

Ci şi de sine-și chiar se teme să nu piară:
Frică din două părţi : de hoți ș'împărătească ;

De una d'o scăpa, alta va să'l găs6scă;

Socotesce așa că: «hoţii de mor prinde,
Ei ca nisce vrășmași, ca cânii m'or întinde ;
“Şi dar, așa fiind, nu pociii avea vi6ţă,
Căci numai mă gândesc şi inima-mi înghiață ;
De dânşii d'oi scăpa, vestindu-se la Portă
Că ţâra sati călcat de hoţi, ca nici o dată
Şi eii iarăși sunt căgut nu numai din Domnie,
Ci negreşit şi pieiii cu grâznică urgie ;

Oh, și dar ce să fac?» Fel de fel se gândesce,

Şi nică un selamet
Decât un ajutor de
De care la Rusciuc
Lui Izmail-Aga cel

altul nu mai găsesce
6ste să-i mai vie,
cu rugăciune serie
d'acolo aianul,

Ce s'arăta prea mult al hoţilor duşmanul.
Care % aii și trimis cu bună priiminţă

|,

O mie de ostaşi săi dea ajutorință;
„Dar n'aii prins nici un loc, căci Vodă apucase
Din relele vestiri de se prea spăimântase,

“Şi şi cât biet soiea, atunci uitase tâte,
Numai cum ar scăpa gândia în gi și?n nâpte».
Negreşit, nu era numai frica de pasvanlii, care împingea

să părăsescă

ţâra,

ci şi, cum

disei,

influenţa

pe Vodă

muscălescă.

Deci Mihai! Vodă sfătuesce pre boieri şi pre toţi din Bucuresci să
pă-

răsescă târgul cu tâte averile, iară pe ultimii oşteni turci
i pornesce spre

Pitesci şi Ocne. Spaima în Bucuresci este mare : care de care
se luptă
pentru a'şi găsi care, că să'şi transporte avutul seaă marfa. La 16 Maiti
orâşul

încă eră locuit de ajuns. La

19 Mait

puişor

de: om n'are, dice

Zilot, care face un grâsnic tabel din fuga de-la Bucuresci,

„ Dionisie Fotino dice, că ai fugit

”

din Pucuresci peste '70,000 de

suflete!. Cred că este un zero prea mult!
Ceea ce determină şi pe Domnitor să fugă fură şi amenințările
oștenilor ţărei, cari nu-şi primiseră de mai multe luni simbria şi
cari
acum 0 cereaii cu zor, iar în visterienu era nici un ban şi Vodă nu

voia să dea din al săi.
„1.

Pag: 199, tom. IL.

-

|

|
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după ce Vodă 'şi trimi

se- curtea spre
munte, decât Mitropolitul Dositei şi
Episcopul de Argeş, iară din boerii
mari: Banul Nicolae Brâncovânul,
Banul Scarlat Ghica, Vistiernicul Filipescu (care acesta era bolnav)
şi alţi câţi-va, cari 'şi ţine şi ei
caii
gata

de fugă la apropierea pericolului,
|
”
Chiar şi consulii puterilor streine se ridi
caseră cu familiile şi cancelariile lor, «Era, -dice Fotino, un
lucra înfricoşat de v&dut acestă
emigrație imposant

ă de popor, care fugea ca nisce
turme de oi de
tema lupilor. ..., Drumul în
întindere de 20 de ore, era pres
ărat de
acestă mulţime de Omeni, care
semâna a oştire pusă în sfărâmar
e.
Aci se vedea carete şi butci inconjur
âte de arnăuţi şi de slugi,ce păre
au
că merg la preumblare ; aci câte
trei riduri de care încărcate
cu
lucruri, femei Şi copii ; aci 6men
i de tote condiţiuniie călări,
aci
3
alţii
pe

jos purtând pre umeri Sarcina
lucrurilor lor».
De la diua, când de frica Hunilor
emigreză din
de Goţi ai lui Fridrigern şi ai
lui

Dacia şirurile

Alaviva şi se îndreptă cu biserica
de lemn pe râte 'nainte, aşa tabe
l a unei ț&ri în fugă n'am mai
aflat!...
%

Domnitorul Mihai Suţu nu întârgie
nici
impreună cu consulul Austriac,
cu consulul
Peripeţiile drumului sunt descrise
cu vii
şi de Dionisie Fotino. Zilot dă
vină maltor

consilietOre :
|

i

el â'a eşi din Bucuresci
Rusesc Şi cu alţi străini.
colori de Zilot Românul
nenorociri de frica rău

<Focmai ne-am sămuit cu un boln
av: când zace

De bâlă zăpăcit, el nu scie ce face,

Pe care del întrebi să-ţi. spue
unde

'1. dâre,

De are dor la cap, el spure la picidre».
„Aron

dice, că în Braşov

şi în satele din prejur, erai

grați. peste 5783 boieri şi neguţăto
ri din

România,

curând

încât su

emi-

anevoie

se putea găsi chiar şi pe acolo prov
isiuni pentru aşia lume şi impăratu
l
Francisc dete ordin să se: înle
snâscă emigrații pentru ale vieţe
i punendu-se tarif pe obie

« decât se cuvenea.

ctele de îndestulare,ca să nu se veng
ă mai scump

|

%

După pornirea Domnitorului
din
Mitropolitul şi Episcopul trăiai
în cea

Bucuresci, boierii r&maşi
mai mare gr6ză din causa

cu
în-
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fricoşatei pustieri, dice Fotino : «In adevăr, era un ce
înspăimântător.

Țipenie de om

nu

se vedea pe uliţă; chiar păreţii păreati sălbat
ici şi

fioroşi pentru cei ce'i vedeaă.

Din când

în eând se audiati numai

urletele unor câni înspăimântaţi.. Bisericele erai
inchise ; clopotele erati
mute şi numai cucuvaele țipai pe clopot
niţe. Pre uliţe de se vedea
câte un om,

minte.

trebuia

Imprejurul

să fie vre-un

curţei seai

cerşetor, sea

în lăuntru

şi turcă, cari vociferaă cerându-şi lefile».

vre-un

eraii numai

smintit de

câţi-va arnăuţi

o

Mai amenințător deveni Bimbaşa Sava, de origin
e din Negotin, din

- Serbia, care cerea I6fa sa şi â cetei sale de lefegii
. De frica lui, Vodă

eşise din Bucuresci cu Beizadelele Grigorie şi loan,
6re cum la plimbare,
în diua când hotări să fugă şi numai după ce
îmbrăcase pre Bimbaşa |
Sava cu contăşi şi-i dăruise un cal minunat şi
3000 de lei şi'i insărcină :
cu

paza oraşului.
Când Bimbaşa Sava vă&du că era
Vodă apucase pe la Văleni în loc de
trăsurile Dâmnei pe muntele. Vârful
tulare,

luând

e
|
|
înşelat, se luă după Domn, dar
Câmpina. Bimbaşa Sava ajunse
Craiului şi 'şi făcu singur indes-

cu forţa o lădiţă cu scule şi pietre scumpe,

ce preţuia

dice Fotino ca 50,000 lei.
|

Ast-fel familia

Domneâscă,

;

prădată

şi maltratată ajunse

la vama

Buzăului şi impreunându-se cu Domnul trecu la
Braşov.
Să
Guvernul Austriac hotări, ca Mihai Suţu să resideze la Sighi
şora
ori de voiesee să trecă în Turcia,
%

”

.

Fugind din Bucuresci pentru groza oştenilor ridicaţ
i, pentru neluarea lefii, începu aci dilele, pe cari Fotino le
intituleză: «Epoca
desperaţilor», adică anarehia şi guvernut 6menilor
fără căpătăiii, ori
al crailor cum îi numia poporul. Ei jJăfuiră curtea
Domnescă, luară

tunurile şi stindardele şi se plimbară cu ele pestradele oraşului. Căpete
nia

lor un arnăut,

numit

Melamos,

de profesiune

bocciagiă, se preâmbla

prin Bucuresci cu cuca Domnâscă pe cap.
Asemenea grâznică. stare de lucruri încetă, graţie
unei

beslâgă

turc

Bosniacul

Ibraim,

care

năpusti asupra anarchiştilor din Cotroceni

cu

câtă-va

intervenirei

oştire

turcescă,

Şi căutâ a restabili buna

renduială în. Bucuresci până să vie aci Hasan Aga Paşa, de la
Nicopoli
şi Tersenicli, aianul Rusciucului, ordonaţi de Porlă să restab
ilâscă
linişcea în ţeră. Ibraim Besl6gaîn lipsă de boieri făcu Spătar
pre un

boierinaş
iară Agă

nu prea

recomandabil

de oraş numi

pre un

om

prin

purtările lui, anume

Guliano,

necunoscut şi sărac, polcovnicelul
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Ioniţă, om onest şi inteligent. Acesta rechiamă în oraşpre
fugarii din
codrii, din jurul Bucurescilor, reinfiinţă brutării şi măcelării
şi vieţa
redeveni posibilă în Bucuresci, după ce Besiâga spânzură
mai mulţă

anarhişti şi după ce sosind' şi Hasan Paşa, ucise pre mulţihoţ
|
cătoride rele.

CAP.

Hasan

şi fă-

XXI

Pașa.

Cu Hasan Paşa ț6ra românâscă putea să fie prefăcută în
adevărat paşalic turcesc, deacă Porta ar fi aflat momentut oportun
. Nu putem
să nu recundscem, că a fost salvată ț6ra de a deveni cu
adevărat

«Memleket» al Imperiului turcesc, prin împrejurările politice, prin
„înriurirea ce luase Rusia la Constantinopole, covirşitre, în
acel moment,
înriurirei francese.
|
|
Hasan Paşa, fu însărcinat totuşi cu administraţiunea ţărei
întregi
prin special Hatihumaium, la începutul lui lunii 1802.
«Primul act public al Administratorelui țărei «din mila lui
Dumnedeii», Hasan Paşa, fu dea “i adresa o proclămaţiune,
prin care 'şi
explică misiunea sa. Nu posedem o proclamaţiune cătră întrâga
ţâră,
dar avem,

graţie D-lui George

loan Lahovary,

pre

acea din 8 Iunie

1802, adresată in deosebi, la Ispravnicii de Vâlcea şi la toţi
locuitorii
şi slujbaşii din acea parte. E probabil, că identice proclamaţiun
i ai

lost trămise cătră tote judeţele.
Etă, acestă prociamaţiune:
'Turaoa

„yu

|

|

IL. P.

turcescă

Turaoa

L. P.

Pe

turcâscă
N

Ei

Hasan

Paşa,

cu mila

lui Dumnegeii,

proin

Caimacan

Aga

Paşa

şi
Tersenicli zaade, seraskier oştirilor.
Cinstiţi Dumnâvâstră boeri. Ispravnici ot sud Vâlcea, cuvioşil
or egumeni,
protopopilor, preoţilor, boerinașilor, mazililor, căpitanilor, pârcăla
bilor și tutulor
locuitorilor, sănătate. Cu acestă carte vă dăm în scire tuturor
deobşte, că ne-ati.
;„venit- sfîntul vrednic de închinăciune hatihumaium pentru
memlechetul 'Ţărei
" Românesci, în care ni-se poruncesce, ca să avem
noi tâtă grija şi tot nizamul

lamail Aga
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oştirilor ce se află în țeara acâsta și să căutăm priveghind în tot chipul, ca să
nu se calce ț6ra dă către făcătorii de „rele, deci dar, cu tâte că până a nu ne
Yeni prea înalta poruncă, noi am făcut cât ati fost prin putință şi-cât era de
trebuinţă, adecă de am alergat cu grabă, dimpreună cu prea Inălţătui Hasan
Paşa, împotriva vrăjmașului ce se află în părţile Oltului şi celor ce erati în
bănuială din politia Bucurescilor şi prin alte părţi, aducând dimpreună cu noi
şi destulă 6ste spre paza vâstră și a lucrurilor vâstre, neașteptând încă porunca
de la prea puternica împărăție, pentru că ţâra era pusă în primejdia cea după
urmă, cu tote acestea și acum, după ce ne-aii venit vrednica de închinăciune
împerătâscă poruncă, vom fi cu ochii neadormiţi mai cu asupră, spre a vi-se
păzi cinstea, avutul și vi6ța vostră, neputând nimeni a "și întinde mâna asupra
altuia, care până acum n'aţi priceput-o seati n'aţi audit-o, nădăjduim la Dumnedeii că peste puţin vă ve-ți pliroforisi de dragostea, care păzes» pentru voi
deobște şi de strășnicia cătră împărătâsea poruncă şi voință, care după netăgă-

duita n6stră datorie, o vom pune-o în faptă .... cu feluri de mijlâce, pentru

ca să rugați pre sfintul Dumnedei, pentru îndelungarea dilelor viței a prea
puternicului nostru Impărat, a căruia stăpânire să fie nebiruită ; acâsta fiind
întocmai, câţi vă rătăciţi în ţâră streină, ori prin munţă, prăpădind. şi sănătatea,
întârceţi-vă pre la casele vâstre, nu vă stingeţi cn cheltuelele, nu vă păgubiţi
de ale vâstre, astâmpăraţi-vă. . goniţi din inimele vâstre tâtă frica și spaima,
începeţi neguţătoria v6stră, adunaţi-vă vitele și lucrurile vâstre cel eîmprăsciate,
ca să culegeţi r6dele și semănăturile muncei şi ostenelelor, care a-ţi pus în
păm6nt. Intr'acest chip scriem cătră voi toţi şi așa să socotiți, întomeindu-vă
cuvintelor n6stre cele temeinice şi neclintite și fiți sănătoși. — 1802, Iunie 8.
bun

O nouă circulară a lui Hasan Paşa, cătră judeţe despre
al expediţiunei contra rebelilor, este cea următâre:

<La poruncile

n6stre cele mai

mersul

dinainte date, vă dăm de scire, că de la

ordii avem adesea și bune însciințări; cum că vrăjmașii se biruesc și se impuţin6ză de multele bătăi ce le dă oștirile nostre; acum ne vine scire plină de
bucurie, că s'aii făcut răsboiiă cu dânșii și mulţi s'aii omorit din vrăjmași ; sunt
şi răniţi mulţi ; din cari ati adus şi 23. de: capete şi câţi-va vii: drept aceea
dăm şi acâstă bună veste, ca să fiți de tot fără grijă, să vă odihniți pre la
casele vâstre și să vă căutați de alișverișul vostru ca, și mai înainte».
De

Hasan Paşa, fieCă aşa i s'a ordonat de la Constantinopole,

fie

că în adevăr simţi însu-şi nevoia de a conserva ţărei o administraţiune
românâscă, se grăbi să chiăme din Focşani, unde se adăpostise, pre

boierul

marele

Ban

Nicolae Brâncoveanul

încă din primele dile ale

954

„VW. A. URECBIĂ

“lunei Iunie şi ”l îmbrăcă cu caftan, făcându-l

jera Românescă».
Acâstă

titulatură

«Caimacam

a
acordată

de

Hasan

Paşa

peste tătă,

boerului

Muntean,

dovedesce că titlul de «Caimacam» cel avea şi Hasan, nu se. referiâ*
la Ţera Românsâscă.
|
Se
i
Noul Caimacam, boerul Nicolae Brâncoveanul, adresă în 3 Iunie

1802, următârea circul
- proelama
ară
ţiune
judeţe :
|
Nicolae Brâncoveanu

vel Ban,

cătră

Caimacam

toţi Ispravnicii

de

Terei Româinescă

Cinstiţi Dumnâvâstră, boeri Ispravnici, ot sud. . . . ..Cu acâstă serisâre
însciinţăm Dumnâvostră, că aflându-ne în Focșani, ne-aii venit luminată poruncă
a -Măriei sale Prea Inălțatului Hasan Pașa, ca să grăbim cu venirea aici la
Bucuresci şi să primim de la Măria sa cuviinciosele porunci pentru trebile ţărei,
unde sosind cu ajutorul lui Dumnegeii şi arătându-ne astăgi cu plecată închinăciune cătr& Măria sa, ne-ai îmbrăcat caftanul, făcându-ne Caimacam peste
tâtă 'Țâra Românâscă, însărcinându-ne cu îngrijirea tuturor trebilor, cu privegherea de a mângâia pre săracii locuitori şi a aduce ţeara, pre cât se va putea
la bună starea din care aii cădut şi a întâmpina tâțe trebuinciâsele cereri pentru
oştirile împărătescă, ce sunt orînduite pentru paza țărei, urmând întocmai după
poruncile ce mi-se vor da de cătră Măria sa. Drept aceea dar scriem Dumnâ-

vâstră:

cea mai

întâiii datorie

să vă fie ca să mângâiaţi” pre

săracii

locuitori,

scoțându-le- frica şi grija, ce s'aii înrădăcinat în inimele lor dintr'o peristasis
făcută fără de nici un cuvânt și pricină cuviinci6să, încredinţându-i că de acum

înainte nu este

nici o frică, ci cu tâtă îndrăsniala să se întârcă fieși-care la

locul. săii, să 'și caute de alişverișul lui şi să fie gata de a strînge bucatele de
pre câmp, ce cu multă trudă și ostenială le au semănat, să nu “și piargă munca
şi strădania în zadar, că acâsta va şă le fie hrana lor până la anul viitor, să
nu rămâie și muritori de fâme, pre lângă cele-l-alte ce aii pătimit. Dumnâvâstră
să căutaţi tote rămășițele de bani, să le strîngeţi de pre la locuitori cu...
.
și repaos și să trimiteţi bariii aici la Bucuresci, fiind trebuincioşi pentru cheltuielele ţărei și ale oştirilor. Să vă încheiați tâte socotelele cu zapciii şi cu
sameșii până la sfârșitul lui Maiii și să ne trimeteţi socotelele aici lămurite,
deschidându-vă -ochii să nu primiți socoteli mincinse şi încurcate, scaii să se
facă vre-un steterismos de cătră cine-vâși, că unul ca acela după ce va plăti
întreit, se va şi pedepsi straşnic. Pre zapeiă să nu lăsaţi a face obicinuitele lor
urmări cu cheltuieli prin sate şi hrăpiri de la locuitori, că Dumnâvostră aveţi
să daţi s6mă pentru dânşii. Să ne însciințați pre -larg ce orîndueli s'aii făcut
până acum de la vistierie aci în judeţ, ce s'aă împlinit din trecut şi ce ai
rămas cusur, ca să scim; câtă zaherea se va găsi în judeţ de grâă, orz și făină,
.
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tote să se scrie, să “se măsdre și să stea la bună păstrare, însciinţându-ne cu
grabă de suma ce s'aii găsit la fieşi-care felurime, ca să scim, pentru că cunoscut
este cât este de trebuință zahereaoa la oştirile împărătesc şi câtă discolie putem
să cercăm, când nu se va face iconomie şi îngrijire din vreme. Dumnâvâstră
să sciți că acuma este vremea de a se cunâsce credinciâsa slujbă și vrednicia
fieșce-căruia. Judecăţile locuitorilor să le căutați după dreptate de
a nu se năpăstui nimeni și cine va vrea să facă apelaţie, uşa n6stră este deschisă,
să vie
fieş-care să se jăluiască, ca, să 'și afle îndestulare. Adesea să ne însciinţaţi
pentru
ori-ce pricină de ale judeţului și ve-ţi lua povăţuirile de la noi. Acâsta şi
fiţi .

Dumnâvâstră sanătoși. — 1802, Iunie 3.
|
O a doua

Vel Bam.

proclamaţiune

adreseză” boierul Caimacam cătră locui-

In acestă proclamaţiune,

Marele Ban şi Caimacam, vorbesce de

torii de totă trepta din judeţe, în aceeaşi di de 3 Iunie, 1802,
un

no

Nicolae

Domn

ce «va

Brâncoveanul

alege şi "1 orindui

scie

stăpânitor

d6ră de la Hasan

domnia fugitului Mihai Suţu.
|
Ecă proclamaţiunea acâsta a doua:
Nicolae Brâncoveanu, vel Bam,

Paşa,

ţârei». Va să dică,

că

sferşită

|

era

Caimacamul țărei românescă

Cuvioşilor archimandriţi și egumeni după la mănăstiri, cucernicilor protopopi
și preoţi, vouă mazililor, breslașilor şi pârcălabilor și tuturor locuitorilor o
sud “Vâlcea, sănătate.
E
“Cu acâstă carte,vă dăm în scire tuturor de obşte, că din înalta poruncă
a prea Înălțatului Hasan Pașa, ce am primit, sosind şi noi cu ajutorului
l Dum-

nedeii aici în Bucuresci şi eșind astăqi înaintea Măriei sale spre. închinăciune, ne-ati

făcut Măria sa

Caimacam

ai

ţărei românescă

cu

purtăm grijă de oblăduirea norodului până va veni

desăvârșită stăpânire,

ca să

prea Inălțatul Domn, pre

carele prea puternica Împărăţie va alege și va orîndui stăpânitor ţărei aceștia;
drept aceea, dar seriem tutulor deobşte şi vă dăm de scire, ca să vă bucurați
și să vă lase tâtă frică și spaima, ce s'aii zămislit în inimile vâstre fără pricină
cuviinci6să și să sciți că de acum înainte este bine pace, fiind-că vrăjmaşii
din tâte s'aii sfărămat şi s'aii isgonit, rămâind. prea puțini la Caracal, care şi.
aceştia în puţine gile- se vor isgoni. Să vă adunaţi cu toţii la sălașele -vâstre
şi cu tâtă îndemnarea să vă apucaţi de alișverişul vostru, mai vârtos că acum
se apropie şi vremea secerișului; să vă faceţi tâtă gătirea ca se vă strîngeți
bucatele după câmpce cu multă ostenâlă le-aţi semănat, fiindu-vă tstă hrana,
până la anul viitor, să nu se risipâscă în zadar şi să vă perdeţi strădania
rămâind şi muritori de fâme.pe lângă altele ce aţi pătimit; să fiţi cu supunere
a poruncile Impărătesci și Domnesci ; să daţi rămăşiţe ce sunt orînduitepentru paza
..
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şi odihna vâstră, ca să potă și D-lor să-și încheie socotelile cu zapoiii plăşilor,
Tâte păsurile vostre să -le arătaţi la D-lor boieri Ispravnici şi carele nu se va
„odihni, ușa, nâstră este deschisă să vie fieșce-care cu îndrăsnelă să se jăluiască ca
să-și afle îndestularea de la noi după dreptate de a nu rămânea nepăstuit,
Acâsta.— 1802, Iunie 3,
”
Vel Ban

La Craiova

încă se reconstitue

îndatinata Căimăcămie,

de sigur,

cu învoirea şi alegerea Caimacamului peste tdtă, ţera. românâscă.
Eacă

in ce mod

Caimacamul

Craiovei comunică, la 6 Iunie 1802,

cătr& Ispravnicii şi locuitorii celor 5 judeţe oltene, manifestele noului
Caimacam

general

al țărei:

De la Caimacamul

Craiovei

Frăţescă dragoste

Luminatul. ..... al Măriei sale prea Inălţatului Hasan Pașa, scris de la
3 acestei următâre luni, astă-gi la 7 Pam primit, prin care ne scrise, că aducând
pe d-lui vel Ban Nicolae Brâncovânul lati aședat Caimacam în Bucuresci a fi
cârmuitor, oblădaitor și poruncitor la t6tă ţeara românescă, după cum mai pe
larg veţi lua D-vâstră pliroforie chiar din scrisorile d-lui vel Ban, prin care face
scire la câte cinci judeţele de aședarea d-lui în Căimăcămie, care cu olae se
trimiseră d-vostră. Deci cetindu-le şi luând tâtă plirotoria să o faceţi publică
prin zapcii locuitorilor, că fieş-care să vie la; locul săi şi să apuce să strîngă
risipa după câmp, adecă grânele, oarzele și meiul, apropiindu-se vremea de
secerat și frica ce li se zemislise în inimile lor să le iasă, fiina-că pe toţi
aceşti apostaţi "i-a gonit, rămâind în Caracal, care şi pre aceia peste puţine
dile îi va sfărîma gonindu-i din ţeara românescă ; ci d-v: îmbrăţişaţi trâba şi
aședaţi satele la locurile lor, făcând și împlinire de bani din rămășițele ce mai

este prin sate

din orînduelile vistieriei, ce vi saii fost trimis

mai d'înaintv,

pentru care am fost seris și eii d-v. La tote să faceţi urmare întocmai după
cum vă serie d;lui vel Ban, dar să și iconomisiţi trebile ca nisce înţelepţi, după
curgerea vremii, grijind și pentru tâte ale ordiilor cu mijlâce cuviincidse, proftacsând cu un ceas mai înainte să:nu se întâmple vre-o hata.
De primirea acestor porunci ni se va trimite și răspunsul d-v. şi sunt
al dumnâvâstră.— 1802, Iunie 6.
(Urmâză. iscălitura nedescifrabilă a Caimacamului Craiovei) N

“De sigur, una din primele griji ale Caimacamului Nicolae Brâncovenul fu. acea de a îndestula armata ture&scă cu proviziuni şi altă
grijă, tot atât de mare a lui,fu dea rechiemaîn ţsră pre boierii emi-

granţi din Ardeal şi din Moldova.

-
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o poru

ncă către. Ispravnicii. din: Vâlcea, ca şi
care de Sigur
erai şi poruncile adresate la alte judete,
în interesul aprovizionărilor
pentru armata turcâscă:
:
j

„Poruncă către Isprawniciă din Vâlcea în privi
nta lui
Hristea

Adresa : Cinstiţilor
dragoste să se dea:

d-lor

Gelep-başa

boerilor Ispravnici ot sud

Vâlcea, cu: frățâscă

Nicolae Brâncovenul,

vel Ban, Caimacamul terei românescă |
Cinstiţi d-v. boerilor Ispravnici ot sud Vâlcea
sănătate !
Hristea Gelep-başa al ordiilor, din pricina întâmplărei
celor sciute pătimesce
discolii și despre rândul oilor ce sunt pentru
tăinaturi şi pentru -vacile ce

eraii drînduite să se dea

de prin judeţe îa două câştiuri după cărțile Domnesci
care s'aii fost; trimiş de mai "nainte, ci darcu
tote că avem sciinţă că de. Ia acel
judeţ, nu sai strîns nici de cum vaci din
pric
- răsvră
in
tirilo
a r, dar acum

fiind-că cu mila lui Dumnezeii s'a mai liniscit vremea,
după luminata porunca
Măriei
sale Hasan-paşa ce ni s'ait dat, veți da d-v.

tot felul de mână de

ajutor
„Smenilor Hristi Gelep-başa cu mijloc cuviincios
Şi prin silinţa d-v. să strîngă
oile şi vacile cele rinduite, ca să le proftacsâscă
cu un câs mai "nainte pe. la
ordii, fiind-că nici oi, nict vaci nu sunt ia ordii
şi” pătimesc lipsă; iar pentru
plata acestor oi și vacă, ce se vor stringe să aibă
a da Smenii- Hristii fitănți
la mânile. locuitorilor; după care fitănță ca aii-a
se plăti locuitorilor, vor plăti.
Asemenea și pentru poliţele, care S'aii fost dat pe
la judeţe ca să ia bani ca
să plătiască oile și vacile, de nu se vor fi plătit acele
polițe cu bună orînduială,
să iconomisiți pe locuitori iarășieu fitănți până
se vor plăti ca să nu se
întâmple vr'un cusur; ci dar întocmai să fiţi
următori.— 1802, Iunie 6.
Aaa
„Al d-y. ca uă frate, Nicolae, Cairnacam,

Ca să se reintorcă boierii din Ardei, deja le scris
ese încă de la
- finele lui Mai 1802 Hasan Paşa: Acesta nu numai
la boieri se adresase
cu asemenea îndemn,dar şi ehiar către Mitropolit
ul Dositeii, asigu

rândui
pre toţi că lucrurile s'au liniscit, Dăm în facsimile după
originalul grec

ce um
Paşă

donat bibliotecei Urechiă din Galaţi în 1894, scris
orea ce Hasun

adreseză

următor : -

direct către

-

Mitropolitul

Dositeiă,

i

seriindu-i în modul

.

|

Hasan Paşa din mita buă Dumnezeii proin Caimacam
şi Agă.
„Prea sfinte Mitropolite, Domnule Dositeiti. A tot
puternicul Dumnedeii să
păz6scă pe sfinția ta în sănătate și bună stare:
Nu ne îndoim, că până acum
(sfinţiă Vostră) a aflat răpedea n6stră sosire la Butur
escă :de: la trimisul obştese
storia Românilor de V. A. Urechiă.

-
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către sfinția Vostră, episcopi și capi (caimen mas). După cum seriem
deja, presenta nâstră către sfinția "Vâstră și "i anunțăm-.că astă-gi, Sâmbătă,
am ajuns la
Bucuresci cu prea gloriosul Tersehicli zade Ismail Aga sănătoși,
însoțindu-ne și
cei cari s'aii refugiat la Giurgiu. O dată cu sosirea nâstră începu
să se împle
Bucurescii de locuitorii, cari îugiseră și raialele să se adune în
satele -lor. Vă
însciinţez pre lângă acestea și despre ordinele pre cari le-am dat atât
la ispravnicii
cadilăcurilor, ca să stringă

raiaoa în

satele

lor,

să se

liniștâscă

și să se înve-

sel6scă fără nici o frică, cât şi la -beşlii, ca să vegheze asupra hoţilor
și făcătorilor de rele, deacă sar întâmpla 'să fie. Vă mai însciințez şi despre
ori-care
alte ordine pre cari le-am dat, ori unde, despre diferite reglemente, ocupân
du-ne
cu totul cum să aducem pre fie-care în casele lor și să scotem groza intrată
în:
inimile lor. Acâsta am făcut-o pentru iubirea și simpatia c6 o avem pur
şi
simplu

de atâta

timp

asupra

Viahiei

și am

pus

la cale

şi pânem

neîntrerupt

ceea-ce ne privesce, adecă să ajungem în grabă cu oştire destulă și să inspiră
m
încredere și în Bucuresci și îu tâtă ț6ra, pedepsind pre cei demni de
pedâpsă.
„Se „cere însă în oraș și presenţa atât a sfiinţiei Vostre,
cât și a capilor cu care
-Taiaoa şi cei-l-alți se încuragiâză încă şi mai mult și “încep munca
lor cu
sârguinţă. Așa dar, îndată ce va primi presânta mea, fără să amâne,
trebue să
ajungă cea d'întâii în Bucuresci, împreună cu episcopii să, îndemn
ând și
consiliind și pre cei cari s'aii refugiat în acele locuri, făgăduindu-l
e din partea
nOstră, că vor avea cea mai deplină. liniște şi nesupărare, nimeni
neîndrăznind
ca să se atingă macar de un păr al cui-va. Iar deacă bănuesc vre-o (respon
sabilitate),
fiind-că aă fugit, mai întâiă nu e curios ca îutr'o ast-fel de împrejurare
să îugă
şi să caute refugiii, iar al doilea, ei n'a atacat puternica împărăție,
ci ai fugit
provisorii, până cână în ţeară să revie siguranţa-(ceea-ce cu ajutoral Damned
eese
s'a făcut) și iarăși să se întorcă -la casele lor. Cât pentru a informa pre
puternica
împerăţie, că lucrul acesta a provenit din prea marea îrică-a turbate
i agresiuni
a hoţilor, acâsta rămâne la noi şi ne gândim cum ne este datoria.
Mai ales că
mai nainte de a ne raporta am scris cele cuvenite pentru voi, Înaltei
Porţi şi
deja are cunoscință de tâte. câte Sati urmat; de aceea și în privinț
a acâsta
rămâneți siguri. Rămâne să vă facem cunoscut și despre hoţi.
Avem dese și
bune sciri de la prea gloriosul Nazir Aga, că adecă. cei din
urmă răsboiii
care s'a făcut a distrus pre cei mai mulți dintre dânșii şi i-a slăbit într'atâ
ta
în cât în curând sperăm desăvîrșita lor. distrugere. Deci nu mai r&mâne
alt-cova de cât presenţa şi venirea tutulor pre la casele lor și mai ales
a sfinţiei
Vâstre și sperăm forte mult, că venind aci se va inspira poporalui cea
mai
mare siguranță, va ride figura lui, se va aședa fie-care în casa lui, va
deschide
şi felul negoțului săii şi că causa acestor bunuri va avea xăsplată de
la Dumnegeă
şi laudă între Gmeni şi va mai arăta un 'doosebit servicii către
puternica
împărăție. Iar deacă sfinția Vostră amână și. întârziază venirea sa,
din cause de
nimic și din bănuieli neexistente, gândăscă-se Că devine causa multor
rele, se
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opune şi legilor sacre, cari o obligă a'şi sacrifica
şi vița pentru popor, deacă
trebuinţa cere. Întârcă-se deci, -ca să strîngă în
jurul săii, să consilieze și să
consoleze pe rătăcitul raia, pre care toţi în comun
avem datoria să” ameliorăm
sorta, săl sprijinim, să] consolăm, sl bucurăm,
ca. să roge pe sf. Dumnedeii
pentru îndelungata viță a prea puternicului nostru
împărat,
»
„ Acestea am avut a vă spune. . .
|

Fiţi sănătoşi și în bună stare. — 1802, Maii.34.

Nici Mitropolitul, nici boerii nu se încredură
de o cam dată în
promisiunea lui Hasan Paşa. Acesta scrise chiar
şi lui Michail Suţu, :
dar densul
mai

mult ca ori-cine, nu putea să se întârcă cu
uşurinţă

la Bucuresci!.

I5

|

|

:

Si

Adevărul este, că lasan Paşa, dispunea de 6ste
prea mică ca să
potă insufla încredere, chiar deacă nu ar fi
fost la mijloc şi intrigele

muscălesci.

|

La acest refus al emigraţilor de a reveni
în patrie, nu puţin con-:
tribui şi numirea” de către Sultanul, ca Paşă
de Silistria, a rebelului
Giurg

i

Osman

Pașa.

cari adunându-se

Numirea

la Bucuresci,

acesta

supără pre toţi Aianii

se hotărită,

sub

preşedenţia

turci,

lui Ter-

senicli, să iasă cu oştiri la Palcaâi şi,să imped
ice venirea la Silistria

a noului Paşă.
sunt

|

a

Isprăvile ca rebel ale lui Giurgi Osman Paşa, în
contra Sultanului
argtate de ajuns de Fotino 2,
Osman Paşa cutreeră pustiind

|
şi ucidând - Macedonia

Ma
şi Tracia.

Pe când Bucureseenii 'Şi căutaii "mântuirea,
emigrând în Transilvania,
Ţărigrădenii se pregătea să emigreze și ei
la Scutari, de groza lui
Giurgi Osman Paşa. Sultanul Selim trimise oştiri
de 60.000 6meni în
contra acestuia,

2.000

precum

de pungi
cerea.

dar lucrurile

se impăcă,

Sultanul

primind

să 1 dea

de bani şi restabilindu-l din noă Paşă la Silistria,

În

contra acestei impăcă-ri,
Aianii dintre Balcani şi
Dunăre hotărăsc să iasă cu oştirişi isbutese —
cum aretarăm — să,
impedice pre
Osman

Paşa de a

străbate la Silistria.

a

1. Boerii munteni emigrați. în Ardeal continuă
a fi în comunieațiune cu
Luca de Kirico, consulul rusesc, cum se dovedesce
și din documentele din Hurm.
„IV,
„298

supl. I, de la pag. 295

(1802, Iunie 29), 296

(1802,

(1802, Iulie 29 și de la 2 August 1802) pag. 298.
2. Vegi Fotino, tom. II, pag.. 207.
z

Iulie 4 şi Iulie 9),
i

N
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Asemenea evenimente
nu ersaii negreşit nici ele proprii a

fi asigurătore de bună rinduială în ţeră şi deci, repeţim,
emigraţii din Transilvania nu primesc să s6 întâică îndată îndărăt la
chiămarea lui Hasan
Paşa şi nici “chiar a marelui Ban Nicolae Brân
coveanul, instalat
Caimacam la Bucuresci.
|
|
a
Intre aceste Pazvanliii din Caracal, înconjurați
şi lipsiţi de. provisiuni, aă fugit înt”o nâpte. Manah Ibraim a apuca
t spre Calafat şi
cu San Geali spre. Turnu, dar ei nu “şi vealisă plan
urileşi iură siliţă

să trâcă peste Dunăre, la Vidin, sciind mai

o oştire de 8.000 de turci.

ales, că şi în Bucuresei

e

ă

era

CAP. XXII
Politica turcescă la Constantinopole. — Folifica francesă,
—

Planul de a da Principatele Austriei.
— Fuga bi M. Suțu.

- Mai mult decât ori când politica rusescă lucra la Consta
ntinopole.

Trămisul

Rus

Constantin

Iosif Fonton,

Ipsilanti,

eare

stăruia

fusese

să se dea Domnia

dragoman al

Munteniei

lui

Porții, in momentul

când ea declară răsboiă Fradciăi...
“Ministrul frances, aflând despre acssta scrie că: «Avenirăa -acestu
i

„persecutor declazat al Francesilor la Principatul Valach
iei, ar fi dar
semnalul defecţiunei acestei. bogate părți a Turciei
europene deja

atât de desolată, pronosticul cel mai sinistru al neisbândei
stabilimentelor nostre (francese) în Mareă Negră şi O îincur
agiare pentru

toţi neamicii noştrii ascunşi15.
Domnul

a

a

de Tamara 'mijlocea cel. puţin în favârea

intârcerei la

Domnie a lui Michail Suţe, a lui, Ipsilante şi printran
memoriă probă
Porţei, că nu se va putea linisci Ţera Românescă,
decât
. prin două
măsuri: întâiu, să nu fie învoiţi Domnitorii a preleva
“alte biruri de la

ț6ră, decât cele ce din vechime plătiai Muntenii şi Moldov
enii Domnitoru
lui lor, şi al doilea, Domnitorii să aibă dreptul a
'şi face

1. «l”avân6me

ste

nt de ce persâcuteur dâclar des Frangois ă la Princi
paute
de la Valachie, serait done le sina! de dâfection de
cette riche partie de la.
Turquie Europâenne, deja, si dâsol6e, le pronostic le
plus sinistre de Pirrcussite
de nos Gtablissement dâns la mer Noire, ât
un encouragement pour tous nos
ennemis cachâs. (Hurm. vol. III, supl. L, pag. 46);
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afaceri al Republicei francese din

găsea:că aceste planuri

sunt insidiose 1.

Francia, care era ţinută în curent. relativ destul de bine, de cele

ce se petreceâii

nistrul săi de

la Dunăre, deşi în 1801, Octombre

externe, căţre

însărcinatul

10,

scria prin

Mi-

de afaceri al Republicei

francese la Constantinopole, că: Francia a respins necontenit ideia
de a opera demembrarea Turciei şi că ea va fi pururea dispusă a da
Porţei otomane mijlâcele de a împedica un asemenea eveniment ;
“vădând energia cu care Rusia lucra în sensul săă în privința Princi-

patelor 'Şi schimbă vederea de la 1804, la finea lui Maiii 1802 (0 Iunie
si. n.): bribunul Felix Beaujour, presentă primului consul Bonaparte
,

un

memorii

cu

privirela politica

ce Francia

ar trebui

să urmeze

în

Turcia şi în special în Principatele dunărene 2.
După ce face istoricul estensiunei Rusiei în spre hotarele
Mol-

dovei, după ce ai pus mâna pre Crimeea ; după ce areată,
că de la
„Nistru până la Constantinopole Muscalii pot ajunge lesne, întro
cam-!

panie seaii două şi că ae la incorporarea Crimeei, Rusia având flotă

"pre Marea Nâgră, Turcia este nead&postită de loviturile rusesci ;
după
ce areată, că şi Austriacii, de când.posedă Dalmația, pot să transport
e
teatrul de r&sboiă cu Turcia, de pre ţărmii Savei şi ai Dunărei în Albania,
apoi adaogă că: «interesul politic al Franciei, ca şi al întregei Europe,

este ca cele două corâne imperiale de Constantinopole şi de Petersburg
-

să nu fie întrunite pe acelaşi cap,
” Ruşii să se reverse spue Germania

Dunăreaşi s'o atace

întâi: pentru ca să nu fie lăsaţi
prin tote punctele de pe Vistula şi

aşia de front şi din flanc, şi apoi ca să nu se

vadă ridicându-se în Mediterana o putere nouă maritimă, care ar putea
înghiţi. pre tâte cele-l-alte. Dar se pote impedica reuniunea şi colisiunea

celor două imperii dându-le interese diverse ; și li se pâte da interese
tăindu-se

linia

libere, ori dând
acestei linii...

de

continuitate,

Austriei
A

care

le

wnesce,

Valahia, și Moldova,
i

odecă

făcendu-le

cari formeză

nodul

ş

Mai departe acest memoriii-se pâte urmări în nota nâstră 3,
-

1..Vegi. Hurm. vol; III, supl. |, pag. 46.

2.. «La Brance a constamment repouss j'idâe d'opârer le d&membrement
-de la Turquie, et elle serra toujours disposâe a donner ă la Porte Ottomane
les moyens de prâvenir un tel. 6yenement».
"3. Dintârât politigge de la France, comme celui de toute V'Europe, est
„que les deux couronnes impriales de Constantinople et de Ptersbourg ne soient
pas r6unies sur la mâme tâte, d'abord pour ne point laisser les Russes d6boucher
sur lAllemagne par tous les points. qui sont sur ia Vistule et le Danube, et

Vattaquer ainsi de front et de flanc, et ensuite, pour ne pas voir s'6lever dans
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Aşa dar Francia intrevedea. posibilitatea
liberărei

ţărilor n6stre
de sub jugul turcesc, dar, ca şi când
n'ar fi avut înc redere deplină în
vitalitatea n6stră, îndată apoi se gândi
a să ns dea Austriei, ca să se

împedice estensiunea Rusiei.

d

la M&diterranâe

une; nouvelle puisssance maritime qui pourr
ait engloutir toutes
les autres. Mais,-on peut empâcher la
r6union et la collision des deux Empires,
en coupant

la ligne de

continuită qui les unit, c'est d, dire
en affranchissant ou
en donnant d l'Autriche la Valachie et
la Moldavie qui fovment le nceud de
cette ligne. On peut done garantir le
repos des nations en Europe sans y
garantir Pexistence des Turcs,

Nous ne pouvons pas garantir les possession
s actuelles des Tures, parce
que cette garantie pourrait nous entraîner
dans des guerres qui nous seraient Strangăres; et quo si les Autrichiens, pour
se mieux circonscrire, consentaient jamai
s
ă se retirer en deca des Alpes Juliennes,
il serait peut-âtre convenable de les
d6dommager de leurs pertes en Italie en
leur
nt tout le cours du Danube.
II ne faut pas se le dissimuler, PAutriche donna
domin
era toujours militairement
dans tout le pays qui est entre le Danu
be et le Niester; elle en tient toutes
les clefs et elle Y entre ă son gr6
avec les eaux du Pruth, avec celles
de PAlut,
ou par le pas Mâadis.
|
„«Les Russes eux-mâmes
ne. pouvent passer le Niester sans son aveu;
et siils le tentaient, elle pourrait. les
enfermer comme le fit autre fois: un Visir
„La France ne doit done point cherc
vinces au-dela Danube ; elle. doit peut- her a conserver â la Turquie ses proâtre mâme en hâter le dâmembrement
.
Les Tures, en se retirant au nord
de leur Empire en deşă du Balka
n et au
midi, derriăre une ligne tirâe de lEup
hrate a l'Oronte, concentreraient leurs
forces et les doubleraient en les conce
ntrant. C'est peut-âtre aujourd'hui
la
-seule ressource qui leur reste pour empâ
cher ou retarder leur châte. La Valachie, la Moldavie, la Mesopotamie,
la Syrie et VEgypte ne sont plus souve
nt
que des domaines d'ostentation ; ils

peuvent plus les gouverner ni les d6tendre et îl est sage de savoir faire ane propo
s labandon d'une partie de son bien
pour conserver l'autre.
ă
<En laissant d'aillours

aux

,
Autrichiens

toute la valide du Danube, les
Tures donnent ă la Russie et ă l'Autriche
des.
intârâts divers; et quand /une
de ces puissances voudra les congu
lrir,

Pautre

seră intâress6e a V'empâcher.
les Autrichiens ; et, tout Tures
quw'ils_ sont, ils peuvent s6 dâfendre
contre eux s'ils veulent adopter un
militaire, qui est le seul qui leur
systăme
convi
battre de front les armâes europenn enne, et qui consiste ă ne jamais comes, mais ă opârer sur leurs flancs
leurs derriăres, pour_leur confisquer
et sur
les convois et les priver ainsi de
tous les
moyens qui leur donnent sur des
armes indisciplin6es tant de suptriorit
6.»

„Ils

n'ont plus alors des guerres direa
tes

qu'avec

N

ISTORIA ROMÂNILOR

„988

Evenimentele cu Pazvanliii din: Ţâra Românsscă, nu scapă aten- ţiunei guvernului din Paris. Rufin

din Constantinopole

raportă guver-

- nului săi, în Maiu şi lunie 1802, cum trupele lui Pazvantoglu cutreeră
Valachia, cum: «Craiova este impresurată şi tâte foburgurile ei ai fost
„incendiate. Groza e atât de mare în Valahia, că toţi boierii şi-au părăsit
curţile din Bucuresci şi s'au întărit prin munţi. Acestă grâznică diversiune a lui Pasavan-Oglu, desperă Divanul, care ţine reuniune aşa,

dicând permanentă +.

|

|
In 26 Iunie 1802, Rufin confirmă ceea ce am spus noi,că Michail
Suţu a părăsit Bucurescii la indemnul -Muscălilor 2.

ie

Si

Câte-va dile după acestă informaţiune a lui Rufin, acesta la 9 Iulie
1802, st. n., confirm
că ă:
fuga lui Michail Suţu, era în înţelegere cu

1. «Crajova est cernâ et tous ses faubourgs ont 6t5 incendiâs. L'eftroi est
tel en Valachie que tous les boyards ont quitts leurs hâtels de Bucarest et se
sont fortifi6s dans les montagnes. Cette affreuse diversion de Passavan-Oglou
met au d6sespoir” le Divan qui reste pour ainsi dire assembl6 en permanence.
(Hurm., vol. II, supl. I, pag. 293).
-

2. 0COXIV

.

26 Iuniă, 1802,

Ruffin către relaţiunile externe, despre fuga
curesci în Transilvania. (Vol. 204. D. 80 bis).

principelui Suţu
.
-

din Bu-

Pera, le 7 Messidor, an 10,

Il est 6vident que la fuite du Prince Michel de Suzzo de Bucarest est

un jeu. On sait que Passavani-Oglou' n'avait fait aucune entreprise sur cette
ville. Le Prince, dui avait regu de torts subsides de la Porte pour soudoyer
des troupes, n'a pay6 personne, a affect une grande peur et il a &migră avec
sa caisse contenant,

dit-on,

12

mille bourses,

Quelques

personnes

prâtendent

qu'il a 6t6 arrât6 en Transilvanie ă la r6quisition de ses cr6anciers ; mais cette
nouvelle est peu croyable,: Peut-âtre nâ-t-elle 6t6 imagine que pour prâparer,
|
|
les esprițs ă une seconde 6vasion.
M. de Tamarra, envoy6 de Russie, eiit hier dans le canal une contârence
“qui occupe tout le monde, Elle a sans doute trait ă Vaftaire du Prince de Valachie; mais on n'a encore 'rien dâcouvert sur ce point.
|
|

J'ai l'honneur, ete.

|
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Rusia, ba şi cu Austria, căci p creatură
din casa lui Suţu,: numit
Codrica, 1]. îndemnase.să fugă, pentru
de a înlesni planul puterilor
vecine,
cari voiaii să bageîn ţâră câte o arma
tă” ca să

coprindă Principatele, in folosul politicei lor: «pentru
a servi de indemnitate Marelui
Duce

de 'Toscana».

a

“Gu tâte că mare era la Constantinopole,
precum se vede, iniluența
rusescă, fuga din ţârăa lui Michail Suţu,
n'a plăcut Porţei şi ea arestă
pre fiul Domnitorului, căre petrecea
în Constantinopole. Pre la finea
lui Iunie 1802, se sună prin publicul
Tărigrădean, că nenorocitul Bei„ zadea fusese torturat în închis6re, ba
chiar că i se tăiase capul, ceea
ce însă nu
Ceea

era adevărat 2,

ce era adevărat

însă, era agitaţiunile

ce prov

ocară în Constantinopole apetiturile de Domnie ale famil
iilor fanariotice şi mai ales
ale facţiunilor Moruzi şi Calimach, aper
ând a pune mâna pre mizerabilul tron de. la care dezertase Michail
Suţuî, - N

„CAP. XXIII
Numirea

dlui

dex. Suțu

Domu

al Munteniei.

N

Porta solicitată în sensuri diverse de
Rusia, Austria şi Franeia, cum
şi de intrigile Grecilor fanarioți, să decid
e la o măsură care implinea
în

mod întâmplător unul din idealele politice
ale marilor noştrii domni

Ştefan, Mihai-Vitszul, Vasile lupu, etc.

-

i
Porta numi Domn al Tărei Românesci. pre
domnul Moldovei, 'impreunând ast-fei ambele domnii în persâna
lui Alexanâru Suţu, nepotul
lui Michail Suţu.. Drăghici scrie, că prin
firmanul cu care Alexandru
Suţu, dobândi și domnia Munteniei,se cons
idera domnia lui la Moldova
ca reinoită
şi deci, dice Drăghici, că s'aă făcut
iot de odată şi la Bucuresci şi la laşi, ca pentr ceremonia obicinuită
u a 2-a domnie. Rufin,

DR

III
A
1, Austria nu 'se desinteresa nici ea de mișca
rea
Pazvanliilor în România.
- Intun raport al-lui”Rufin, către ministrul
de externe din Paris, din 10 Iunie
1802, se spune că .un general austriac,
sub pretext de a merge la Brăila, a
debarcat la Vidin și a inspectat fortificaț
iunile în serviciul lui Pasvantoglu,
reformându-le pre unde eraii dăunateși
învățând. pre Pazvantoglu cum să le
apere (tom. II,

supl. I, pag, 221, doc. 311).
2. Hurm,, tom. II, supl. I, pag. 294, doc.- 346.
3.

Hurm,, tom. II, supl. 1, pag. 225, doc.
316,

|

-

Ma
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în raportul să, de la Pera,9 Iulie, 1802, constată că: «Principele de.
„ Moldova, Alexandru de-Suţu, este însărcinat provisoriti cu guvernămentul principatului “vacant (al Valachiei)». Rufin nu afirmă,
că |
acestă numire a fost un succes al stăruinţelor lui :.
|
ă
In adever, sar putea considera acâstă îndoită nuimire de Domn

a lui Alexandru Suţu, ca o concesiune făcută de Pârtă politicei !rancese,
în urma aşa disei păci generale, din 1804 Noembre, şi a marelui rol ce
luase Napoleon, care la 2 August 1802, va isbuti să fie numit consul

pre vicţă. Cu grei însă, admitem în totul acestă

credinţă, când scim că

“Alexandru Suţu, avea pre lângă sineşi, ca -secretar, pentru relaţiunile
externe, pre un neamic al republicei francese şi emigrat, înscris pre
lișta emigraţilor, anume Generalul Luce de Gaspari-Delleval
.. Acesta
pre la finea -lui Iunie 1802, e recomandatde Alexandru Suţu
către

Talleyrand, ministru din afară din Paris, ca să "i îngăduiască câte-va
luni șă stea în Francia,

pentrua 'Şi regula, afacerile 2.
*

Numirea

lui. Alexandru Suţu şi la tronul muntenese,

consternâză

pre Grecii din Fanar, cari adună bani până la 80.000 lei,
să dea pre-

„sent ambasadorului

„Numirea

muscălesc

muscal, doră vor putea

lui Alexandru

impedica

Suţu nu place

agită pre Mitropolit şi pre emigrații

asemenea

act3,

Rusiei şi deci agentul
din

Transilvania în

contra acestei numiri.. Alexandru Suţu, scrie Mitropolitului
şi emigra-

ților, să reintre în ţâră, mai ales că Turcia acum se
împacă şi cu
Pazvantoglu, cu care Alexandru Suţu legase bune relaţiuni.
Puţini din
boerii emigraţi primesc să se întârcă în țeră+. Dionisie Fotino
explică

,

fl. «La Porte garde.le plus profond silence sur lingârence
quelconque de
la Cour de Petersbourg dans cette altaire, et elie a ordonn6
ă Alexandre de
Suzzo, Hospodar de Moldavie, de se rendre ă Bucarest ot
de laisser ă Jassypour supplâant le premier officier de sa maison »
„2. Hurm,, tom. II, supl
Î,. .
pag. 224, doc. 315.
"3. «Los Grecs consternâs craignent
que les deux Principautâs n'6chappont
„ă jamais de leurs mains et le Ministăre actuel est dans la plus
grande frayeur.s
(Hurm.. Vol. II, supl.: I, pag. 312).
”
E
„La chronique de Pâra affirme que la noblesse du Fanal destine
ă
la mission russe un. cadeau de 80: mille. piastres.

4&. D-l N. D. Popescu, în contradicere cur toţi scriitorii anteriori,

a scris
“în Calendarul pentru toţi, din 1891, că o parte din boerii Munteni
emigraţi la
Sibiii, se despărţiră de ruso-fili «şi intrară în ț6ră.»
i
„Deacă acesta ar fi fost adevărat, pentru toți boerii din Sibiiă, cine
ar mai
fi iscălit cu Mitropolitul Dositeiti Arz magzarul. către ,Pârtă, cerând
de Domn
pre Constantin Ipsilant?
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,

refusul

„VA.

boerilor,
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dicând:- «Aceştia însă se opriră de a veni

pentru

două cuvinte, întâi căci -credeaii cum că îndată ce ar veni, Domnul
şi cu Tersenecli Paşa, "i-ar sili ca să plătească datoriile lui Michail

Vodă, către oştirile împărătesci;

al doilea, căci aveau idee, cum

Domnul avea școp să osîndâscă pre câţi-va din boeri pentru
cu scop să desculpe pre unchiul s6ă 1.»
i
„țămiţi

că

fuga lor,

Boerii cari emigraseră împreună cu Michail Suţu, nu erai mulcu

numirea la Domnie

a lui

lor era însufleţită de Muscali.

Alexandru

Suţu.

Nemulţămirea

|

Zilot scrie că: «Mitropolitul cu cei mai mari boieri, aflându-se,
cum am ar&tat, în Braşov, şi cu totul scârbindu-se pentru acest Domn,

căci "i scia faptele lui cele rele, care le făcuse la Moldova, numai
decât făcură arz la Pâriă, cerând Voâă pre Constantin Ipsilant, fiiul
lui Alexandru Vodă Ipsilant.»
”
E
Si
Despre acest arz, Dionisie Fotino încă grăiesce, măcar că densul
spune, că boierii cari sai întors ai fost bine primiţi şi ajutaţi de

Domnitor. El dice: «la. Sibiul Transilvaniei se aflaă Mitropolital
Dositeiă cu Episcopii, Banul Dimitrie Ghica cu fiiii săi. Manole Brâncoveanu, Dimitrie Racoviţă, Radu Golescu, Scarlat Câmpineanu, Isaac

Rallet şi alţi. mai

asupra

mulţi

boeri

din

lucrurilor ţărei, aă trimes

Craiova.

Aceştia

Arz-Magzar

chibzuindu-se

(suplică)

către” Inalta

Portă; şi arătându-i durerile şi nenorocirile carele le sufere

opt ani neintrerupţă,

aii cerut ca să le dee Domn

Constantin Vodă, carele fusese mai întâiii
ar&tase blând, bun şi drept către ţeră»
Deacă boierii abandona

era în

pre junele Ipsilante

Domn

în

Moldovaşi
-

se

ast-fel causa lui Michail Suţu, este că ei

erau convinşi, că în adevăr acesta nu mai putea redobândi Domnia.
Mai ales se compromisese din noi Michail Suţu, prin hotărirea ce

pare că luuse, 'de a se duce din Ardeal în Rusia.
Sunt scriitori cari afirmă chiar, că Michail-Vodă

Suţu

ar fi şi

violente

bănueli

trecut în Rusia. O corespondenţă francesă !. dice încă, că şi emigra-

țiunea

în Rusia

a lui Michail

Suu.....a

aţiţat

şi că din acestă causă fiul lui Michail Suţu, care era la Constantinopole, acusat şi el, căa fost voit să se adăpostâscă în palatul D-lui

„de Tamara,

a fost arestat şi ameninţat

de a fi ucis prin

tortură ?.

1. Hurm,, tom. II, pag. 200.

2. Hurm. II, supl. î, doc. 342.

3. L'&migration en :Russie de. Michel de Suzzo, Hospodar

excit& de violents soupgons et 16 Prince,

son fils,

que

lon

de Valachie,

accuse

a

d'avoir

cherchă ă se. retirer au Palais de M. de Tamara, a 6t6 arrât6 et menacă d'âtre
mis au four du Bostandji-Bachi, c'est ă dire ă la torture. Les Grecs se sont

,

m
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__Ceea-ce supăra pe Turcia mai ales, este: că Michail Suţu din
Transilvania îşi propusese să trecă în Hușşia, carea ca garantă a Principatelor este în drept, scrie Rufin către Talleyrand, de'la Pera, 12 Iunie
1802 1, de a readuce şi a reinstala pe acest Domn cu puterea ar-

mată, ceea-ce nu putea face Austria, pe teritoriul căreia se refugiașe
Michail

Suţu 2.

„Laurian 5 contestă trecerea lui Michail

Suţu în Rusia şi afirmă

— după Dionisie Fotino — că Michail Suţu, fu chiămat la Constantinopole să-i dea sâmă. In 10 August 1802 a plecat din Sighişora şi s'a

întors în ţ6ră şi de aci a „plecat spre Constantinopole. Dionisie Fotino
crede,
că însuşi nepotul lui Alexandru Suţu, a stăruit la Constantinopole să fie iertat Michail Suţu 4, Ruftin explică, la 9 August, anul
1802 (stil: noi), graţiarea lui Michail Vodă prin faptul garantărei

Rusiei 3,
i
Ori care să ne fie explicaţiunea graţiărei lui Michail Suţu de Portă,
noi nu putem a nu semnala atenţiunei cetitorilor, scena întâlnirei în

Bucuresci

a lui. Michail

Suţu

Fost-a primit Michail Vodă

cu nepotul 'săti

Alexandru

Vodă

de nepotul sâi, cu manifestare

Suţu.

de sin-

ceră iubire seai nu, n'aver a cerceta, după cum nu am sci analisa
simţirile sufletesci ale lui Alexandru Suţu, venind în față cu domnitorul şi unchiul, al căruia scaun i-l luase. Nu este insă imposibil, că

cotiss, et, moyennant 300 bourses, le jeune Prince a &t5 ralâch6. Cette collecte
aide les principaux Ministres co-partageants
payer leur quote-part. aux 9
mille bourses exig6es du 'Trâsor public par Gurdji Osman-Pacha et dont tous
les Grands en place se sont impos6s le total entre eux pour ' soulager le

Domaine du G. Seigneur.
1. Hurm.

doc. 312, tom.

II, supl. IL.

|

|

.

„2, Pai su qui PHospodar de Valachie qai s'6tait râfugi6 sur le territoire
autrichien se proposait de passer sur celui de Russie, parce que cette dernitre

Cour, comme garante des Principaules,-est en droit de ramener et reinstaller
ce Prince & main armde dans sa capitale, tandis que la Cour-de
Vienne ne
pourrait, sans. înfraction: au trait, paraâtre en force dans la Valachie.

3.

Istoria Românilor,

pag. 564.

4. Istoria Românilor

„5.

II, pag.

E

210.

E

«Li Hospodar tugitif de Valachie, Michel de Suzzo, 3 est, dit-on, revenu

„sous la garantie de la Russie. Son fils aîn6 n'a pas. voalu.le suivre.

”

„La maison Suzzo, allie ă celle de Callimaki, sentant les cons6quonces
fâcheuses pour elles de la dâsertion du Prince Michel de Suzzo, a moyenn6
son retour sans lequel la famille rivale de Moruzzi aurait un trop grand avantage dans ia lutte actuelle.
i
.

|.

|.

|.

n.

.

|.

.

.

e
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Alexandru Vodă să fie încredinţat pre Micha
il Suţu, că domnia sa la
Muntenia este numai până ce Michail ajungend
la Constantinopole işi va
drege

trebile acolo şi se va putea” reîntârce, când
atunci Alexandru
Suţu işi va relua tronui Moldovenesc.
7
La nimica nu a servit lui Michail Suţu graţiarea
sea. Mergând la
Costantinopole,
fu silit

a'şi

creditori şi să-şi facă mână

vinde

tot avutul,

ca să îndestuleze

bună pre lângă cei mari a Porţei.

pre

Acâsta

il aduse în mizerie, De mâhnire, de necaz şi
fiind şi bătrân, muri
fără de aşi mai vedea reardicendu-se Sicua apusă
i.
.

„CAP. XXIV
Domnia îm. Aexanaru

Suțu. în Țaya Muntenescă.

In 923 Iulie 1802 st. n., ambasadorul republicei franc
ese din Viena,
scria ministrului său din Paris, în favoarea gener
alului Gaspari-Belleval

şi ar&ta, că este

interesat să servescă

întru

acâsta

pre Domni

torul
Alexandru Suţu 2.
|
_
Nu se mai documentăză şi alte relațiuni mai direc
te între Franța
şi Alexandru Suţu, relaţiuni care să ne ar&te
un triumt special al

Franciei in nurirea acestui Domn şi pe tronu
l Muntenesc. Dionisie
Fotino scrie, că acestă numire s'aă făcut
după chiar cererea lui Ale-.
xandr

u Vodă Suţu. EI dice că: «Acesta aflându-se domn
la Moldova
şi auzind de fuga unchiului s&ă in Transilvania,
a scris îndată la

Devlet, cerând

ca să i se dea

Aron Florian
domnii,

nu

domnia jărei Muntenesci» 3,

pomeneste

ci spune că este numit

de

nimic de originea acestei
Pârtă.

Ra

indoite

|

Am arătat la ce moment este fuga din Bucuresci
a lui Michail Suţu.
Când anume Alexandru Suţu, devine
domn
Ultimul

act semnat

peste ambele principate?
ori emanând de la Divanul

de. Michail Suţu,

lu, este din 13 Mai. A doua di;la 14 Maiă,
s'a intemplat plecarea
din Bucuresci, după cum fârte exact notâz
ă anonimul pe file de

ciaslov, pe care mai sus Pam citat.

|

"4. Fotino II, pag. 240.
2. Hurm.

Tom.

II, supl.

LI, pag 295—996.

3. Tesaur. “Tom. II, pag. 209.
|
4. Vei. cod. XLIV,

5
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Scurtă, fârte scurtă este domnia: a lui Alexandru Suţu şi asupra
țărei românesci. Abia se întinde acsstă domnie până la 94 August

1802. D. Xenopol

se inşălă qicend; că a domnit până la Septembre.

Prima informaţiune - trimisă din Pera' (Constantinopole) către
republica francesă, anunțând însărcinarea lui Alexandru Suţu de a
merge de la Iaşi la Bucur esci, este din 12 Iunie 1802 st. n., va să qică
de la finele lui Maiă.
Pârtia a ordonat lui Alexandru Suţu să trecă şi la domnia Munteană. Va să dică importantul. firman prin care se împreună cele două
corbne în persâna lui Alexandru Suţu, este incă de la finele lui Maiu
stil vechii.

Va să qică îndată după eşirea din Bucuresci a lui Michail Suţu,

Porta se grăbesce a numi alt Domn, ca să lase mai puţin joc intrigilor, fie ale familiilor fanariotice, fie ale curţilor- străine. - De. aci se vede, că decisiunea Porții fusese ținută secretă, de
Gre-ce despre densa nu scie nimic Hasan Paşa din Bucuresci şi acesta
la 3i Maiu invită pre emigraţii-din Braşov să se întârcă în ţeră 2
La 30 Iunie 1802, Alexandru Suţu era încă în laşi 3 căci de acolo
adres6ză o scris6re către Talleyrand, scrisre prin care recomandă
pre generalul Luce de Gaspari-Belleval postelnicul săă din Moldova,
care merge în Franţa în concediii de patru luni, pentru
-aşi regula

afaceri par! ticulare «.4

1. Istoria Românilor
2. Vedi Hurmuvachi,
3. La Academie este
20, condica No. 1 doc. No.
Hurm.

de: A. Xenopol. Pom..-V, pag. 338.
vol. 1781-1814, pag. 229.
un. hrisov de la Alexandre: Suţu, "lași 1802 lunie
53, pentru ţiganii lingurari şi ursari, pag 187-192.

Vol. 17811814.

Iaşi, 30 Iunie 1802,

4. Alexandru Suţu, principele Moldaviei către Talleyrand, ministrul Reiațiunilor externe, despre genoșalul: Luce de Gaspari -Belloval, ministrul afacerilor
str&ine ale Moldovei.
i

Da

„ -”

assy, le 30 Juin 1802.

" Gitoyen Ministre,
„Je dâsirais depuis longtenps de trouver Poccasion de lier connaissance avec
vous.—YVos talents connus de toute Pfiurope et Pinfluence qu'en dernier lieu
vous avez eue dans la pacification. g6n6rale, vous donnont les droits les plus
fondâs ă ladmiration et ă la. “reconnaissanco de tous les amis de Vhumanit6.—
Elle se prâsente aujourd! hui cette occasion, Citoyen Ministre, et c'est pour vous

|
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Dintr'o corespondenţă a însărcinatul
ui de afaceri al republicei
francese, către Talleyrand; cu data Pera
9 Iunie 1802, se vede că la
„acestă dată adecă înainte de finea
lui Iunie stilul nostru, Alexandru
Suţu era deja numit şi în ț6ra româ
nescă!,
demander une grâce, pour recomman
der â votre intârăt, Je genâral
Luce
Gaspari-Belleval, secrătaire d'Etat de
la Moldavie pour les Relations ext6rieure de
J'ai pour lui autant de confianre
s, .
que d'affection, sentiments qu,il s'est
“ ralement acquis. Je lui ai donn&
gân6un
Y regler ses affaires, II est sur la cong6de quatre mois pour aller en France
liste des 6migrâs et a position qu'il
d6reloppera en dâtail Yous prouvera,
vous
Citoyen Ministre, peut-âtre qu'il
n'aurait
pas dă y âtre -iscrit. Je n'ignore
pas
attribude ă votre Departement., mais, que la radiation des Gmigrâs n'est pas
je ne puis donter Ggalement de infl
que vous devez avoir dans toutes
uence
les dâcisions du Gouvernemânt. Vous
„avocat, le protecteur n6 des Etran
âtes
gers, et, comme tel, je râclame la
bilit6 de votre intârât en faveur du
râversi- .
„gâncral de Belleval Je regarderai
ă titre
de: service particulier que vous r:
'anre
z rendu tout ce que vous aurez
Youlu faire pour lui. Je cro:s d'ail
bien
leurs qu'il a Phonneur de vous
6tre connu.
Ce que j'exige de vos bontâs, Cito
yen Ministre, vous prouvera suffi
- ment, jespăre, le plaisir que 'j'aur
samais, si vous m'offriez Voccasion,
de vous âtre
bon ă quelque chose.
|
J'ai Vhonneur d'âtre, avec la plus
haute consid6ration, Citoyen Minis
tre,
Vote tres-humble st trăs-obGissant
serviteur.
Ă
x
„„
Bign6: Alexandre de Souzzo.

1. Hurmuz, Document 316 de la pag.
294, vol. 1781-—1844,

Pera, 9 Iulie, 1802.
Insărcinatul”de afaceri al Republic
ei francese din Constantinopole,
ministrul relaţiunilor externe, despr
către
e fuga lui Michail Suţu și despre
urmările ej.
=

La fuite

P&ra, le 20 Messidor, an 10,

de /'Hospodar de Vala

chie fournit matiăre ă toute
Bropos. On a 6tâ jusqu'ă . atfirmer
, que le Prince Michel de Suzz sortes de
&vad6 que par ia suggestion de
o ne s'6tait
Codrika, crâature de cette maison,
su que la Valachie et la Moldavie
lequel arait
devaient âtre incessam ment -env
ahies par les
deux armâes des deux Cours imp6
rial
de Toscane. Le fils du Prince fugit es, pour servir d'indemnit6 au Grand Duc
it a 6t6 ces jours-ci arrâtâ de.
mis ă la torture. Ce matiu, une
nouveau et
rumeur sourde annonşait qu'il avai
t ât6 dâcapit6,
mais elle ne s'est pas soutenue. fn
attendant, Hospodar de Moldavie
de Suzzo, est provisoirement
, Alezandre
charge du Gouvernement de
la Principaută vacante.
Les factions Moruzi et Cajlimalki
se le disputent et s'agitent dans
tous les sens.

La Porte, non contente

d'av

oir fait appeler tous les Agas ou
notables.
chefs des
des provinces de la Romţlie et
de leur avoir ordonn verbalem
marcher vers le Danube, y fait
ent de
filer tont ce qu'elle peut remasser
Le peuple se figure la guerre
d'As
iati
ques.
imuminente, mais il no sait pas
contre qui,
.
.
.
.

1.

.

.

.

.

Sign:

Ruffin,
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Dintr'o altă corespondenţă, ca data de 11 Iulie 180, st. n., apare
că în câle din urmă qile ale lunei Iulie, Alexandru Suţu a plecat din

laşi spre Bucuresci 1.

o

|

|

Aaron Florian dice, că Alexandru Suţua plecat din Iaşi la 4 Iulie
1802, fără însă să ne spună, după ce anume document a luat acâstă,.
dată. De altmintrelea şi noi, după documente, afirmăm că numai în
primele dile din Iulie, Alexandru Suţu a putut fi în Bucuresci. Fost-ati
posibil ca Alexandru Suţu să plece la 4 Iulie şi să ajungă în Bucuresci după vre-o 5—6 dile, deea ce ne explică că primul săi act de

administraţiune este numai de.la 14 Iulie 1802.

Cu documente interne, domnia lui Alexandru Suţu în Ţera Român6scă, nu o putem semnala, decât cu începerea de la 18 Iulie 1802,

„__adecă de la acestă dată avem urme ale acestei domnii, in Cod. XLVIIT.
|

Acest,

codice folio, este purtătorul unui titlu în parte nesuficieni.

Tiţlu dice: «Aici sunt două bucăţi 'de condică, însă una din I&t 1802,
de porunci şi alta din l6t 1806 de întărituri gospod.»
“In adevăr, codicele începe cu anul 1806 Iunie,
Alexandru Ipsilante şi se intinde până la Maiă 1807,

sub Constantin
adecă mai mult

de cât dice titlul, pre o sută dou&-deci şi două file.
La, fila 193, pe un format ceva mai mic, încep acte din domnia
lui Alexandru Suţu. Aceste acte ocupă filele 193 —135 verso. Cel
d'intâii act, repeţim, este cu data din 18 Iulie 1802 şi cel din urmă,

din Domnia lui Alexandru Suţu, este cu data de 24 August 1802,
Indată apoi,la 25 August 1802, funcţionăză o caimacamie a unei
noue domnii, despre care mai la vale vom vorbi.
*

pă

.

i

Alexandru Suţu are în Iulie deja un Divan, dar nu în totul con-

siituit, căci cei mai mulţi

boeri

_

ai rămas

în emigraţiune

în Ardeal.

Paris, le 22 Messidor, an 10.

1. Citoyen, les lettres de Vienne et de Valachie vous auront inform6 de, la
mort du citoyen Maury qui vous portait mes d6pâches du 11 Messidor, et qui
s'est noy6 ă Galatz, au passage du Danube.
|
Son paquet de dpâches a 66 sauvâ, et le Prince de Moldavie, qui se
trouwvait alors d, Bucarest,“la 'regu et s'est charg6 de vous le transmettre. Je
pense qu'il vous est exactement parvenu.
En supposant que le .contenu ait 6 communiqu6 ă la Porte. Ottomane,
il n'aura pu que la convaincre des sentiments dont le Gouvernement francais
est anim&

envers

elle. :

”
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Nicolae" Basarab

URECRIĂ,

din Caimacam şi fost mare! Ban, conservă sub Alex.

Suţu epistasia ambelor mari logofeţii, în lipsă,
pare-se, de boeri cari
"să ocupe aceste două scaune de. mari logofe
ţi ai ţărei de sus şi a

ierei de jos. Ca vornic mare de ţeara de sus, semneză
Creţulescu Mano-

lache, dar nu există mare

Vornic al țărei de jos. De Visternic a isbuti

t
să ia Alexandru Suţu pre Constantin Filipescu, care
iu putuse să mârgă

în emigraţiune, fiind preatunci bolnav. In fine,
ca mare Spătar, Doranitorul Alexandru Suţu ia, repet, pre Dumit
rache Hangeri. Chiar şi

Mânolache Creţulescu e citat în August numai
ca fost mare Vornic,
ioi aşa cum este numit fost mare Vornic şi
Constantin Ştirbei 1.

Lipsa din Bucuresci de boeri' din care Alexa
ndru Suţu săși fi
putut organisa divanulse vede şi din împrejurar
ea, că în hrisâvele
lui nu se: aduce credinţa boerimii din divan,
după cum era obiceiul.

Postelnicul ce avu în Moldova, trancesul Luce Gaspar
i-Believal. se califică la Paris, unde a mers în misiune, ca ministru
de externe al ambelor
ţări.

cele

-

Cam

ce acte de

două

luni de

:

administraţ iane putu

domnie?

|

face

Hazardată mi se pare a fi afirmarea

Calendarul

Suţu,

în

răluiască

şi

să le

Alexandra

Suţu

în

E

(d-lui N. D. Popescu,

din

în visterie „ a început

să

pentru toţi pe 1891), că până la atăta era de bun
domn Alex.

cât
cu

dea

«negăsind

banii

drumul

o fi găsit cunoscutul

săi

de

loc

oştile

ca să se
nuvelist

bani

impărătesci,

înţârcă

iar

de datoriile

peste

aşa ceva documenţaţ?

din trecut

Dunăre»

— Unde

Cu referinţă la biserică nu am aflat decât trei
hris6ve: unul
este din 10 August 1802 prin care acordă 25 de
posluşnici şi diverse

scutiri bisericei Sf. Elefterie 2,

|

e

î. Vegi cod. XLVIII, fila 128 verso.

2, Sf-tului și Dumnedeiescului schit al Sfinte
i Mitropolii, -unde se cinstesce și se prăsnuesce” hramul Sf-tului, Sfinți
tului Mucenic Elefterie, ca să
aibă cu acestă poruncă a Domnii mele, a ţine
lude două-qeci şi cinci posluşnici pentru ajutorul şi posluşania la trebuinţele
ce are, cărora după adeveriăţele
Durandlor boerilor Ispravnică, de numele și chipul
doninescă de la Visterie spre a fi în pace și nesup lor, să li se dee și pecetluiturile
ăraţi de tâte dăjdiile şi angariile
ce vor eși de la Visterie şi de la Cămara Domni
ei mele, peste an în ţeară, de nici
unile
val și supărare să nu aibă;

aşişderea drepte bucate

le ce va avea schitul să fie
ne supărat, însă cinci sute vi de oierit, stupă,
râmători de dijmărit, vinul ce ?] va
face de vinăriciă, și două cârciumi aici în orașul
Bucuresci, apărate de fumărit,
de căminărit,de vamă, de vinul Domnesc şi
de ortul V ătășesc, cum și de alte

ISTORIA. ROMÂNILOR

+

973

Al doilea hrisov miluesce, în 20
August 1804, biserica zidită de
Brâncoveanul cu

Nicolae

hramul

aici din Bucuresci» 1.

Sf. Dumitru

Sp
ș?

«la grădina

d-sale de

PI
II NI
|
angarii și doui Preoţi şi Diaconi,
și doui cântăreţi scutiţi de tâte
es peste an pre toți cei-l-alți cum
dăjdiile ce
apăraţi, şi tal. una sută însă cinc şi casele lor, și drepte bucatele lor să fie
i-deci la prasnicul marelui Mucenic
şi cinci-deci la praznicul marelui
Elefterie
Mucenic Gheorghe (îind-că acest
două hramuri), cari aceşti bani
schit
are
să
care an; poruncim dar Domnia mea, se deo de la Visteria Domniei mele pe fieş
Dumitale vel Vistier, să facă pece
Domniei mele, atât de oieriţ, cât
tluiturile
și la mai sus disele prasnice, şi
să dai de la
Visterie ca să fie pentru unt-de-l
emn, tămâe şi alte trebuinţe ale
pentru-că acest schit fiind scăpătat
odăjdiilor,
mai “nainte nu avea nici un fel
ajutor cu care să se pOtă ajuta,
de milă și
de aceia dară acum după rugăciun
ea ce dete

ca să înoim milele, cari ati fost
)
hărăzite de alţi frați domni de
bai 'nainte,
am' b'ne-voit Domnia mea, cu
căldurâsă inimă pentru râvna
ce avem
sfintele lui Dumnegei locașuri a
le ajuta pre cât ne va fi prin putință, către
acest hrisov al Domniei mele încim
şi cu
și întărim tote aceste mil câte se
mal sus, ca să se păziască tot d:a
cuprind
una nestremutate. Rugăm dară
și pre alţi
frați Domni, cari în urma n6stră
se vor învrednici cu Domnia acestei
lavnice ţări creştinesci, să bine-voiască
pravosa învoi şi a întări aceste milă, ca
ale Domniilor sale milă și faceri
şi
de bine să fie de alți în urmă ţinute
Şi am întărit hrisovul acesta eu
în s6mă.
însăși credința. Domniei mele, Io
Alexandru
Nicolae Suţu, și cu credința prea
iubiţilor Domniei mele fă şi cu
tot sfatul
cinstiţilor şi credincioși Boerilor
mari
fiind facerii hrisovului acestuia, Dumnţluiaj Divanului Domnii mele, Ispravnic
cistitul şi eredincios Boerul Domniei
mele Nicolae Brâncoveav, vel Ban
Epistatul Logoteţiilor, și sai scris
la întâiul
an dintru întâia Domnie a Domniei
mele, aici în orașul scaunului Domniei
Bucurescă, la anii de la Nascerea
mele
Domnului Dumnegeii și Mântuitorul
lisus Christos. — 1802, August 10.
nostru

De Chiriţă Dascăl slovenescu.

Cod, XLVIII, tila 129.
1. lo Alexandru

Nicolae

Suțu

Pvd. dom

al Moldovei şi Ț&rei românesti,
Fiind-că Dumnâlui cinstit şi credincios
Boerul Doranii mele, Nicolae Brâncovean, vel Ban, din râvna Dumnegei
ască fiind pornit, s'aii îndemnat de
a zidit
o sfântă biserică la grădina d-sale de
aică din Bucuresci întru cinstea și
slava
St-talui cuvios Dimitrie cel noă, de
la
cărora sfinte Mâşte se află întru acâst Băsărabov şi Grigorie Decapolitul, ale
ă de Dumnedeii păzită țeară, la Mitr
polia țărei şi la mănăstirea Bistriţei,
pe care vădându-o domnia mea înfrumus oețată
și împodobită cu ostenâla şi cheltuiala
mai sus numitului Boer, nu am
cu cuviință a rămânea neîmpărtăşit
găsit
din: domnescile milă, ci spre a se
putea
ţine tot-d'a-una în starea ce se cuvi
ne unui locaş Dumnedeiesc, cu căld
urâsă
inimă,şi cu râvna acea-ce avem către
sfintele luy Dumnedeii lăcașuri, hărăzim
prin domnescul nostru acest hrisov
și la acâstă sfântă biserică, tâte acele
milă
Istoria Românilor de V, A, Urechiă.

I. — StcouL
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E de observat, că în tâte hrisovele şi actele sale domnesci,

Suţu pârtă
nesci.

glori6sa titulatură de Domn
a

al Moldovei

şi Ţ&rei

Un al treilea act relativ la biserică, este cel următor,
avantageză pre însaşi Domna lui:
eaaea

Zem.

Alex.
Româ-

|

prin care

Viahascoe.

Fiind-că preoţii de la biserica, ce este pre moșia Slobogia, ot mâra Brăiloiului, sud Dâmboviţa, a luminatei și prea iubitei Dâmnei Eutrosinei, prin
jalba ce aii dat Domniei mele, făcând rugăciune, ca să împărtăşim acâstă sfîntă
„biserică cu o milă Domnâscă și ajutorul acelor ce slujese spre pod6ba sfintei
biserică, care cerere a lor găsindu-o Domnia mea cuviincidsă, după pildele altor
fraţi Domni, ce aii făcut mil la: asemenea locuri şi s'aiă păzit şi se păzesc şi
de noi, ne-am milostivit și printr'acâstă Domnâseca ndstră carte, ce le dăm la
mână, îi miluim, ca preoții ce se vor, afla slujitorii bisericei, tot-d'a-una să fie
apăraţi de rîndul dajdiei preoțesci, să ţie sfinta biserică şi doui dascăli scutiţi
și apăraţă de tote dăjdiile Vistieriei ; asemenea și drepte bucatele preoţilor şi
ale dascălilor să fie scutite de vinăriciii și dijmărit; să aibă și cinci sute oi
;

ce cu hris6ve domnesci are și biserica de la Sf. Elefterie, adecă să ţie lude 25
poslușnici, pentru ajutoriul și poslușania la trebuinţele ce are, cărora după
adeverinţele Dumnţlor Boerilor Ispravnici, de numele și chipul lor, să li se
dee şi pecetluitură gospod, de la Vistierie, spre a fi în pace şi nesupăraţi de
tâte dăjdiile şi angariile ce vor eși de la Vistierie şi de la cămaru Domniei mele
peste an în ţeară, de nici unile val şi supărare să nu aibă.
Așișderea și drepte bucatele ce va avea biserica, ca să fie nesupărate, însă
500 oi de oerit, stupi şi rîmători, de dijmărit, vinul ce-l va face de vinăriciti
şi două cârciumi aici în orașul Bucuresci, apărate de fumărit, de căminărit,
de vamă de vin domnesc și de Ortul Vătășesc, cum și de alte angarii, şi doui
Preoţi şi un Diacon și doui cântăreți scutiţi de tâte dăjdiiie ce es peste an pre
toți cei-l-alţi, cum şi casele lor și drepte bucatele lor să fie apărate, şi să ice tal.
una sută, însă 50 la Prasnicul Sf-tului Părintele nostru cuviosul Dimitrie, și
tal. 50 la Prasnicul Sf-tului Părintelui nostru cuviosul Grigorie Decapolitul,
cari acești bani să se dea de la Vistierie pe fie-care an; pentru care poruncim
Dumaâlui vel. vist. să facă pecetluiturile domnii mele, atât de oerit cât şi la
mai sus disele praznice, și să dai de la Vistierie mai sus numiții bani, ca să
fie pentru unt-de-lemn, tămâe și alte trebuinţe ale odăjdiilor. Rugăm dară şi
pre alți frați domni cară în urma n6stră se vor învrednici cu domnia acestei
pravoslavnice ţări creștinescă, să bine-voiască a înnoi şi a întări aceste milă, ca şi
ale domniilor sale mili şi faceri de bine să fie de alți în urmă ținute în s&mă.
Și am întărit hrisovul acesta cu însăși domnâsea nâstră iscălitură şi pecete,
serindu-se aici în orașul Domniei mele Bucuresci la anii de la Nascerea Dom.
nului Dumnegeă și Mântuitorul nostru Isus Christos. — 1802, August 20.
" De Chiriţă Dascăl slovenescu.
Cod.

XLVIII,

fila 134-435
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apărate de oierit, după cum aă și alte sfinte
mănăstiri și biserici; pentru care
poruncim la toți câţi se cuvine, întocmai să
fiți următori şi împotrivă supărare
să nu se facă, ca să li-se păzâscă milele aceste
a întocmai, precum mai sus se
cuprinde ; de care rugăm și pre fraţii noștri
i Domni din urmă, să bine-voiască
a înnoi și a întări aceste mili, ca și ale Domni
ilor sale mili și faceri de bine,
să fie în urmă și de alţii ținute în sâmă. îi
seam receh gospod.—1809, August 922,
Cod. XI1,VIII, fila 133.
*

De sigur, că de şcâle n'a avuţ de a
se ocupa Alexandru Suţu,
ales că şcâlele erau în vacanţele de
veară, deacă chiar ar fi putut
să fie deschise în urma băjeniei lui Micha
il Sutu şi a boerimei.
Dintr'un hrisov de la 9 August 1802,
se vede încă, că Alexanăru
Suţu aprecia pre 6menii sciutori de
carte. El acordă maj multe scutiri şi privilegii unui Logolăt de Visti
erie, pentru că are: «condeiă în
mai

mână grecesc şi românesc» 1. Dăm
PNI

mai

jos în notă acest document.

1. Alezandru Suţu ete.
Domnii şi oblăduitoriy norodului, ce de
lă Dumnegeă li-se încrediuţâză
întru stăpânire, cu datorie se află întru a
se arăta cu faceri de bine, spre a
isbrări din noianul milostivirilor sale rîuri
folositâre către toţi de obște, pentru
a dobândi nemurire numelui lor, dar mai
vârtos când acele faceri de bine se
hotărăsc de către oblăduitori la obraze, ce
cu
credinci6să slujba lor înalță nâmul şi 'Și dobân multă trudă şi necontenită şi
desc bun ipolipsis şi milostivirea,
- Domnilor asupră:le, acesta, este cea mai mare
slavă și de mai mare cuviință
ce fac Domnii către supușii pământeni ; drept aceea,
fiind-că cinstit și credincios
boerul Domniei mele Ioniţă Bălăcescu, biv vel
slujind cu condeiul in mână, grecesc şi român Stolnie, din copilăria sa s'aii aflat
esc, necontenit, atât Vistieriei, cât
și Divanului ţărei, întru care slujbe cercat
fiind şi găsindu-se cu drâptă credinţă şi volnic, osirduindu-se cu bune nrmăr
i, s'aii învrednicit cu îvopărtășirea
de mili Domnesci, după cum ne-am adeverit Domn
ia mea din hrisovul Domniei
sale fratelui Domn Alexandru Moruzi Vodă,
ce "|. vădum, scris cu l&t 1801,
Aprilie 42, dat la mâna numitalui Stoinic, de milel
e domnesci, ce după cuviință
și după dreptele lui slujbe "i-ai hărăzit; am
bine-voit Domnia mea, ca şi noi
întru ac6sta de Dumnedeii nouă herezită Domn
ie
a Valachiei, să întărim tâte aceste mili ce se cupri a acestei pravoslavnice țări
nd în hrisovul Domniei sale
mai sus numitului frate Domn, cădândui-se după
tot cuvîntul dreptăţei, a avea
o deosebită milă şi ajutor al Domniei, pentr
u dreptele și credinciâsele sale
slujbe ; hotărîm dar Domnia mea, prin domne
scul nostru acest hrisov, ca să
aibă numitul Stolnie Bălăcescu Ioniţă aceste
mili în tâtă vremea nestr&mutat,
adecă 'casa lui să fie -tot-d'a-una, ferită și apăra
tă de conace și de tot felul de
cereri întâmplătore ; să sentâscă vinăriciii, dijmă
rit şi tte câte scutese boerimea ;
să fie o pivniţă și două scaune de carne aici
în oraşul Domniei mele Bucuresci scutite și apărate, după cum se scutese şi
alte scaune și pivnițe boeresci ; să
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Din respectul justiţiei, numai la 9 August 1802, Alexandru. Suţu
face următârele numiri :
Boerii judecători

ce sati

orînduit

la Depertumentul

creminalion.

Constantin Caragea, Serdarul Nicolae Cuzi, Serdarul Theodorache Miche
Nomicos, Medelnicerul Constantin Caclica și al treilea Logofăt Petrache, cu doui
Logofeţi: Serdarul Iordache Filodor, Serdarul Andronie, Medelnicerul Nicolae.
Cod,

XLVIII,

Alexandru

fila 128,

Ipsilant însoţesce aceste numiri cu următorul pitac:

|

Io Alex.

Constantin

Suţul

Vvd.

D-vâstră Boerilor ce sunteți mai sus numiți, fiind-că v'am orînduit
Domnia mea judecători la numitul depertament, să aveţi a vă aduna fieş-care
la depertament, ca de împreună să urmaţi pururea a căuta pricinele Pușcăriei
de englimatisin, şi cele ce vi se orînduesc de către Domnia mea, cu silință,
păzind cu tâtă scumpătatea dreptatea după pravili şi Dumnsta, cinstite şi credincios boerule al Domniei mele, Nicolae Brâncovene, Epistatule al logofeţiilor
mară, după ce se va face cunoscut la toţi boerii judecători porunca acâsta, să
se trâcă în condica Divanului și să se arste şi la Logofeţia de obiceiuri a se
aședa la catastihul lefilor, având Dumnâta cuviinci6sa îngrijire de a păzi toți
boerii în tâte gilele la deperiament şi a căuta pricinite după dreptate. Tolico pisch
gospod. — 1802, August 9.
Cod, XLVIU, fila 128,

Suţu

Ori cât de ocupat cu afacerile grelei sale
nu perdu ocasiunea să 'şi reguleze hotarele

Domnii, Alexandru
unei moşii cumpă-

rate pre numele Domnei sale Eufrosina, cumpărătură
incă din anul trecut, in judeţul Dâmboviţa.
cu aceeaşi

Ba încă

ajută

biserica

din

satul

ocasiune,

Slobodia,

la 92 August

de la mâra

1802,

ce "i dreptul,
sub pretext că

Brăiloiului şi Codrii,

ție și liude 25, scutiți cu pecetluiturile Domniei mele la mânile lor, de scutelă,
afară din scutelhicii cinului boeriei sale, după catastihul Visteriei de scutelnici
„cu suma liudelor cărora să li-se dee și acestora pecetluiturile Domniei. mele ;
pentru care nu suntem la îndcială, că și fraţii Domni ce în urma nâstră, se
vor învrednici de la Dumnedeii cu oblăduirea acestei pravoslavnice țări, vor
bine-voi a întări acâstă harăzire şi cu hrisâvele Domniilor sale, ca să o aibă
numitul boer Stolnicul Ioniţă Bălăcescu spre ocrotirea lui şi a casei sale în
tâtă

vremea;

am

întărit hrisovul' acesta cu însăși Domnâsca

nâstră

iscălitură și

pecete, scriindu-se la anul d'ântâiii dintru întâia domnie a Domniei mele, aici
în orașul scaunului Domniei mele Bucuresci, la anul de la mântuirea lumei. —
1802, August 9.
Cod. XLVIII, fila 130,
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dăruesce — cum vădurăm, — Dâmnei sale, adecă
sie-şi, cinci
PI

sălaşe

de ţigani 1

„4.10

Alexandru

Constantin

Suţu

Vvd. Zem. Vlascoe.
Credincioși .Boerilor Domniet mele biv vel
Serdar, Antonie Fotino, i biv
vel Serdar, Machail Greceanu. sănătate,
vă facem în scire că luminata și prea
iubita Dâmna nâstră Efrosina, cumpărând
din anul trecut o moșie în judeţul
Dâmboviţa ce se numesce Codrii în satul Brăzoi
a, de la cuviosul Grigorie Proin
Veroșan, care moșie după așeqămîntul de cumpă
rătâre, fiind trebuinţă și ași hotărî.
ea pre nisce peacticoși la hotărnicie, vă orînd
uim Domnia mea Hotărnici şi vă
poruncim ea primind porunca acâsta, cu
sluga Domnii mele.. .. „Postelnic, fără
de nimică zăbavă, să mergeţi la numita moșie
de împreună cu vîngătorul proin
Veroşan şi cu Ispravnicul Luminăţiei sale
prea iubitei Dâmnei nâstre, unde
aducând orînduitul Mumbașir Postelnic atât
pre Grigorie Bujoreanul, biv al
2-lea post, cât şi pe alţi pe ceă împrejuraş
i, ca să fie față, și urmând după
orânduiala şi obiceiul hotărniciilor, să o alegeţ
i, să o trageță prin sforare însuţi
de stânjeni şi să o și împetriţi, care aleger
e să o faceţi după scrisori, după
dovegi și după vechia stăpînire, spre a nu
se nepăstui nici o parte, și să daţi
carte Ja hotărnicie după obiceiti ; îi saam
receh gd.-—1802, August 21.
Cod.

XLVIII,

fila 133,

Io Alexandru

a

Constantin Suțu

Vvd. Zem, Vlascoe.
Fiind-că luminată și prea iubita nâstră Dâmn
ă Efrosina are moşie în
jud. Dâmboviţa ce se numesce Slobodia, ot.
mâra Brăiloiului și Codrii, pe care
este și sfântă Biserică cu Preoţi și Diaconi,
unde atât pentru podâba Bisericei
cât și pentru alt ajutoriă al casei Luminăţiei
sale, având trebuință și de Țigani,
cum sunt alte case Domnesci și Boeresci ;
de aceea dară după pilda altor fraţi
Domni, cari ai făcut harari din lucrurile
Domnesci, slobode, la locuri curviinci6se, adecă la unii după slujbă și vrednicie,
și alții după rudenie, care tâta
sali păzit și se păzesc ; socotind dar și Domni
a mea acest loc cuviincios a se
împărtăși cu câte-va sălaşe de Țigani, iată
printr'acâsta Domnâsca nâstră carte
hărăzim Luminăţiei sale şi Bisericei de pe
acâstă moșie, cincă sălașe de Țigani
cu copii și soțiile şi copiii lor să aibă la
numita moşie pentru trebuinţele ce
va avea ale casei și ale Bisericei; de care porun
cim Dumitale vel Armaş să
alegi dintre Țigani cinci sălașe, pe care cu
foaie anume să-i facă teslim în mâna
Ispravnicului moşiei Luminăţii sale; îi saam
receh. gd.— 1802, August 22,
Cod. XVIII, fila 133,
,
|
Miloatiiu Bojiiu lo Alexandr: Nicolae Suţu
Pvd. Domnul Moldovei şi

Țărei Românesci,

Oredincioşi

boerilor

Domniei

mele biv

|

vel

Antonie Fotino,

și biv vel
Domniei mele a
hotări moșia Codrii din jud, Ilfov a prea iubitei
Dâmnei nostre Efrosina, co o
are cumpărată, unde fiind că alături cu acâstă
moşie mai are luminata Domnă
"şi altă moșie cumpărată mai d'inainte, anume
Slobodia ot. mâra Brăiloiului, care
Michail

Greceanu,

ce sunteți

orânduiţi

prin

deosebită porunca

şi acea fiind nehotărită, vă poruncim dară, ca după
ce veți merge în faţa lo-
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In ultima qi de domnie, la 24 August 1802, dăruesce Alexandru

Suţu un sălaş de ţigani şi fostului mare Vornic Radu Slătineanu !.
%

Cu

referinţă

la dări,

avem

de inregistrat

două acte, din luna August 1802.
Primul,

din 8 August,

cuprinde

ponturile

de la Alexandru
venitului

Suţu

căminăriei 2.

cului să faceţi urmarea hotărniciei după deosebită porunca Domnii mele la
moșia Codrii, și împreună să hotăriţi și pe acâsta, după scrisori, după doveqi
şi vechia stăpânire, și să o împetriţi, ca să se facă ocolnică şi o_ hotărnicie
pentru amândouă cu urmare după orînduiala hotărniciilor, și Mumbaşiral portărel să aducă faţă la hotărnicie, atât pe Clucer Brăiloiu vângător, cât şi pe
alți vecini, ce vor fi trebuincioși, ca să nu se facă vre-o năpăstuire de vre-o
parte. îi saam recch. gumd. —1802, August 22.
-

Cod. XLVIII, fila 133,

.

1. Jo Alexandru
Dat'am

Domnâsca

Constantin
nâstră

Suţul

Vvd.

carte Dumnâlui

Zem.

Moldo-Vlahiscoe.

cinstitului

credincios

boerului

Domniei mele Radul Slătineanu, biv vel Vornic, ca să aibă a ținea şi a stăpâni
pre Ştefan 'Jiganul cu soţia și copiii seaii fetele lui, pentru că acest ţigan ca
un strein venit din Moldova aici, fiind după obiceiul ţărei domnesc, şi aflându-se ţiind întru căsătorie ţiganca Dumnlui, am bine-voit Domnia mea, atât
după volnicia ce aii Domnii asupra lucrurilor Domnesc, cât și pentru deosebitul cuvîntal dreptăţei ce are Dumnâlui numitul boer, pentru alți ţigani ce
are ai Dumnâlui fugiți în Moldova, de %-am hărăzit pre acest ţigan, să 7]
stăpânească cu sălașul lui întreg; pentru care "i-am întărit acest har cu domnescul nostru sinet. îi saam receh, gemd. — 1802, August 24.
Cod. LXVIII,

fila 135,

2, lo*Alexandru

Constantin,

Suţul

Vud.

Zem.

Vlascoe.

Fiind-că venitul Căminăriei este irat al Dumnâlui cinstitului şi credincios
boerul Domniei mele ...... s'aii dat acestă domnâsca n6stră carte, ce s'a
orînduit de către Dumnâlui mai sus numitul boerul Domniei mele, ca să caute
acestă slujbă şi să strîngă venitul Căminăriei, aici în orașul Domniei mele
Bucurescii, urmând ponturilor ce se cuprinde mai jos:
„1. Sfânta Mitropolie, episcopiile şi sfintele mănăstiri şi Dumnâlor boerii
veliți de la vel Ban până la vel Olucer de arie și jupânesele cele văduve ale
cărora boari aii stătut veliți, aii să scutâscă câte o pivniţă în Bucarescă,
după
cuprinderea ponturilor de vamă:
2. Câţi, oră ai cărți vechi Domnesci şi hrisâve dea scuti cârciume de
căminărit, cari înoindu-se vor avea tărie, seaii de acum înainte se vor învredoici
acestei Domnesci milă prin cărţi nous, aceștia vor scuti cârciami după cărţile
ce vor avea la mâni, de vor avea drepte bucatele lor, seaii chiar cârciumile lor
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adevărate, fără de a & slobogi acâstă Domnâscă milă ce li-s'aii făcut să o vîngă
altui obraz și fără de a fi slobod după vechiul obiceiii să scutâscă cârciume
întru care nu se vinde vinul lor, iar pentru tagma logofeţilor Divanului și
ai Vistieriei are a se urma hotărîrile şi poruncile Domnesci, ce sunt date mai
de înainte a scuti și cârciume streine, împotriva cărora poruncă, nu aii a fi
supăraţi ;
3, Câpi. se scutese de căminărit, cu ale altora cărţi, şi se vor dovedi,
să plătescă orînduitul căminărit îndoit, spre pedâpsa vicleșugului ; iar străinele
cărţi ce vor avea să se iae de la mânile lor, ca nisce pricinuitâre de netrebnica
pagubă a venitului boeriei ;
4. Când vre-unii, cu socotâlă să nu plătâscă căminărit, 'şi vor pune vinurile să 'și vîndă în vre-o cârciumă de cele ce se scutesc de căminărit cu
carte Domnâscă și făcându-se cercetare, se va dovedi acest vicleșug, atunci
cârciumarii acelor cârciume, ca unii ce s'aii făcut pricină de paguba venitului
căminăriei și ca nisce neascultători poruncilor Domniei mele pentru că aii
primit vinul altuia în cârciumele lor, să plătâscă căminăritul pentru tot vinul
ce se va găsi în câroiumele acelor cârciumari, atât adică pentru al lor, care se
scutesce cu carte Domnâscă, cât şi pentru vinul ce ai primit în cârciumele lor,
ca să '1 soutâscă de căminărit, fără de a avea carte de scutâlă şi într'acestaşi
chip se păgubesce fără de cuvînt venitul boerieă;
5. Câţi se află afară din crucile, cari sunt hotarul Bucurescilor, adecă
împrejurul politiei acesteia, în vreme ce plătesc birul lor aici în Bucurescă, ca
şi Bucurescenii, iar darea căminăritului se silesc să nu o plătâscă, pricinuindu-se
că locuese afară, acelora să nu se dee ascultare, ci precum și cei-l-alți orăşeni
ai Bucurescilor, negreșit să "i pue a plăti căminăritul ;
6. Câte, buţi cu vin și cu rachiii se vor găsi prin cârciumele și pivnițele
cârciumelor ce plătesc căminărit, să plătâscă pre şin pentru tâte buţile mai
înainte și până a nu se începe, și după ce se..va sfîrşi vinul şi vor cumpăra
altul ori de la boeri, seaii de la mănăstiri, să plătâscă asemenea și pentru vinul
cel 'noii care sai cumpărat;
7. Pentru buţile cu vin ce vor vrea să le facă rachiii să plătâscă căminărit, și pentru vinul acestor buţi când vor vinde dintr'ânsele ori cu vadră
seaii cu ocaua, iar când nici de cum vîngare nu va face dintr'acel vin şi!l va
face rachiii, atuncă are a plăti numai al rachiului căminărit;
8. Vinul străin afară din trebuinţa țărei, fiind-că nu 'este slobod să îl
aducă în ţeară, iar întimplându-se să lipsescă de vin pământeni, urmâză a fi
trebuineios cel strein, atunci cu voie de la Domnie, prin marafetul celui după
vreme căminar să se slobâdă a intra în ţeară vin strein pe cât va fi trebuinţă
și unde va fi lipsă, iar când pe ascuns se va cacerdisi cu vre-un feliu de meşteşuguri, să se facă de către cel după vremi căminar conirobont;
9. Căminăritul este a se plăti butea cu vin, parale cinci- -decă şi cincă, și
butia

cu rachiii de ţeară

care

este mare pe

cincă, și cea

mai

mică

butie

cu

rachiii de ţeară pe jumătate tal. doui și jumătate iar pentru rachiul strein,
care scrie condica Divanului a se plăti ia butea mare tal. șâpte, şi de butea
mai mică pe jumătate tal. trei şi jumătate, fiind-că yrachiul strein este oprit
,
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NI

se referă la arândarea

venitului

săpunări-

“

Cu referinţă la comereiă avem
de adus, din- August 1802, dou
documente de privilegii pentru
târguri, în favârea boerilor Nico
lae
Brânco

veanu

aceste

hrisove

şi fost marele Vornic Const. Ştirbeii
i. De altmintrelea,
nu fac
decât a confirma hrisâve

de la anteriorii Domni.
Cel d'intâit document, ce ne-a râm
as de la Domnia lui Alexandru
Suţu, este pitacul din 18 Iulie
1802, la 19 judeţe de dincâce
ae Olt,
poruncind Ispravaicilor, să dee
cuvenitul ajutor vameşilor de
a 'şi
împlini vămuirea după ponturi,
fiind-că locuitorii şi neguţătorii
li-ar
fi stând cu înpotriv

ire 2.

ÎN

n

ao

O

*
- de a se aduce în ț6ră ca
şi vinuri streine, unde dar
se va găsi rachiă
veri la cine, să se iae de la
aceia căminărit îndoit;
10. Buţi
”

strein

le ce se vor găsi plătind cami
nărit la căminarul ce aii fost
avea răvașe adevărat de plată,
şi vor
acelea ca niște plătite să nu
li. se ţie răvaşele în s&mă ;
se supere, ci să
poruncim dar D-vgstră Zabiţilo
r oraşului Domnie
mele Bucuresci, să daţi ajutorul
acestui venit, iar când orînduit cel cuviincios spre căutatul slujbei, și strînsul
ul cu acâstă slujbă, va căut
a să facă vre-o
urmare în potrivă, Gri de la
unul mai mult, sati de a cere
căminărit și de unde
nu se cade, să nu-l îngăduesci.
ii saam receh gd.—1802, Augu
st 8.
Cond, XLVIII, fila 126-499
*

4. lo Alexandru

Constantin

Suţu “ua.

Zem,.

Viahiscpe.

Cărţi de slujba săpunăritului.
După obiceiii s'a dat acâstă carte
mele ,.... carele: pre anul âces
a
ta cu l&t 1809 ai cumpărat sluj Domniei
vitalui din tâtă ţeara, să aibă a
ba săpunăcăuta acâstă slujbă aici în oraș
Sa
ul Bucuresci,
şi de la toți cei ce vor lucra săpu
n cu cherhanale să aibă a lua
de la fie-care
se va pedepsi ; pentru care poruncim
)
și D-vstră Zabiţilor Domnie mele
Bucuresci, pe care va arăta mai
din orașul
sus numitul că nu să Supune
a plăti săpunăritul, pe unii ca aceia să-t faceţ
i și fără voia lor a plăti săpunări
obiceiă. ii saam receh gomd. —
tul după
1802, August 42.
Asemenea două cărți s'au făcut:
una pre Craiova cu cinci judeţe
pre doue-spre-dece judeţe.
şi alta
2. Cu mila lui Dumnedeii, lo
Alexandru Nicolae Suțu Pud, Dom
nul
Moldovei şi Ţă-ei Românescă.
Dat'am Domnâsca nâstră carte,
Dumn$lui cinstitului și credinci
Domniei mele, biv vel Vornic
os boorului
Constantin Ştirbeiii, prin care
slobodenie, ca să facă târg pre
dăm
voie şi
moșia Dumnâlui Brezdia, din sua.
i
Dâmboviţa, pre
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„Privilegiul de scaune de carne, atât de supărător comerciului de
vite, este riguros menţinut, grație marei treceri, ce avea pre lângă

noul Domn,

mare
scaune

unul

boerul Nicolae Brâncoveanul.

înlesnire, de la Alexandru
de

la

carne

in

Buduresca,

Suţu,

Acesta obţinu, cu cea mai

reîntărirea privilegiului

Bucuresci,

a cinci, scaune

a altuia

Scheită

Obilesci, din jud. Ilfov.

la

în i&rg

şi a-patru

la

scaune

a două

Găgeni,

la

a

moşia

|

săptămână o dată Vinerea, fiind-că pentru facerea acestui târg are Dumnelui de |
mai înainte sineturi domnesci, copringătâre, că s'ai făcut întâi cercetare de
către Ispravnicii judeţului, și s'aii dovedit, că nu numai nu aduce nică o pricină
împotrivitâre la Nizâm, seaii altă stricăciune și pagubă la alte târguri, ci încă
este trebuincios și de folos locuitorilor drept aceea poruncim Dumnvâstră
Ispravnicilor, să daţi de scire locuitorilor; împrejureni, ca să vie la acest târg
cu celea ce vor avea de vîndare și de cumpărat și să-și facă alișverișul lor ;
purtând grijă Dumnâvâstră Ca să nn facă nescari-va pricini şi gâlcevuri, iar
v6ngarea vinului și a rachiulni are a fi numai a stăpânului moșiei, după obiceiui
pământului, adecă Dumnâlui Vornicu, îi saam receh gd. — 1802, August 13.
Cod. XVIII, fila 131.

Io Alexan. dru
Nicolae

Suţul

Pud.

Zem.

Moldo- Vlahiscoe.

Fiind-că Dumn6lni cinstitul și credincios boierul Domnie mele, Nicolae
vel Banu, atât prin cărţile fraţilor Domni de mai înainte, şi de la Domnia sa
fratele Alexandra Vodă Moruzi, ai avut volnicie a face pre moşia Dumisale
Găjeni, ot sud Saac, târg în fieșce-care an o. dată, care târg să ţie o săptămână,
din giua Duminicei sfintului Apostol Tomei, unde să fie obor pentru vite și
bucate şi la azest târg să nu se amestece nici Ispravniciă, nici vameșii, nici
erbarii, nică zabiţii, nică alți 6meni domuescă, ci să aibă Dumn$lui a lua vama

cea obicinuită și tote cele-l-alte obiceiuri ce vor fi la”tâvgul acesta. Așișderea

nici vin, nică rachiu, nimeni să fie volniei a vinde la acest târg, într'acâstă
săptămână, fără de scirea omului Dumisale, care târg urmâză de a se face şi
până acum după domnescile cărți de mai sus arstate; şi osebit și r&posatul
domn Hangeri, ai mai adăogat să se mai facă un târg tot pre acâstă moşie
a Dumn€lui, la giua sfintului Ioan Teologul, Septembrie 26, care şi acest târg
și asemenea urmare să aibă, după cum și cel de la Dumineca Tomei, începând
de Duminecă până Luni, în gile 8. Drept aceea și Domnia mea am întărit cu
Domnâsca n6stră carte privilegiul amândorora acestor -t6rguri, şi orînduiala
co mai sus se arată, ca să se păzâscă întocmai; pentru care poruncim Dumn6vâstră Ispravnicilor, Vameșilor și tuturor altora ce veți fi orînduiţă, ori-cu
ce tr6bă şi slujbe domnesci, să aveţi a vă feri și întru nimic să nu vă amestecați
la acest târg, că ori care va îndrăzni a face câtuși decât. supărare, se va
pedepsi. îi saam receh gd.—1802, August 10.
Cod. XLYIII, fila 129 verso.

1. Cod. XLVIII, fila 194 verso.
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Celă-l-alt boer care curtenea pre Alexandru Suţu, fostul mare
Vornic Constantin Ştirbei, dobândesce şi el recunăscerea dreptului

de stăpânire a oborului de la, Bucuresci, «care este pre :oşia Fundeni,

din Ilfov», şi prin urmare, i se recunâsce dreptul să iae paraua de loc
şi ordonă vameşilor să nu aibă a face cu acest drept al stăpânului
moşiei, ci să 'şi caute vama domnescă după catalog şi ponturi !. —

1802,

un

August

8.

Cu referință la industrie, Alexandru Suţu dă, în 5 August 1802,
hrisov în folosul Cherhanelei, adecă a fabricei de testemele şi

iminele de la mănăstirea

Moruzi, din 28 Maiii

Mărcuţa,

înfiinţată cu decretul lui Alexanaru

1800 şi recunoscută cu alt hrisov al lui Michail

Suţu, în Ianuarie 1802. Alexandru Suţu constitue fabricantului Stănuţă,
care a inceput Cherhancoa, privilegiul esclusiv al fabricaţiunei pre

15 ani, începători de la 20 Maiii 1800, cu singura obligaţiune de a da

pre tot anul la că:zura Domnâscă 50 de testemeluri, însă 25 de cele
"bune şi 25 de cele de al doilea. Iar de i se va da tulpanul de la cărzară,

atunci să dee 75 de testemeluri, însă 40 de

cele

bune bași şi 35 de

cele de al doilea. Mai este obligat fabricantul Stănuţă să vindă fabricatele lui cu un preţ cuviincios şi cumpănit. Alexandru Suţu mai acordă

lui Stănuţă şi la opt 6meni ai lui, streini, apărare şi scutire de dăjdii 2.
1, 0od. XLVIII, fila 124 verso,
-

2. Io Alexandru

Nicole

Suţu

Vud.

Domnul

Moldovei şi Țărei Românescă.

Fiind-că înmulţirea a oră ce fel de meşteşuguri străine şi lucruri de mâni
Sar putea izvodi într'o ţâră, ca să Increze într'însa, este folosul şi îndestularea
ei, și fiind-că s'aii arătat cu jalbă la Douinia mea, că cu voie şi cu slobodeni
e
de la Domnie, aii deschis o cherhanea, aici, de testemeluri şi iminele la mănăstirea

Mărcuţa, şi pentru căci aii isvodit întâiă el acest lucru, aici în ţeră, la care ait

pus şi ostenâlă și cheltuială cu trebuinciâsele văpsele, pene și cu Gmeni cu sciinţă,
lucrători meşteșugului acestuia, aducându-i într'adins, ai avut privilegiuri
date
atât de Domnia sa, Alexandru Vodă Moruzi, ot 1&t 1800 Maiii 28, cât şi de
către
Domnia sa, fratele Michail Suţul, la J&t 1802 Ianuarie, prin hrisâvele ce le văqum
„coprindătâre, că cercat fiind și cu sciință desăvârşit al meşteșugului
acestuia,
aflându-l pentru ca să se osîrdhiască, mai mult s'aii miluit cu aceste ponturi
ad:
1. Fiind-că numitul Stănuţă ai început cherhan6ua acâsta şi aii pus'o în
lucrare cu ostenâla lui, la care întradevăr ai pus și cheltuială, cu
aducere de
văpsele, pene și de Gmeni lucrători meșteşugului acestuia cu plată, să nu
aibă
dară voie alţi nimeni, din cei ce sciii meșteșugul acesta, ori din cari se
vor
fi aflând aici acum, seaii: cară ar mai veni de acum înainte din alte părţi,
adecă
de altă cherhanea de testemeluri, până la 15 ani, începându-se acest
soroe de
la l6t 1800, Maiii 28, ci să fie propriţi alţii, lucrând la acestă cherhanea cu simbrie

ISTORIA ROMÂNILOR
Vom

vedea

983

după: 1806, încercări de a se nimici acest privilegii.

cine va vrea, ascultând pre acest Stănuţă, şi cunoseându-l d'întâiu al lor, iară
cei ce se vor arăta cu împotrivire să se pedepsâscă la cămara Domnâscă. '
2. Atât Stănuţă, cât şi opt 6meni ai lui străini, să fie apărați de rindul
dăjdiilor, în câtă vreme se vor afla lucrând la cherhanea, pre care aducându i
la cămara Domniei mele spre cercetare, să li se dea teșcherele la mână, ca să
fie sciuți a nu se supăra.
3. Să fie dator Stănuţă a da pre tot anul la cămara Domnâscă câte 50
testemeluri, însă 25 de cele hune bași şi 25 de cele de al doilea, iară de se
va, da tulpanuri de lână mai rea, atunci să se dea 75 testemeiuri, însă 40 de
cele bune bași şi 35 de cele de al doilea, și fiind pentru ca să cunâscă şi cei
ce aii trebuinţă de obşte a cumpăra testemeluri și iminele, un folos dintr'acesta,
de aceea i s'aii dat numitului acest privilegiti și s?aii îndatorat, ca şi el să aibă
a urma cu un preţ cuviincios și cumpănit la vîngarea de testemeluri și iminele.
Acest dară privilegii eu ponturile ce se numese mai sus, rugându-n6 mai
sus numitui, prin jalba ce ne-aii dat, ca să-l înoim şi găsindu-l și Domnia
mea cu cale, am bine-voit de Pam întărit printw'acest Domnescul nostru hrisov
Şi pentru ca să se păzâscă aceste ponturi nesfr&mutat am adeverit liris6vele
ce aii avut privilegiuri date atât de la Domnia sa, fratele Alexandru Moruzi,

ot 16: 1800, Mai 28, i de la Domnia sa fratele Mihail Vvd. Suţu, ot l&t 1802,
ghenarie și de la Domnia sa fratele Alexandru Vvd. Suţu, ot 16t 1802, August 25;
prin hrisâvele ce le vădum cuprindătăre, că cercat fiind și cu sciinţă desăvârşită
a meșteșugului acestuia aflându-l, pentru ca să se osîrguiască mai mult, saii
miluit cu aceste ponturi adică:
1) Fiind-că numitul Stănnţă aii început cherhan6ua acesta și aii pus'o în
lucrare cu ostenâla lui, la care în adevăr și cheltuială cu aducerea de văpsele
bune și de Gmeni lucrători ai meșteșugului acestuia cu plată, să nu aibă dar
voie altul nimene, din cei ce sciii meșteșugul, ori din care s'ar fi aflând acuma
aicea, căci cari ar mai veni de acuma înainte din alte părţi a deschide altă cherhanea,
de testemeluri, până la 15 ani, începându-se acest soroc de la I6tul 1800, Maiii
28, ce să fie popriţi alții, lucrând la acâstă cherhanea cu simbrie cine va vrea,
ascultând pe acest Stănuţă şi cunoscându-l d'întâiii al lor, iar cei ce se vor
arăta,

cu

inpotrivire

să

se

pedepsâscă

la camara

Domnâscă.

2) Atât Stănuţă cât şi 8 6meni ai lui străini, să fie apăraţi de rîndul
dăjdiilor, în câtă vreme se vor afla lucrând la cherhanea, pe cari aducându-i
la cămara Domniei mele spre cercetare, să li se dee teşcherea la mână, ca să
fie sciuţi a nu se supăra.
3) Să fie dator Stănuţă, a da peste tot anul la cămara Domnâscă câte 50
testemeluri, însă 25 de cele bune bași şi 25 de cele deal 2-lea, și fiind pentru
ca să cundscă și cei ce aii trebuință de obștie a cumpăra testemeluri, și iminele, un folos dintru acesta, de aceea i s'aii dat numitului acestuia acest privilegii,
saii indatorat ca şi el să aibă a urma un preţ cuviincios și cumpănit la vîndarea
de testemeluri și imenelelor ; acest dar privilegiii, eu ponturile 'ce se numesc
mai sus, rugându-ne mai sus numitul prin jalba ce ne-aii dat, casă le înocira
cu vre-un adaos de 6meni la trebuinţa ce are și pentru paza ponturilor de mai

sus numite spre a nu se amesteca alții la meșteșugul lucrului seaii ce aii izvodit

,
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Narturile nu sunt uitate în scurta Domnie a lui Alexa
ndru Şuţu.
La 11 August 1802,el scrie lui biv vel Ban Nicolae
Brâncoveanul,
epistatul logofeţiilor snari, lui biv vel Vornie Manol
ache Creţulescu şi
Constantin Ştirbei şi lui vel Vistiernic, «fiind-că pentru
rindurile nartarilor lucrarilor de mâncare, ce se vină de băcani
Şi alţii, i pentru
pâne, cum şi pentru cărnuri, trebuind a se da
un cuviincios nizam

Şi a se pune în rinduială nartul, cu care se
cuvine a se face vindarea
acestora ; de vreme ce după pliroforia ce avem
Domnia mea, toţi aceştia

tac vîngările cu preţuri încărcate peste măsură

vuncim

dar,

ca împreună

cu Dumnâlui

ve] Aga,

şi nesuferite,

vă po-

adunendu-vă

la un
loc, unde aducând de faţă, atât pre brutari,
i pre. măcelari, cum şi
pre băcani, să faceţi cercetare cu fieş-care din aceste
bresle osebit,
şi

alegend preţul cuviincios cu care se cade a
face vindarea fieş-cărui
lucru, acum într'acâstă vreme, să aveți a întocm
i, prin dreptă chibzuire,
nartul vingărei, la tâte acestea, pre care să
”] arătaţi Domnici mele

Hrin avaforale în scris, fără de zăbavă ; şi fiind-că
bresla măcelarilor

S'aii dat de către Domnia, mea iar asupra
Agiei, ca să curgă şi să
urmeze orinduiala aceea cs ai fost obicinuită
din vechime, poruncim

Dumitale vel Aga, să "i îndatoresci pre toţi măcela
rii politiei, ca să 'şi
alegă dintre dânşii Vătăşei, pre cari să "i orinduesci
Dumnsta şi să “i
PNI
NI

|
aice, să se numâscă felurimea lucrurilor ce sc6te
cherhanaua lui, prin calâpurile
meșteșugului testemelurilor, adecă, bohcele, macatur
i, perne, plapome, brâne și
oră-ce alt lucru se face cu mijlocul calâpurilor
al meșteşugului acestuia, cum
și de a deschide fabrica altul fiind oprit; acâstă
oprire să se urmeze nu numai
aic3 în politie şi înprejur, ci şi în judeţele ţărei;
a cărui rugăciune chibruind'o
Domnia mea, am aflat”o dr6ptă și cu cale, și
după trebuinţa ce în adevăr are
de meşteșugul acestuia am bine-voit Domnia
mea de am înnoit privilegiul ce
aă avut și am făcut acest ajutor de adaos, atât,
la cele-l-alte cereri ale sale,
ce sunt numite mai sus, cât şi la Gmeni, ca să
ţie până 30 6meni ai lui, streini,
scutiți și apărați de rîndul dăjdiilor, după orîndui
ala ce se arată la pontul al
doilea; Să fie însă şi el îndatorat a da pentru
acâstă cherhanea pe tot anul
câte taleri 300, etision la numita acestă mănăst
ire Mărcuţa, unde din început,
„la acâstă mănăstire Mărcuţa aii deschis acâstă
cherhanea nouă, pentru aliș-verișul
săti, și unde își are puntea apei aceea, ce trebui
e de a să sluji la meșteșugul
acesta, care acest etision nu numai în câtă vreme
sar afla cherhanea înăuntru
mănăstire, ci și mutându-se oră și unde, să
aibă a se da pe tâtă vremea la
numita mănăstire, Drept aceea ca să se păzescă
aceste ponturi cu adaosul ce
i s'a făcut, am adeverit hrisovul acesta cu însăși
domnâsca n6stră iscălitară şi
pecete, i cu credința prea iubiţilor domniei mele
fi: Alexandru Vvd., Gheorghe
Vvd., Nicolae Vvd., martori fiina şi dumnâlor cinstiţi
i și credincioșii boerii veliţi
ai Domnici mele: Pan Nicolae Basarab biv vel
Ban, epistatul logofeţiei de ţâra
de sus, Pan Dumitrache Racoviţă vel Vistier, Pan
Scarlat Ghica vel Spat, Pan

Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radu Golescu
vel Vornic.
Cod. LĂXVIII.

fila 42 verso.
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indatoresci, ca de împreună cu bresla să ingrijâscă spre a avea vite
în destul pentru tăiat la scaune, ca să nu pătimescă norodul de lipsa
acestei trebuinci6se hrane, ci să fie felurimele cărnurilor îndestulate
de vite sănătâse şi grase, făcând vindarea întocmai dupe nartul, ce
se va hotări de către Domnia mea, căci găsindu-se vre-unul dintr'ânşii
viclenind cu vre-un chip, împotriva poruncei n6stre, ori cu lipsa la
dramari, ori cu carne bolită şi slabă, seau cu lipsa de nesjungere
pentru îndestularea politiei, cu nici un mijloc nu vor putea scăpa de

straşnica urgie şi pedâpsă a Măriei mele. — 1802, August Mi.

O reînoire a statutelor corporaţiunei
Suţu să dee acestor meşteri ?.

4. 0od. XVIII,
2, lo Alex.

fila 128 verso.

Nicolae Suţu

Vvd. Domnul

Alex.

bărbierilor, avu timp

N
Moldovei şi at- Tărei Românesti.

Fiind-că rutetul bărbierilor meşteri, cară locuesc aici în orașul Domniek
mele Bucurescă, aii avut obiceiul și aşegămînturile ce se coprind mai jos, încă
mai dinainte, din vechime, aşișderea ati avut și un proto-meşter, mai mare peste
dânşii, ad. Starostea pentru purtarea de grije și chivernisirea rufetului lor, care
obiceiuri cerând a li se întări şi de către Domnia mea, după ce ne-am plirotorisit
întâiii din hrisâvele fraţilor Domni de mai nainte, ce le văqum Domnia mea,

care le ati la mânile lor; am poruncit să-și al6gă Staroste după obiceiii şi aă

ales pre . . . căruia am dat Domnia mea acest hrisov al Domniei mele, ca să:
aibă a fi Staroste şi purtător de grijă peste toţi bărbierii de aici, şi el împreună
„au 6 Epitropi meşteri ai Breslei acestea, mai bătrână şi mai de cinste a lor ce
vor fi, să păzescă orânduelele ce aii între ei, ad:
1. Toţi câți lucr6ză meșteșugul acesta—aici în Bucurescă—oră pământeni
i, sea
, sârbi,
seaii străini, din ori-ce parte ar fi venit, seaii călăraşi, dorobanţ
Epitropi
6
acei
de
și
Starostea
de
asculta
a
aibă
să
fi,
ar
slujitori
ori-ce fel de
la cele ce îi va povăţui pentru ale meșteșugului lor ;
-

2. Pentru

ucenici

când

vor vrea Să iasă de la meșteri, să fie datori a da

de scire Starostei şi Epitropilor, ca prin scirea şi voia lor să iasă, iară de sineşi
să nu fie volnic nici vre-unul din meşteri să îndrăsn6scă a lua ucenicul altuia.
3. Când se va întâmpla, ori gfeșală să facă vre-un bărbier de a nu lucra
bine, ori de a nu păzi Dumineca şi alte sărbători, sea judâcată să aibă unul
cu altul pentru ale meșteșugului lor, să nu fie volnic Boer mare, Agă, seaii alți .
Zapcii a-i judeca, fără numai Starostea dimpreună cu Epitropii sa-i judece, .
şi să-i îndrepteze după obiceiul și orînduiala lor, certându-i şi dojănindu-i după
|
|
vina, ce vor face.
4. Până nu-și vor deschide meşterii cei mai de cinste prăvăliile lor, să nu
aibă voie ceă-l-alți bărbieri a-și deschide. _
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CAP.
Căzmăcămie

XXV
da Muntenl.

Am vădut mai sus, prin ce îngrămădire
de împrejurări şi stăruinţi şi ciocniri de influinţe s'a pregătit
la Constantinopole înlocuirea
lui Alexandru Suţu în domnia Muntenă,
prin Constantin Ipsilante. Am
ar&tat, că ultima di de administrare a Domni
ei lui Alexandru Suţu, este
semna

lată, istoriei, cu ultimul act din codicele XLVII
I, purtând data de
24 August, 1802.
La 25 August, de sigur, până când Suţu se
afla tot în Bucuresci,
Tera Muntenescă rămâne sub administraţiune
a unor Caimacami, până
la sosirea noului Domn Constantin Alexa
ndru Ipsilante.
Dintrun act al Căimăcămiei, din Septembr
e 1802 1, vedem că
semneză cu titlu de Caimacami: Iosif episc
op de Argeş, Constandie,
episcop de Buz&ui, Marele Logofăt Brâncovean
u, şi un Iordache, care
credem că este Gheorghe Mavrocordat, pe
care pe alocurea îl găsim
semnând întreg: Gheorghe Mavrocordat,
Caimacam.

5. Pentru cutia de milostenie ce ati avut de obiceii
i a ţine brâsla acâsta, să se iae de tot meșterul, 'din Duminecă în Dumin
ecă, câte bani trei, şi de caliă
câte bani doi, dând aceşti bani ori-cine ar lucra
meșteșugul acesta, și să se
strîngă în cutie la Starostea, care cutie să fie
pecetluită atât de Staroste, cât
și de Epitropi cu pecetele lor, și să se păzâscă peste
tot anul, ca dintr'aeei bani să
se cheltuească la Prasnicul Prepadoamnei Parasc
hivei ce ?] prăznuesc ei, şi la
m6rtea vre-unui meșter din breasla lor, ce nu
va avea cu ce să-i facă trebuinci6sele îngropărei şi alte pomeni, dintr'acei bani
să-i slujescă și să-i facă pomenirile lui cum și do va rămânea vre-un meșter
de ai lor la slăbiciune și la
sărăcie, din bâlă, seat din altă întâmplare, iarăși
dintracei bani să-l slujescă cu
ceea ce va fi cu cale, după starea lui; pentru care
așeste cheltueli când se va
întâmpla trebuință a se faca, cu toţii împreună să
deschigă cutia și cu sfatnl de
obşte al Epitropilor să se cheltuiască, și atât
de banii ce se vor strînge la cutie,
cum şi de cheltuiala ce se va face la cele mai
sus arătate, în toţi anii, să
aibă Starostea a-și da socotâla înaintea acestor
6 Epitropi, care cheltueli să se
arate prin foie anume, la ce, unde, și cât s'aii
dat, ca să fie cunoscute şi celorI-alţă de obşte, spre. a i se vedea slujba de
este cu credinţă seati nu ?—Deci
am întărit Domnia mea hrisovul acesta cu însăşi
iscălitura și pecetea Domniei
mele, ca să se urmeze precum poruncim mai sus,
la anii de la zidirea lumii . . .
„iară de la Domnul Dumnedei şi mântuitorul
nostra Is. Hris. 1802, Iulie 35,
aică în orașul scaunului Domniei mele, Bucure
sci; de Zamfirache Logofătul
„de Divan.
Cod. XLVIII,

tila 138.

4. Cod. XLVIII fila 144.
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Pe lângă Căimăcamii, adesea semnâză şi boerii din divan, precum :
Manolache Creţulescu, Radu Slătineanu, Constantin Ştirbei, Manolache
Grădişteanu, Scarlat Ghica, Dumitru Ghica, fost mare ban, Scarlat
Câmpineanu, Radu Golescu. Filipescu Const. semneză ca mare Vistier,
iar pe alocurea tot ca mare Vistier se intitaleză Isac Palet 2. Ca mare

Agă semnsză, între 1 şi 5 Septembre 1802, Scarlat Gerădişteanu.
Căimăcamii Ţărei Românesci adreseză la 25 August următ6rea proclamaţiune, în atâtea exemplare, câte judeţe, anunțând noua domnie şi
însărcinarea lor de Căimăcami :
Noi

Căimăcamiă

Țărei Românesci

Cuvioșilor Arhimandriţi și Egumeni de pre la mănăstiră, molitvelor vostre,
Protopopilor, Preoţilor şi D-vâstră Boerilor, Boerinaşilor şi vouă tuturor locuitorilor de obște, de la sud..., sănătate vă pohtim de la milostivul Dumnedeii ; vă
facem în scire, că astăqi la 25 ale lunei aceştia, am primit veste de bucurie,
cum că prea puternica Impărăţie (a căruia slavă, mărire și putere, Dumnedeii
să o înmulțâscă în veci) ne-ati hărăzit Domn şi stăpân ţărei aceştia pre Măria sa,
prea Inălţatul” și prea slăvitul nostra Domn, Constantin Alexandru Ipsilant, Vvd:
(Domnul Dumnedeii să-i întărâscă şi să-i delungeze stăpânirea în luminat scaunul
Măriei sale), cinstindu-ne şi învrednicindu-ne Măria sa, cu însăși Cartea Măriei
sale de Căimăcămie, cupringătâre de Domnescile Măriei sale povăţuiri şi porunci,
pentru căutarea . .... ţărei cu îngrijire, prin care, nu puţină bucurie trebue
să aveţi de împreună cu noi şi D-vâstră toţi de obște, ca unii ce sunteţi încredinţaţi de buna oblăduire a Măriei sale, după pilda ce avem din Domnia Măriei
sale, ce ati fost în Ț6ra Moldovei, vecina nâstră, şi atât Dumnslor Ispravnicilor
şi Jadecătorilor şi celor-l-alți Boori şi Zabiţi, cum și toți locuitorii de obşte
parte bisericâscă şi mirenâscă, de ori-ce trâptă, stare și breslă ar fi, primind
cu bucurie vestirea acâsta se vă încredinţaţi, nădejduind, fără de îndoire, la
oblăduirea cea bună și plină de dreptate și înţelepciune a înălțimii tale, care
avem a petrece subt a Măriei sale bună umbrire.
Deci, pe lângă vestirea bucuriei ce vă trimetem, de luminata Măriei sale
Domnie, nu lipsim a serie Dumnâvâstră Ispravnicilor, ca nisce dregători ce vă
aflați încărcaţi cu judeţul acela asuprăvă, să aveţi acăuta trebile județuiui ale
Isprărniciei cu silință și fără de lenevire, dreptateşi bună cumpănirea locuitorilor, |
păzind cu scumpătate şi încredințându-i pre toţi de o drâptă oblăduire, ce nădăjduim a av6 în gilele Măriei sale, îndemnnâdu-se fieş carele a şi căuta de
hrana și chivernisâla lui cu bucurie, păzind judeţul şi pe locuitori cu Zabiţiă,
cu Polcovnicul, Căpitanul şi cu toţi slujitori de cei împotrivă și făcători de
2. Vedi cod. XLVIII,

fila 143, 143 verso şi 144.
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vele, având mai vîrtos la, tr6ba Nizamului,. îngrijirea cea cuvinci6
să de a nu se
întâmpla vre-un cusur; pre slujbași, pre Zapcii încă să-i aveţi
la bun zapt, ne
îngăduindu-i de a face cât de puţine, jafuri locuitorilor, și așa,
fieşi-care în
parte, mare și mic, dregător seaii slujbaș, să vă osirduiți prin
bune urmări,
ca la buna venire a Măriei sale, care. o rugăm de la milostivul Dumnede
ii: să
fie norocit, să. vă puteţi arăta cu feţe curate, de a putea cunâsce
și Măria sa,
a fieș-căruia slujbă bună, după care să se pâtă nădăjdui la mila
Măriei sale;
iară, împotrivă când vre-unul se va afla în vre-un cusur
al slujbii, seaii în
ori-ce fel de vină, înşi-ne îi vox fi davagii pentru necinstea și
osînda,. luă ;
drept aceea, după ce veţi înţelege Dumnâvostră Ispravnicilor, acâstă
bună restire,
să aveți a pune să seâtă copiide pre acâsta carte, și cu om într'adi
s, în grabă,
să o trimiteţi să o citâscă negreșit, cu înţelegere, prin tâte orașele,
târgurile şi satele

judeţului, întru audul tuturor locuitorilor de obşte, ca fieși-care
luând acâstă
vestire de bucurie, să nădăjduieseă de la Măria sa, prea Inălțatu
l nostru Domn
și stăpân o bună ublăduire, plină de dreptate şi de milostivire,
şi să râge pre
milostivul Dumnegeti, de obşte, pentru bună venireaşi starea
cea norocită şi
îndelungată a prea luminat scaunul Măriei sale; de care şi așteptă
m de la Dumn6vostră răspuns fără de zăbavă, cum că aţi înţeles bine
vestirea cu povățairile care -mai sus vă dăm, și că s'ai urmat și citirea
cărţilor în tâte sat-le
şi oraşele judeţului, spre înţelegerea tuturor de obşte, şi
fiți sănătoşi.— 1802,
August 925. *
po
*

Sosirea domnului
timp;-La 28 August

noi

in

-.
,

Bucuresci

.
?

este

intărdiată

mat

mult

1802, st. n., BRuffin ar&ta lui Talleyrand din Paris,

„că îşi tace datoria de a combate numirea lui Const. Ipsilante la
tronul
ț&rei Muntenesci, numire care atinge ondrea numelui
să dică, la data acesta numirea nu era incă făcută. :

-frances 1. Va

Pera, 28 August,

1802.

1.. Rutfin către Taleyrand, ministrul relațiunilor esterne, despre
oposiţiunea
luă, la numirea lui C. Ipsilanti domn în Valahia.
Pâra, le 10 Fructidor, an 10.
.

7

Le second point discut (avec M. de Tamara) fut i'aftair
e de la Valachie.
Des Boiards de cette principaut6 pass6s en Russie et ne
voulant plus rentrer

sur

leurs terres avant

le redressement

de leurs griets,

ont

eu recours ă cette
fin ă Mr. de Tamara, et cet Envoy6. se fondant sur
le trait6de Kainardji,
conclu en 1774, entre sa Cour et la Porte, se fait le solicit
eur de ces 6migres
auprăs de leur Souverain l6gitime. Lis se plaignent d'avoir
6t6 contraints par
x
.
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„Printr'o altă notă a sa către Talleyrand, din 1 Septembre,

arată

şi

că a

că i sa

spus,

că Ipsilante va fi

curând

domn

în

Muntenia

înţeles că acestă numire se va face, cu tâte împotrivirile lui Ruffn i.
Intr'un P. S$. de la acesta-şi notă, Ruffin informeză, că în acea
di de 1 Septembre st. n., Constantin Ipsilante a şi îmbrăcat caftan de

les Princes Hantzerli, Moruzzi et Suzzo ă payer plus de 90 mille bourses (40
ou 45 milions de notre monnaie) outre les impâts ordinaires, dans Pespace de
3 ans, sous prâtexte de levâes de troupes et d'autres mesures de dâtense, et
n'en ayant jamais oppos aucune au brigandage de Passavan-Oglou. Ils demandent par organe de M. de Tamara, pour condition sine qua non de leur
rentrâe en Valachie, un nouvel ordre de choses, savoir: gue leur Hospodar le
soit ă vie, que les revenus soient fixâs au taux ot ils &taient lors de la râddition volontaire des Valaques ă la Porte, quiils puissent lever parmi eux et
tenir sur pied une armâe de 10 mille hommes, plus ou moins; et enfin que
Constantin Ipsilanti, comme le Prince le plus habile ă gouverner, le plus juste
et le plus vailiant, soit nomm$â leur Hospodar.
M. de Knobelsdorft me dit bien dans la suite de notre entretien, que
Constantin Ipsilanti avait r6uni les suffrages de la nation valague, mais j'ignorais
que ce Ministre
fit un si vif intârât ă ce prince grec, et, persuad6, comme
je le suis, qu'il 6tăit ports pour la Russie, je m'expliquai nettement sur Pexclusion que les Franqais devaient et voulaient lui donner. Je fus tout Gtonn6
des efforts que lEnvoy& de Prusse fit pour justifier Ipsilanti de tous les torts
qu'il pouvait avoir eus senvers nous. J'eus beau les exposer dans tout leur
jour. M. de Knobelsdorfi pârşista ă les rejeter sur la circonstance, ă implorer
la magnanimit€ nationale en faveur de son protâg6 et ă me protester qu'il
n'6tait ni Russe, ni Allemand, ni Anglais. Par justice pour la puret6 des in” tentions de ce Ministre, avec lequel nous n'avions jamais difiâr€ d'opinion,. de
sentiments, ni de dâmarches, je m'abstins de le contredire davantage, surtout
dăs que je m'apergus que la prevention sen mâlait au point de confondre les
personnages et les dates et de contester les faits. II attribue, par exemple, au
Prince Ipsilanti le mârite d'avoir sauvâ le citoyen Beauchamp de la mort
ignominieuse que le Ministre Smith poussaitle Grand Visir ă prononcer contre
ce Frangais, comme espion ; mais il est positif que le citoyen Beauchamp n'âtant
arriv6 quo le 11 avril 1799 et Ipsilanti ayant 8t6 nomme Prince de Mo'davie
le 14 Mars prâcedent, n'6tant plus cons6quemment Drogman de la Porte âă
cette 6poque, c'est ă Alexandre Suzzo qui Vavait remplac6 que cette cuvre
mâritoire est due. J'en fis lobservation ă M. de Knobelsdorfi; il ne s'y rendit
point et je me tus. Mon silence a pu lui paraître un effet de ma conviction:
mais elle a si peu opâr6 que j'ai eu quelque regret de lui avoir fait connaître
ce que je pensais du Prince Ipsilanti, que je soupgonne avoir 6t6 conseil'6 par
Vinterprâte russe de profiter de ma confiance dans Venvoy6 de Prusse pour
me pressentir et me dissuader
......
ee...
„4. Hurm,, vol. 1781—1814,
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domnie a ţărei

Românesci!.

mentele

inierne.

n6stre

Acâstă dată concordă deplin

La Bucuresci

nu a

putut

cu docu-

sosi scirea

decât

la 24 August, st.v.. A fost o: neașteptată şi suprindătâre scire pentru |
Alexandru

Suţu, dar

el a trebuit să se

mângâie

cu

faptul,

lăsat domnia Moldovei.

Y

E

*

că i s'a

Pera, 1, Septembrie 1802.

-

1. Ruffin către 'Telleyrand, ministrul Relaţiunilor esterne, despre hârtiile
ambasadei francese și despre numirea lui C. Ipsilante Domn în Valachia.
Pera, je 14 Pructidor, an 10.

Quoique nous nous fussions d'abord promis que les articles seraient
transcrits sans observation dans cette premiăre entrevue, il n'en est aucun qui
n'ait amen6 une observation quelconque. Mais ceux sur lesquels j'ai particulidrement insist€ sont les papiers qui, fort indifiârents pour les Ottomans, sont
de la plus grande importance pour nous. Pour y appeler toute attention d'Ibrahim-Efi6ndi, j'ai dă lui faire sentir jusqu'ă Phyperbole, que c'âtait lă le point
essentiel. II s'est engagâ ă faire de nowvelles recherches..Je lui râpâtai ă sati6te
que le Prince Ipsilanti et ses consorts &taient responsables de tous ces papiers,
parce quw'ils en avaient conseill6 la dislocation qui ne serait jamais venue dans

une

tâte

turque,

s'en

taient

rendu

dâpositaires

et

devaient

absolument

les

faire retrouver. J'allai plus loin: comme îl mavait te confie que la nomination

„de

ce

Grec

ă la Principaută

je demandoi

examen

que toutea

de

Valachie

les personnes

qui

devait

tre

faite

s'6taient îngertes

tres-incessamment,

dans

le transport,

et la garde des papiers ne pusasent point S'absenter de celte capitale

0 elles devaient comparaitra
terpelice:.

comme

partie,

en notre presence, pour

€tre în-

['Eiffendi, qui, dâs le commencement, m'avait ni6 la remise entre ses mains
de mes deux offices relatifs aux papiers et aux depâts des Chancelleries, malgr6
Vassertion
-de la Porte, me râpondit que Von saurait bien trouver ces personnes,
fussent-elles aux Indes. Ca fut pour moi un trait de lumitre, et je compris
que le Divan avait resolu de donner ă Ipsilanti la principaute de Valachie,
sans auoir gard ă mes repre:entationa. Je me dtermirai donc ă exiger formellement en finissant la conference, que PEfendi en fit son rapport ă 8. H.,
comme j'en transmettrais de mon cât le râsum6 ă mon Gouvernement. Ces
„paroles furent corisignâes ă Linstant sur le. Protocole par le Beyliktehi.
3
.

.

.

.

.

.

.

.

.

e.

Signes:

Ruffin, Kieffer, Franchini.

P.S.
le Prince Ipsilanti, qui
la demande

de

Yussuf-Pacha,

Principauie de Valachie,

avait 6te Van 7 fait
vient d'âtre revetu

IHoapodar de Moldavie, &
du

Caftan,

sur les instances de son protecteur.

et nommă

ă la

On assure

que
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Se pare, că Rusia a găsit mijlocul să acuze pre Alexandru Suţu,
că are secrete înțelegeri cu Franţa, de 6re-ce postelnicul săi, Luce
“Gaspari Belleval petrecea tocmai atunci la Paris, recomandat de
domnul

Moldovei, precum mai sus am arătati, Dar, de este să credem

o afirmaţiune a lui Puffin, Rusia,— cel puțin ambasadorele ei —a primit
de la Constantin Ipsilante 200 pungi de bani, adică 100,000 lei.

Numirea lui Constantin Ipsilante fu un eşec pentru cei mai mulţi
din Constantinopole, afară de Rusia: Căpitan Paşa, Cliihaie, Sultana
Valide, miniştrii turci, Calimachiscii, Moruzescii, cari toţi erai con-.

irari acestei alegeri, o primiră ea pre o fârte neplăcută cădere a: lor.
la missien de Russie a regu Vipsilanti un prâsent de deux
retour de son suffrage. Le Capitan-Pacha, le Kiaya de _la
presque tout le Ministăre Ottoman Gtaient, dit-on, contraires ă
Les Callimakis et les Moruzzis en son dans la constepnation.
ajouter, Citoyen Ministre, ă tout ce: que jai eu l'honneur
ă ce sujet,
Ie

cents bourses, en.
Sultane mâre, et
cette nomination.
Je ne pis rien
de vous marguar
Sign:

Ruffin.

Paris, 1 Septembrie

1802.

1. Talloyrand către Principele Moldovei, despre generala! Luce de GaspariBelleval.
| Paris, le 17 Fructidor an 10.

Prince,

J'ai regu la lettre que vous m'avez fait Phonneur de m'6crire le 5%. Juin
et dans laquelle vous voulez bien mi'informer de Pint6rât qu8. vous prenez ă
Mr. le G6n6ral Luce de Gaspari-Belleval, que ses affaires ont appel6 en France.
Naturellement prâvenu en faveur Mun officier que vous honorez de votre
estime et de votre confiance, je. saisis avec empresement loceasion qu6 vous
m'ofirez, de faire en appuyant ses râclamations prăs du Ministre de la Police
gârisrale, quelque- chose qui vous soit personneliement agrâable.
Veuillez, Prince, agrâer tous mes remerciments, pour le son que vous
avez bien voulu prendre de faire passer an Charg6 d'Affaires de la Râpublique
ă Constantinople, les dâpâches qw'avait regues pour lui le courrier îrangais qui
a pâri au passage du Danube.
|
J'ai lhonneur, Prince, de vous oftrir Passurance de ma plus haute considâration. -

Sign6:

Talleyrand.

CCCXXIV.

Belleval serie din Paris (hotel de Prusse, rue Traversiăre) către ministrul

afacerilor externe despre plecarea sa îndărăt:
«Forc6 d'abandonner les affaires qui m'ont amenâ ici pour me rendre
„auprâs de mon Prince, daignez, citoyen Ministre, me permettre d'aller prendre
7
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Credem, că tocmai intrigile neterminabile ce suscitară numirea
lui Constantin Ipsilante, îl obligară să stea câte-va dile mai mult în
“Turcia, ca să le dejoce. De aceea intrarea lui Constantin Ipsilant în

Principat este mult întârdiată.
In

lipsa lui,

continuă

|

a gera

tote

interesele

ţărei Caimacamii

ajutaţi de întregul Divan.
Caimacamii trămit la 12 Septembre 1802, întru întâmpinarea
Domnitorului Constantin Ipsilante, un alaiă, care să-l adăste pe malul
Dunărei.
vos ordres et vous remercier de lintârât que vous avez bien voulu me temoigner
et dont je conserverai une reconnaissance eternelle.
Je suis avec respect;
”

Luce
Sccrâtairă d'Etat des
Hurm,

Vol.

Gaspari- Belleval
Principauts

de Moldavie

et de Valachie.

1744—1814.

Mai vei docum. 322, de la pag. 227, prin care Belleval, la 11 August
1802, propune ministrului relațiunilor externe din Paris, să-i dea el informaţiuni despre Turoia, în care a locuit 5 ani.

COOXXII
Paris 11 August

„Belleval
orientale.
Vol. 294

D.

către

ministrul

Relaţiunilor

externe,

|

despre
|

1802.

cunoscinţele

lui

144.

Citoyen Ministre,
Paris, le 24 Thermidor,

an 10.

Habitant depuis 5 ans la Turquie ; apliqu6 autant par inclination que pâr
devoir, ă connaitre les gens et les localitâs, je serai, j'ose le croire, plus ă
portâe que tout autre, par la mesure oii je me trouve, ă vous donner tels
6elairicissements que vous pourriez dâsirer sur ce pays-lă qui, ce me semble,
doit vous int6resser sous bien de rapporis. Vous ne pouvez douter, Citoyen
Ministre, de Virfluence immense qu'a mon Prince sur les dâterminations de la
S. P., et je dois croire que S$. A. ne vous a pas laisse ignorer le degr6 de
confiance dont elle m'honore. Ainsi, j'ose me flatter que peu de gens seraient
plus ă m6me que moi de contenter votre curiosit6 sur tout ce qui a quelque
rapport ă ce colosse aux pieds d'argile; mais je puis vous certifier avec encore
plus d'assurance, que personne ne dâsire plus que moi de s'6tablir quelque
titre particulier auprăs de vous.
Je suis, etc.
Sign6:

G-al L. 6. Bellevol

"Bâtel de Russie, rue Traversiăre,
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Acestă dată, de 12 Septembre, nu este însă aceta a sosirei în
eră a noului Domnitor. La acestă dată Caimacamii daii numai în scire,
în timp util, celor cari au să iee parte în alaiu î.
Ultimul act semnat de Caimacami, fu cu data de 6 Octombre 1802.
Va să dică, sosirea în Bucuresci a lui Constantin Ipsilante se întâmplă

după 6 Octombre.

Cari fură principalele acte ale Căimăcămiei, care administră ţera
de la 95 August până la 6 Octombre 18029
Cea mai dintâiii grijă a Caimacamilor şi a Divanului fu să aibă,
bani, din cari să potă plăti lefile şi havaeturile oştenilor turci, cari nu

voia a se ridică din țeră, până ce nu li se vor fi plătit lefile. Sprea
ajunge acest scop se recurse la două mijloce:
Primul mijloc tu imprumutul. Boerii, conducătorii

guvernului

țărei, căută să se împrumute cu o sumă de bani de la magistratul
Braşovului, seaii de la un personagiii cu numele de Clozios, tot din
Braşov, punend amanet venitul din oierit.
Etă cele două acte relative:
De

la Dwanul

.

Principatului Țărei Româmescă, către cinstitul
al împărătescei cetăță Braşovul

Magistrat

Cu prietenâscă scrisdre, însciințăm cinstitului Magistrat, că pentru a se plăti
lefile oştirilor împărătesci, ce s'aii aflat aici pentru paza ţării, și încă se află
1. Cei ce sunt orinduiţi după obi-eiul țărei a merge la malul. Dunărei,
înaintea Măriei sale i Vodă.
Căpitanul de Lefegiă, cu tacâmul lui, prapura și bucine, Polcovnicul de târg,
asemenea,
Vătavul de Divan, cu 6menii săi cu prapure, şi fiind-că nu are 6meni de
ajuns, să iee și de la cei-l- alți zabiți 6meni.
Vechilul de Armași cu tot tacâmul Domniei sale, după "obicei,
Episcopul, care se să va gasi cu cale de a merg; 8.
Dumnâlui vel Logofăt cu Dumnâlui Cluceriii Stanciu, cu tagma Logofeţiei,
şi tagma bisericei curţei gospod., adecă eclisiarh, protopsaltul, deftereul, preoţi
şi diaconi.
Dumnâta vechilule al vătășiei de Divan, primind acâstă poruncă, să îngrijoșci

a merge

şi a ar&ta la toți câți sunt însemnați

va fi trebuinţă, să -se afle cu toţi gata.—1802,

mai

Septembre

sus, ca la giua

ce

12.

Semnaţi: losif Argeşanu, Nicolae Brâncoveanul, Gheorghe
Manolache Creţulescu, vel Vistier Filipescu, Constantin Stirbeiă,
neanu, Manolache Grădişteanu.

Mavrocordat,
Radu Slăti-
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și acum neridicate până a 'și lua lefile, are ţra trebuinţă de o îndestulată sumă
de bani, și alt mijloc ne-având de a se răspunde, am pofiit şi pt Dumâlui cinstitul
Agent Sinior Marchelius, ca să arăte prin scrisrea Dumisale, către cinstiul
Magistrat, acâstă trebuință ce avem, spre a ni se da împrumut de la casa cinstituluă
Sfat, câtă sumă de bani se va întâmpla a avea, şi în soroe rînduit să-i răspundem cu dobânda lor ; pentru care nu lipsim și noi printr'acâstă prietin6scă
scris6re, sub iscăliturile n6stre, a pofti pe cinstitul Magistrat să bine-voiască a

arăta a vecinătăţii prietenie la acâstă mare tebuinţă ce avem, ca să ne întâmpine

cu câtă sumă de bani va fi având casa cinstitului Sfat, în soroe orînduit, însciințându-ne cu ce dobândă poftesce cinstitul Sfat, a ne face acâstă împrumutare,
şi pentru siguranță vom da la casa cinstitului Sfat, ca un amanet

pentru

încredin-

țare, slujba oceritului ţării, ca la vremea lui eşind să se plătescă acestă datorie
de bâni cu dobânda lor, fără de a se lua în alte cheltueli ale, țării, iară sorocul

va fi până la sfirşitul lui Maiiă, fiind-că atunci este obicinuită vremea vîndării

acestei slujbe.
Deci nu suntem la îndoială, că și cinstitul Sfat cunoscând acestă grabnică
trebuinţă ce avem, de a se curăţi şi de a se ridica cu un ceas mai nainte greutatea
țării, nu va zăbovi cu osirdie și în dragoste prietenâscă a ne întâmpina cât
mai fără zăbavă trebuința ce avem, însă nu în bani Hiduli, nică în vre-o

monedă ce nu pâte trece aici, ci în galboui seaii monedă de argint, ce trec aici

cu care să ne putem sluji, fie şeptacuri de câte şeapte ereiţari, de carc și așteptăm
răspunsul

cinstitului Magistrat

cu un

ceas mai

nainte şi suntem

Magistrat buni prietini şi vecini.—1802, Sept. 15.

ai cinstitului

Dositeiti al Unyro- Plahiei, Dumitrache Ghica, Nicolae Brâncoveanu, Gheorghe
Mavrocordat, Scarlat. Ghica, Manolache Creţulescu, Constantin Filipescu, Radu
Golescu, Constantin Ştirbeiti, Isaac Ralet.
2
Cod.

De la

XLVIII,

Divanul

fila 143.

Principatului

Țerei Românescă,
Domnul Clozios

câtre

Dumnălui

cinstitul

Cu prieten6scă scris6re înștiințăm Dumitale, că pentru a se plăti lefile oştirilor împărătesci, ce s'aii aflat aici pentru paza țării, şi încăse află neridicate până
a-și lua lefile lor, are ţ6ra trebuință de o îndestulată sumă de bani, și alt mijloc
neavând de a se răspunde, am poftit pe cinstitul Magistrat a împărătescei cetăţi
a Brașovului, atât prin Dumnâlui cinstitul Agent Sinior Marchelius, cât și prin
deosebită scrisârea n6stră iscălită de noi, ca să ne întâmpine la acâstă mare
trebuinţă, ce avem cu câtă sumă de bani se va afla la casa cinstitului Sfat, şi
în soroc orînduit să-i plătim cu dobânda lor, şi pentru siguranță vom da ca un
amanet pentru încredințare, slujba oieritului țării, ca la vremea lui, eșind, să
se răspundă acâstă datorie de bani, fără de a se lua în alte cheltueli ale ţării,
jară sorocul va fi până la sfârşitul lunei Maiii; de care poftim și pe Dumnsta
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“cu dragoste prietenâscă ca -pe un vecin şi bun prieten, să bine-voiescă, ca de la
casa cinstitului Sfat, şi cu de la însăși cinstita persâna Dumitale seâi de la alte
obraze,

să ne întâmpeni

câtă sumă
ce

la acâstă

mare

şi grabnică

trebuinţă

ce

are

ţâra,

de bani mai îndestulat se va afla, şi să ni se arate de Dumnâta

dobândă

poftesci

a ne face acâstă împrumutare ; de care

și nu

suntem

cu.

cu
la

îndoială că şi Dumnâta, fiind cunoscută cât de mare și grabnică este acâstă trebuință, ce avem, nu veţi zăbovi, ca un bun prieten şi vecin, cu dragoste a ne
întâmpina, ca să se curețe şi să se ridice cu un ceas mai înainte greutatea ce
are ţâra, însă nu în ţidulă, seaii în monedă de bani ce nu pot trece aici, ci în.
galbeni şi monedă de argint, de cară trec aici, cu care să ne putom sluji la
acâstă grabnică trebuință, fie în şeptacură de câte 7 creiţari; şi așteptăm priotinescul răspunsul Dumitale cu bani, fără de zăbavă.—1802, Septembre 15.
Ai Dumnâvâstră buni prieteni şi vecini:
Dositeiii al Ungro-Vlahiei,
coveanul,

Iosif Argeş, Dumitrache Buzăi, Nicolae Brân-

Scarlat Ghica, Gheorghe Mavrocordat Caimacam, Manolache Creţulescu,

Radu Golescu, Constantin. Filipescu, Isaac Ralet,
Câmpineanu, Enache Bărcănescu,

Constantin Ştirbei, Scarlat

Cod. XLVIEII, fila 144.

_ Al doilea mijloc fu menţinerea unor dări sporite încă de sub.
domnia lui Michail şi Alexandru Suţu. Intre acele dări sporite, fu a
vinăriciului, care de la 5 bani la vadră se ridică la 9 bani. Decât ccine
împarte, parte îşi face» cum dice proverbul. Boerii Caimacami şi Divaniţi cu t6tă nevoia marea Visteriei de bani, se feriră de a întinde vinăriciul
şi la înaltul cler, la mOnăstiri

şi mai ales la boerimea de ori-ce treptă,

ba chiar şi la feciorii de boeri şi veduve

boerdice.

la vadră

escepţional.

urmeză

a se lua numai

pe 1802,

Darea de 4 bani

Ecă pitacul, dispunând la 5 Septembrie, după darea vinăriciului
-şi actul din 28 Septembrie 1802:
Noi
*

Caimacamii

Țerei Românesti.

„Fiind-că și întru acest următor, anul o mie-opt-sute-doi, cu socotâla și
sfatul de obște s'aii hotărît a se urma darea vinăriciului, iarăși ca în anul trecuti
tot pentru acelaș de atunci cuvânt și cuviinci6să pricină, care şi acum curge,
adecă pentru cunoscuta lipsă și neajungerea grelelor cheltueli neobişnuite ce
sunt trebuincidse pentru hrana Impărătescilor oștiri, şi pentru plata lefilor lor,
de aceea dar, adausul de patru bani la vadră peste cinci ce sunt obişnuiţi,
are a se lua și-&stimp de la 'tâte poporele de obşte, atâta la cele ce sunt
Domnesci și mănăstiresci, cât și din cele ce sunt numai mănăstiresci, cu totul,
de la tâte să iae adausulu de patru bani, pe sâma Domnâscă, bez vinăriciură
la mănăstiri, care aii a şi le lua mănăstirile fără a se amesteca la acest

-
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adaus, iară acest ajutor ai al da numai dajnicii ce plătese
vinăriciul, iar nu
și privelegiaţii, şi cu acâsta, hotărâre, însă ca, acest adaus de patru
bani numai
&stimp să fie pentru a vremei întâmplare și mare trebuință
ce este, iar la
anul viitor și înainte să se urmeze iarăși obiceiul vechii, fără
a rămâne ca
o lege în ţ6ră; cu- care acâstă orînduială, fiind-că ati cumpărat
pe anul acesta
vinăritul Domnesc ot sud. . . . Dumnâlui. . .. i s'aă dat de la
Divanu Domnesc
ponturile de maijos arătate, ca să fie volnic a căuta slujba vinăriciului
din numitul
judeţ, urmând întocmai ponturile ce se coprind mai jos:
1. Mitropolia, câte trele episcopiile și mănăstirile cele mari cu metoşe
le
şi Dumn6lor veliţi boeră, al doilea și al treilea până la boeria
cea mai de pe
urmă, ce să face cu caftanu şi feciorii de boeri, și jupânesele
văduve, ce le
vor fi stătut bărbaţii până la cea mai de pe urmă boerie
cu caftan, vinăricitt
să: nu plătâscă, precum şi neamurile, și boerinași, mazili și
alții ce ai hrisâve
și cărţi Domnesci, iarăș vinăriciă să nu plătâscă.
|
2. Toţi cei-l-alță de obşte să plătâscă la orînduiți slujbași,
de vadră câte
nouă bani, după drâpta măsurătâre a cotului înfierat, ce s'aiă dat
slujbașilor de
la vistieria Domnâscă.
”
3. Toţi cei ce sunt subt privilegiuri de a scuti vinăriciul,
fârte să se
fer6scă a nu cere să se scutâscă vinul vre-unuia din cei ce plătesc
vinăriciul
pentru că carele sar afla întro faptă ca acesta, i se va lua privile
giul de la
mâni, cum și cel ce cu meșteșug ca acesta va âmbla a scuti vinul,
dovedindu-se
de boerii vinăriceri, să-l apuce să plătâscă vinăriciul îndoit.
4. Mănăstirile şi bisericile câte ai hrisâve şi cărţi Domnes
ci să aibă a-și
lua milele pre deplin precum ati luat și până acum, urmându-se
după cuprinderea
cărților și hrisâvelor ce ati, care să aibă a le arăta la vinăric
eri, iară mănăstirea
Căldărușani, fiind-că din vechime are din câte-va popâre
milă câte doi bani
de vâdră, și în urmă i suit mai făcut adaus câte un
ban, de Măria sa Mihai
Vodă Suţul, să aibă dreptul a lua câte trei bani dint'a
cele popsre,
5. Boerul Tacsildariu, orînduind pre fie-care slujbaş
i la poporul .săii, să
aibă datorie acel slujbași ca să măsâre vaselepe dreptate,
fieș-căruia, cu cotul

Domnesc, ce li s'aă dat pecetluit acum

de la Visteria

Domnâscă,

ferindu-se ca

nici să încarce cât de puţin, dar nici să iee mită sea
daruri și să pue mai
puţin, a căruia măsurătre de a se putea dovedi că aii fost
drâptă întru aderăr,

pre fieș-care sâră să ducă seaii să trimită tertelog scrisului dintru
acea di, cu

mesurile fieș-cărnia vas la boerul Tacsildariu, şi boerul
'Taosildaru după măsură,
să aibă a socoti vedrele fieș-căruia vas, și după ce le va trece
la catastivul săi, să
dee fâie iscălită la mâna scăunașului, în care să arate pre
fioş-care om pre anume
și cu câte vase, arătând fieș-care vas cu trăsurile
lor şi cu suma vedrelor,
ca să fie la dânsul, să se caute fieș-care să se vagă
pe câte are să plătâscă ?
care î6ie să nu fie volnic nimeni de a o lua de la mâna
lor, făr' de poruncă,
adecă nici Ispravnicii, nică “Taesildaru, nici slujbaşi, nici
nimenea, şi apoi
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asemenea f6ie ca aceea, iăraș cu numele omului, cu număru vaselor, cu măsurile şi cu suma fieş-căruia. vas* făcând, să o trimită le orînduitul slujbaș în
poporul săă, şi slujbașii de pe acea fâie, să facă de fioș-care yas câte un răvaș
în care să arate nnmele omului și trăsurile vasului, și câte vedre ali eşit
acel vas ? care răvaș; dator să fie acel cu vinul să-l lip&scă cu cocă în fundul
buţiei, seaii pe dâga tocitârei, și apoi la plata banilor să dee un răvaș de plată
în care să arate, că aii plătit cutare om vinăricerilor, că aii avut într'atâtea vase
vedre atâtea, de vadră câte bani atâţia la cutare vinăriceriii, care fac taleri atâţia
ca să” fie de sâma și să-l păstreze, ca la cercătura ce se va face, să-l aibă de
a-şi da sâma, ca să se cunâscă și slujbașul de aii făcut măsurătârea pre dreptate și fără viclenie, în care răvaș să se iscăl6scă acel vinăriceriii.
6. Pricinile şi judecăţile ce se vor întâmpla intre podgorenii popoarelor
de la acel judeţ, să se caute de Boerul Tacsildaru, însă ferindu-se de gl6be seaii
a jăfui pe cinevaș, fără de numai să le caute dreptăţile întru adevăr, iar slujbaşii
să nu se îndrăsnâscă fără de scirea şi porunca Tacsildarului,de a face cevaș, cumnică

Ispravnicii să nu se amestece la judecăţile podgorenilor, dar când Tacsildarul

şi slujbașii vor face năpăstuiri și jafuri, atunci
în scire Divanului Domnesc.
7. Scaunele

de carne

ce

sunt la popâre,

datori să fie Ispravnicii a da
pre

la moşii boerescă şi mănăs-

tirescă, câte dintr'acelea vor fi date cu cărți Domnesci-de a li se lua avastul de
stăpânul moşiei, să aibă a și le lua pre deplin; dar şi Vinăricerilor să aibă,
a li se de obicinuita carne pentru mâncarea lor, după obiceiii ; precum s'aii dat şi
alte daţi, iar câte din scaune nu vor fi date prin cărți seati hrisâve Domnesci,
de la acelea să iae Vinăricerii tot avaetul deplin.
„8. Pentru mâncarea slujbaşilor și pentru hrana cailor lor, ori-ce le va
trebui să cumpere cu bani, fără de a nu se supăra cinevaș măcar cu cât de puţin.
9. Paralele de cramă să lips6scă, să nu se iae, fără numai două parale să
iae de nume, de răvaşul ce va da pentru plata Vinăriciului, dar de răvașele
cari. sunt să se lipâscă la vase, să nu se îndrăznâscă a lua cevaș că se va pedepsi.
10. Păzitorii ce se vor orîndui prin gurele văilor, ca după obiceiii să păzâscă
a nu eşi vre-o bute fără scirea şi răvașul Tacsildarului, forte să se ferâscă a
“nu se îndrăzni să lase vre-una bute, seaii să se îndrăznâscă a cere cevaș de
bute, oră de parale, ori de vin, şi Boerul Tacsildarul să cerceteze adesea și dovedind pre vre-unul, că aii slobogit vre-o bute fără de răvașul săi, seaii că ai
cerut să iae parale seaii vin, ca obiceiii pentru trecătâre, să li se facă căquta
cercetare.
14. Incărcăturile la măsurătâre, care le obicinuese Vinăricerii a le face, cu
totul să lipsâscă, ci drept întru adevăr pre cât va fi vasul cu adevărată măsurătâre, pre atât numai să iae, iar mai mult măcar cu o vadră să nu încarce
pre locuitori, căci după cercetările ce în urmă are a se face pre urma slujbașilor, nu numai vă întârce îndoit slujbaşul acela, ci încă și forte se va pedepsi.
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12, Atât la popârele cari ai și Vinăriceri Domnesci,
şi Mănăstirile, cât
și la popârele ce era cu totul moănăstiresci, să âmble
Vinăriceriii Domnesc împroună cu .6menii mănăstirei, care să sorie după -obicei
ă, măsurând drept cu
cotul Visteriei, fără de a încărca, precum am gis
mai sus, măcar cu o vadră pe
nimeni și partea de bani a Vinăriciului Domnesc, să
o iae slujbașul Domnesc, iar
partea de bani a mănăstire să o iae omul mănăstiresc,
fără de a pretenderisi
Vinăricerul Domnesc, nici vre-o qeciuială, nică vre-o
cheltuială,
Poruncesce dar Divantil, Tacsildarule al Vinăriciului,
de la mai sus numitul
judeţ, să cauţi să fii următor acestor ponturi, atât
însuţi cât și pre cei cari
veă orîndui prin plăşi, cari poruncă să le citesci și celor
ce ai orînduit prin
plăşi în judeţ, pentru căutatul slujbei, ca să le auqă și
să le înțelâgă, şi să nu
se cnteze a încărca la măsurătâre cu cât de puțin
pe cinevași, oră a âmbla
cu alt-fel de cot, seati cu coturi vechi din anii trecuţi,
ori a face altă nedreptate
vre-unuia cu vre-un fel de meșteșug, seaii a face
nescarva cheltueli pentru
conace fără de plată, oră silă şi răzvrătiri intre locuito
ri, că negreşit unul ca
acela nu numai va întârce îndoit, ci încă se va și
pedepsi strașnic, ori de ce
trâptă ar fi. —1802, Septombre 5.
|
Cod. XLVIII, fila 139,
Noi Coimacamii

Tărei. Românesci.

1. Fiind-că pentru văduta greutate și neajungere
a plăti lefle oștilor
Impărătesci și a zaharelei cei trebuinciâse de hrana
lor, în tote chipurile făcându-se
cuviinci6se chibzuiri, nici un mijloe altul nu
s'a -putut găsi pentru Greş-care
ajutor, spre ușurința „acestei greutăţi, de vreme
ce la săracii locuitori birnică
nu ai rămas tainat, după atâtea și atâtea greută
ţi ce ai suferit şi aii răspuns
până acum, și fiind-că pre câtă vreme se află
oştirile aici în ţâră, așteptând
plata lefilor, cu atât mai vârtos se adaugă și se
mai înmulţesce greutatea, de
vreme ce și lefile se urmâză și se plătese până
în giua ridicării şi eșirei lor
din țâră afară, şi trebuincisele zaharele pentru
tainaturillor
e curg necontenit
până atunci ; de aceea dară pentru acâstă de
obște vădută greutate a țărei, ce
S'aii întâmplat întru acâstă vreme, cu sfat de obşte
s'aii hotârit, ca întru acest
următoriii an, cu 16t 1802, să plătescă vinăriciă câte
9 bani de vadră, nu numai
locuitorii dajnici,ci şi breslele privilegiate, adecă
Postelnicii, N Gmurile, mazilii,
Cumpăniile, Cupeţii și toți câţi aii cărți Domne
scj de scutâla vinăriciului, afară
numai din Tagma, logofeţilor Divanului &ospod
și ai Visteriei și ai Divanului
de la Craiova, și sameșii şi condicarii de pre la
judeţe, cari toţi cu fâie pre
anume

se vor arăta. Drept aceea, fiind-că vinăriciul locuitorilor
dajnici s'a vîndut

deosebit, acei

cumpărători ai a-și căuta slujba după

ponturile, ce li s'aă

dat
pe la mânile lor, iar pentru împlinirea vinăriciului
de la aceste mai sus căutate

privilegiate bresle, se orînduesce . . . . . Tacsildar
la sud - e
+ + Care mergând
la numitul judeţ, să aibă a arăta porunca acâstă
a Divanului la toți cei mai
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sus numiţi, dându-le în spire, ca-să fie încredințaţi, că numai întru acest
timp are a se urma la dânșii, ac6stă plată a vinăriciului, fără de a rămânea ca
un canon legiuit, ci pre anii viitoră are a.li se urma și ali se pizi privilegiul
„lor întreg şi nesmintit precum: din vechime și până acum lait avut; pentru
care şi nu este îndoială că și în-suși ei cunoscând acâsta de față vădută peristasis, ce s'aii întâmplat, se vor artta cu 6tă osîrdia la darea acestui ajutor care
este şi numai pentru urnirea acestei greutăţi cu care se face rădicarea şi sroterea
afară din ţâră a tuturor oștirilor, rămâind ţâra și toți de 'obște în liniștea şi
odihna lor cea dintâi, să aibă dar orînduitul tacsildar a urma ponturile ce
mai jos se arată... .»
Aci urm6ză ponturile ca mai sus, însă se suprimă pontul 4, asemene
acele cu numerele 6 şi 7. Art. 8 de mai sus devine 5.—1802, Septembre 28.
Cod.

XLVIII,

fila 147-148,

Acestă disposiţiune întocmită de Căimăcămie la 5 Septembrie 1809,
primesce o modificare prin pitacul căimăcamiei din 28 Septembrie,
-în acel sens, că sunt supuşi dărei vinăriciului, pe 1802 şi adaosului
de 4 bani, breslele privilegiate : postelnicei, n&murile, mazilii, cumpa-

niile,

cupeţii şi toți câţi au cărţi domnesci de scutelă vinăriciului.
Dar boerii divaniţi se scutiră şi de astă dată, cu t6te greutăţile,

ce constată că

vimea

erai

pre

țâră şi nu

numai

de la o l-altă, care a îmbrăcat

pre

dânşii, ci pre

t6tă

hoe-

caltan.

Un venit al ţărei care suferea scădere era acel al vămilor mari,
adecă de la hotare, în urma următorei împrejurări: negutătorii lipscani

introduceaii în ţeră marfă de Lipsca şi Viena tără de vamă, sub pretext că aii mai plătit odată

acea marfă, dar aii scos marfa

pul răsvrătirei.
Căimăcămia

din ţeră în tim-

i
nu găsesce alt mijloc, decât.să

o carte de blăstem

anonimos,

adecă nu pre numele

câră Mitropolitului
unui

anumit

ne-

guţător, ci generală, pentru toţi acei cari ar âmbla cu viclenie să
păgubâscă pre vameşi de dreptul lor. Acestă disposiţiune este din 7
Septembre 1802 1.
|
1. Noi

Caimacamii

Țărei Românesci

Tabitorilor de “Dumnegeii, Sfinţiilor vâstre părinţilor Episcopi ai „Argeșului

şi Buzăului, fiind-că vameşii

Carvasaralelor ati dat jalbă, arătând că unii din

negustori scoi marfă nouă din lăuntru de Lipsca și de Viena și cu pricină că
esto din cea veche, care o avuseseră aici şi acum în răsvrătire o duseseră
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Nu mai puţină

scădere sai

adus vămilor şi din faptul că sai

acordai diverse concesiuni la sudiţi şi mai
ales la sudiţii rusesci.
Aşia cu pitacul de 4 Septembre 1802, Caimacamii
poruncese neguţătorilor încărcaţi cu vama carvasaralei Domnesci,
«ca pentru banii ce
aveţi a lua vamă după mărfuri de ale neguțători
lor sudiţi ai Rusiei,

să nu le faceţi supărare cu a plăti banii vamei toţi
de odată, ci alelhesapu. să aveţi a lua plata banilor vămei pre
mărfurile lor, netăind
socote

la cu denşii, până ce se va da cea des&virşită
hotărire» 1. .
Cu tote aceste scăderi, nisce neguțători, greci
cea mai mare parte,
afară de Toader Ciocan, care după nume
se pare.a fi lost român,
primesc asupra lor vama, care o ținuse până
ia Iunie 1802 Marco, oferind peste suma de.96 mii de lei, cu care fusese
arendată vama, încă

suma de 1.000 de taleri de fie-care trimestru. Acest
ă disposiţiune se ia
la 15
Septembre

1802,

cu retroactivitate pre lunile Iunie până

la Septembre 2.
Cu tâte dificultăţile finanţiare ale țerei, avaeturile funcţ
ionarilor
continuă ca în vreme bună.
După ce s'aii adaos vinăriciul, apoi cu pitacul
Caimacamilor din
1802 se asigură armaşului venitul din pârper
, adecă dreptul de a lua
de fundul de bute şi de fundul de putină de
stejar, câte 12 bani şi de

fundul de putină de brad,

bani 6.

In situaţiunea grea financiară a țărei, puţin se putea
cere de la
Caimacami în folosul culturei publice. Deacă ei scutesc
, prin escepțiune
biserica şi şcâla de la Agiesci de plata vinăriciului*
nu este atât un
act doveditor, că boerimea din Divan iubea şc6la,
ci căci moşia Agiesci
era a lui Beizadea Grigore Suţu. Nu erai incă siguri
boerii din. divan,

x

în lăuntru, âmblă a păgubi pre vameși de dr&pta plată
a vămei şi cerură pentru
acâsta a se da o carte de blăstem, spre descoperirea adevăr
ului; a cărora cerere
fiind cu cale, scriem Sfinţilor vostre, ca să se dee o carte
de blăstem anonimos
asupra acelora ce âmblă cu viclenii ca :să păgubâscă
vameşii de dreptul lor,
„spre a se citi priv biserică, pre la locurile unde vor avea
vameșii bănuială.—
1802, Septembre 7.
Vel Logofăt

Cod. XLVIII, fila 14a,

Gheorghe

Mavrocordat,

Vel

Piatier

Radul

|

1. Cod. XLVIII, fila 145 verso.
2. Cod. XLVIII, fila 143.
3. Vegi cod: LXVIU, fila 141, din Septembrie

1802.

Slătineanu.
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deci făcură

asemene

concesiune, nu şcâlei, ci lui Beizadea Suţu.

Singurele

măsuri,

interesână

"interegnului dintre Alexandru
următâre :
a) Rinduirea

lui Nicolae

ţ&ra, luate de Caimacami,în timpul

Suţu şi Constantin Ipsilante, sunt cele
Molnar

doctorul,

ca medic

prin pitacul Caimacamilor din 8 Septembrie, 18021.
b) Disposiţiuni luate în 8 şi 26 Septembrie 1802 cu
podurile

seaii pavelele

al Craiovei,

reierinţă

la

Bucurescilor 2.

Prin pitacul de la 5 Septembrie,

Caimacamii

ordonă epistaţilor

rinduiţi asupra podurilor, să repare str. Şerban-Vodă, fiind-că pre acolo.
va, fi după obiceii intrarea noului Domnitor Constantin Alexandru

3. Nos Caimacamii

erei

Românescă

Cinstite Dumnsta biv vel spătar Costache Caliarh Vechilule al Căimăcăniei
Craiovei, facem în scirea Dumităle, că Nicolae Molnarul Doctorul, ce aii fost până
acum: aicea la Craiova, aii r&mas să fie tot el doctor al politiei aceea, cu acestă
orînduială, adică, ca să nu pretendirisâscă l6fă de la casa Răsurilor, ci are să
se mulțămâscă numai cu l6fa cea obișnuită, care are a lua din venitul Huzmeturilor, pentru ca să fie sciut Dumndtale și Dumn6lor, celor-l-alță boeri de
aicea, a nu lipsi a înscința.—1802, Septembre 8.
Iosif Argeşani, Gheorghe Mavrocordat Caimacam, Manolache Creţulescu
Vornic, Constantin vel Vistier, Constantin Ştirbeii, vel Vornic, Radu Slătineanu,
Manolache

Grădişteanu.

Cod. XLVIU, fila ui,

4. Noi Caimacamii,

Țerei

Românesci

Dumnâta Frate Agă, Vornice al politiei şi. Dumnâvâstră Ispravnicilor ot
sud Dâmboviţa, fiind-că acestea mai jos numite felurimi sunt trebuinci6se pentru
meremstul podului Şerban-Vodă, pre unde este să fie bună-venirea Măriei Sale
lui Vodă, scriem Dumoâvâstră, ca cu din locuitorii politiei şi din locuitorii
satelor de pre imprejurul Bucurescilor, să faceți aceste trebuinci6se f-lurim, şi .
făcându-le teslim la mânile Epistaţilor ca şi podarilor, să li se plăt6scă de la
numita casă, însă una sută care tufă po parale. 10, două-deci care nuele vlăjai
po parale 25, două-geci care nuele de împletit po parale 20, cinci-decă care
gunoiii po parale 5, și cinci-qeci care paie po parale 25.—1802, Septembre 8.
Gheorghe Mavrocordat, vel Vistier Filipescu.
Cod. XLVIII, fila 142,

Pi i
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Ipsilante1. Caimacamii ordonă să se astupe gropile a nu
se întâmpla

vre-o primejdie

şi unde va

fi

mijloc,a se drege

cu podine

şi

unde

ceas

mai

nu, să se pue tufă, moloz de fărămătură de cărămiaă şi alte
mijlâce,

ce veţi găsi Dumnev6stră

mai îniesnit să faceţi, ca cun

înainte sa se dir6gă?;
c) O circulare către toţi Ispravnicii de judeţe ca să îndemne pre
țărani a face arături de tomnă 3.
- 1. Cod.

XLVIII fila 144.

|

2. Noi Caimacomii

Terei Românescă

Cinstiţilor Dumnâv6stră boerilor Isprăvnici ot sud. Dâmboviţa, întrâgă
sănătate va poftim ; aii vădot Divanul insciinţarea -ce ne faceți pentru
podinile
ce s'aii făcut rînduială de aici la judeţ Dumn6v6stră, ca, să se taie de podinară
pentru
_ trebuinţa: podurilor Bucurescilor, cum că preţul. ce este rînduit
a se plăti podinarilor pentru o podină, adecă adusă aici în Bucuresci este po
tal: doi şi un
ort;, iar stăpânii pădurilor în care sunt a se tăia aceste podini,
facu cerere de
- la numiţi podinarii a le plăti pentru una, câte tal. trei şi
patru şi cu acestă
arătați Dumnâvâstră că nu se pote face săvârșire cu împlinire
de rînduiala
podinilor, fiind preţul ce'1 cer stăpânii moșiilor cu mult mai mare,
decât preţul
ce este rînduit a se plăti podinite aici, și cereți pentru acâsta
poruncă îi ce
chip să urmaţi; la care și răspundem Dumnovâstră, că aceşte podine
cu care se
fac podurile politiei tot-deauna şi în ttă vremea s'aii
făcut şi cu din pădurile acelui judeţ, şi nici odată nu s'ziă plătit de la epitropia
obştiei la podinari
podina cu mai mult decât po tal. dot şi un ot, nefiind acâsta ca
un fiat rânduit,
ci un preţ obicănuit, care și cu riza-pazar așa le vind locuitori
i aceste podini,
și în tâtă vremea de când se taie aceste podini în pădurile
judeţelor, nică
odată nu s'aii dat hotărită, poruncă în chip de Nart la stăpânii
pădurilor, ei
tot-deauna
s'a

învoit podinarii cu stăpânii pădurilor, și așa s'aii făcut

împlinir

e
de trebuinci6să podină ; deci acum când de la nici un alt judeţ
nu ni se arată
vre-un fel de discolie la facerea împlinire rînduelei podinilo
r, cu mirare ne
este a vedea numai de la Dumnâvâstră însoiințare cu-cererea de
răspuns în chip de
a se orîndui Nart, cu cât să se plătâscă copacii la stăpânii pădur
ilor
? lucru ce
nu S'aii obicinuit, nică saii urmat altă dată într'atată sumă de
any până acum,
a se pune Nart la păduri ninăstiresci, seaiă măcar a veri cărui
sărac, ci dar
precum S'aii urmat orînduiala acâstă până acum, așia să urmeze
şi de adi înainte.
Acâstă și fiţi sănătoşi Dumnâvâstră.—1802, Septembre 96.

Dositeiti al

Golescu,

Ungro- Vlahică,

Constantin

Dimitrie

Banu,

Golescu, “Scerlat Campineanu.

Gheorghs

Mavrocodat,

3. Publicaţii la 17 județe, la Ispravnici şi la Caimacam
locuitori la arături de bucate.
Noi Caimacamii

acum

Radu

a îndemna pre

Tărei Românesei

Cinstiţi Dumnâvâstră boeri Ispravnici ot. sud. . .
vă facem în scire, că
în tâmnă, sciți că este vremea arăturilor de bucate, și fiind-c
ă Măria sa
4
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Următârea poruncă către Aga oraşului, în interesul siguranţei

şi liniştei publice,

în coprinderea

următore:

Dumndta frate vel Aga, fiind-că mulţi din cei ce se află fără de nici
un căpătâiii âmblă înconjurându-se pre ulițele Bucurescilor purtându-se în caiafet
de deliii și de galeongiii, cn arme asupră-le, scriem Dumitale că îndată după
primirea acestui pitac, numai decât să orînduesci Dumnâta zapcii Ageşci, ca
prin strigare de pristav pre uliţe și pre la răspântiile politiei în mahalale, să
se publicuiască și să se dee în scire tuturor de obşte acâstă straşnică poruncă»
că afară din cei cari sunt la ogâcul Tufeccibaşei și la Dumnâlui Deli-Başa-Beşliagasă, şi la vre-unul din Dumnâlor fraţi veliți boerii, care să fie sciuţi şi
cunoscuţi, nimenea altul nu este slobod a se purta în Caiafet de deliii seaii
de galeongiii, nici a avea armă asuprași, căci câţi din aceştia se vor mai găsi
„de acum înainte purtându-se întru acest fel de Caiafet, seaii având armă asuprași
" fără de a fi

legat la vre-un

ogâc,

acela

să scie cu

hotărire

că nu

numai

de

caialet și armele sale are a fi jammaiandisit ci și. străjnică pedepsă are a cerca
ca un următor împotriva poruncii. — 1802, Septembre 16.
n

Asemenea
Trebue să
condiţiunile în
oştiri străine şi

piiace s'au făcut şi la Spătărie, Agie şi Pas-Beşliagasă.
recunscem că nu era uşor de administrat ţeră în
care se găsea pe la 1802 Tera Muntenâscă, ocupată de
obligaţi fiind boetii administratori de a fi fârte atenţi

ca să nu sufere pre sudiţii puterilor străine şi mai ales ai Rusiei. Chiar

şi în Bucuresci, Caimacamii
noului

Domnitor,

nu

ci să îngrijsscă

aveai să pregătescă numai
de Hasan

Paşa şi de ai săi.

intrarea
Ca

să

prea Inălţatul nostra Domn pururea îngrijesce și volesce îndestularea și binele
locuitorilor, iată întradins Divanul v5 poruncesce, ca să aveți a îndemna
pre locuitori de obşte a se sili, și a se osîrdui la acâstă fiește-carele, spre a-şi
face adecă cu îndestulare arăturiie sale, ca la un lucru ce este însuși folosul
şi binele lor, când din mila lui Dumnegeii și vremea este bună, unde r&mâne
numai la silința omenâscă de a se osîrdui fieșce-carele fără de lenevire, și cu
bucurie a câștiga rodurile lor, ca nu numai hrana cea trebuinci6să peste an
să-şi o aibă cu îndestulare, ci să, le şi prisosâscă de a se câștiga, şi a, se dobândi însuși pe sine-și, şi de a se mângâia din folosul muncei lor. Drept acea
să puneţi să se citâscă cartea acâsta întru audul tuturor, și de altă parte
fiind-că acesta este trâba cea d'intâiii a țărei, adecă lucrarea pământului, și

„sem&năturile bucatelor

de a fi îndestulare, vă poruncesce dară

Divanul ca și

pre cei leneși să-i îndatoriţ, și pre toţă să-i iaceţi a se osîrdui în faptă dea 'și
face acum în vreme și cu îndestulare arăturile lor, având Dumnâvostră îngrijirea acestei jalbi cu tâtă silința fără de lenevirea, precum poruncim mai sus,
ca la un lucra de mare trebuinţă și folositor obștei, de care și cerem pliro-

forie de la Dumnâv6stra cu înfiinţarea adevărată de urmare.—1802, Septembre 27.
Cod.

XLVIII, fila 146.
€
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indestuleze pre Măria Sa Inălţatul Hasan Paşa, Caimacamii ordonă lui

Aga

în 14 Septembre 1802,

să deşerte

hanul ce se dice al Filipescului

şi hanul ce! ţine Harabagi Başa, până în două câsuri, pentru
ca aceste
hanuri rechiziţionate, de la proprietarii lor să servâscă de grajduri
Măritului Hasan Paşa 1.

CAP.

Moldova
In volumul

XXVI

la

VII al publicaţiunei

7800.
nostre istorice,

Moldovei până la ultima lună din anul 1799,
Alex. Ipsilante Voevod.
-

sub
,

am

adus istoria

domnia lui Const.

Secolul al XIX-lea se deschide pentru Moldova tot sub domnia
Principelui Gonstantin Ipsilante. Acestă domnie se întinde până către

finea lui lunie 1801 2. Data acâsta se pote documenta
4. Noi

Caimacamiă

cu documentul

Țerei Românesc

Dumnslui vel Agă, fiind-că este trebuinţă de grajduri a se pune haţii
Măriei sale, Inălțatului Hasan Paşa, scriem Dumnflui, primind pitac, acesta
să aibi a deşerta hanul ce se dice al Pilipescului, cum şi hanul ce'l ţine
Arabagi Başa, în care aceste două hanuri să pue caiţii Măriei sale şi până în
două câsuri negreșit să facă Dumnâlui urmarea acâsta. — 1802, Septembre 14,
Iosif Argeşiu, Caimacam Golescu, Stirbeiti, Câmpineanu, Slătineanu.
Coă. XLVIII, fila 148.

|

2. Noi primim data lui Drăghici, rezemându-ne pe un document din colecţia Hurmuzachi (Pom. II, sup!. Î, pag. 211), care dice,la data de 10 Iulie 1801,
din Constantinopole, că: «Principele Valachiei a fost mazilit şi că primul dragoman al Porţei a fost pus în locul aceluia.»
|
D-l Xenopol de asemenea pune domnia lui Ipsilante numai până la 1800
(vegi Istoria Românilor pentru gimnasii. laşi, pag. 161). Repet, nu încape
îndoială, şi acesta o probeză şi seria de documente din domnia lui, că
data esactă
este

1801.

|

Mezilirea acestui domn în 1801, sferșitul luj: Iunie, (Eronat afirmă
și d-l
„N. D. Popescu, că numai la Octombre 1804, începe Alexandru
Suţu domnia sa,
Calendarul pentru toţi Românii pe 1891), bine observă Drăghici
că ati provocat-o
schimbarea politicei din Țarigrad ; cum a cădut influența Ruşilor
fa Pârtă și
a isbutit cea franţuzâscă de ati mazilit, despre Michail Suţu grăesce
Sebastia |
generalul frances, de brigadă, care trecu în 1801 ori 1802, din Valachia
trămis

la Constantinopole cu”o misiune de Napoleon I, consul
supl. I, pag. 287).

(Vedi Hurm, tom. II,
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300 de la -pagina 2141 din Hurmuzachi, cu data de la 10 Iulie, stil
noi
1801, care spune că: Principele Ipsilante al Valachiei (erâre:
în loc

de al Moldovei), a fost deposedat şi primul Dragoman al Porţei pus
în

locul lui. Cu erore d-l Xenopol, în tomul V, pag. 326 al Istoriei
sale,
pune Domnia lui Constantin Ipsilante în Moldova numai până
la 1800,

ca şi Laurian în Manualul s&i, ediţia 1873, pag. 651. -

Am adus în tomul
lui Constantin Ipsilante
„rele va mai afla o serie
neschimbând întru nimic

lui Constantin Ipsilante.

nostru VII, o serie de documente din domnia
în Moldova. In anexele acestui volum, lectode documente, cari aci nu le mai aducem,
judecata ce am formulat deja asupra Domniei

|

|

+

În locul lui Constantin

pentru Moldova Alexandru
Alexandru

Popescu

Vodă

Ipsilante e numit Domn, precum vădurăm,

Suţu.

Suţu era fiil lui Nicolae

afirmă că acest Domnitor fusese

Suţu

Draco.

crescut la Paris!,

D-AN.D.

dar-nu

şa documentat aserţiunea. Mai dice d-l N. D. Popes
cu, că Alexandru
Suţu era om cu cunoscinţe şi număra ca amici o mulţi
me de 6meni politici ai Franciei. Iarăşi nedocumentată aserţiune. A
avea ca secretar
de stat pre Belleval şi a fi scris odată lui Talleyrana,
după găsirea cu

cale a lui Belleval, nu însemnă a fi fost în legături de amicie
cu mulţi
Omeni politici ai Franciei.
|
Mai afirmă uşurel D-lN. D. Popescu, că Alexandru Suţu dobân
dise

Domnia Moldovei, graţie infuenţei

ambasadorelui

frances.

este falsă şi acestă aserţiune a nuvelistului român.

Noi

Istoricesce

scim

docu-

mentat, că Alexandru Suţu dobândise, ajutat de
banii lui Calimah
socrul săi, postul de Dragoman încă din anul 47992, Şi mai scim, că despre Alexandru Suţu, Constantin
Stamati scria

la Paris, că "1 erede puțin afecționat pentru interesele Franc
iei, pre

când, din contră,

Michail

Suţu, care dedese

probe de asemenea

afec-

țiune, fusese exila! la Tenedos, ca amic.al Francesilor.
De altmintrelea, de puţin temeiti era amiciţia, Fanarioţilor
pentru

ori-care

din puterile europene,

căci ei înainte

de tâte erati amicii

lor

proprii. Am vădut bunăgră pre Alexandru Calimah scriin
d entusiaste
scrisori în sensul politicei francese. Când momentul i se
păru potrivit
ca să-şi întorcă faţa zimbitâre spre altă putere, l-am v&dut
pre acelaş
Domnitor, insolent cu representantul frances din Iaşi,
Tarrand.
1. Calendarul pentru toți Românii pe 1891, pag. 82.
2. Vegi corespondența lui Constantin Stamati din 19 Aprili
e 1799.
Istoria Românilor de V. A, Urechiă.
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Acesta dice lui Calimah,

iar Vodă

să asculte

ae reclamaţiunile Franciei,

r&spunde:

Le temps est pass o j'6tais dans V'obligation d'acueillir vos demandes.
Parrant. Prince, ce temps peut revenir, ne l'oubliez pas.
Ah!

Voda.

pour

Totă purtarea
acest r&spuns

lors, je

reviendrai

encore

Domnilor fanarioți

moi

aussi!

e minunat.

caracterisată prin

al lui Calimah.

Intru cât Alexandru Suţu justifică, prin purtarea sa, afirmaţiunea
lui Stamati, că nu era partisan al Franciei, o vom vedea mai departe.
%*

Despre

domnia

lui

Alexandru

Suţu,

domnie

atât de

scurtă,

b&-

trânul Drăgici nu găsesce decât vorbe de laudă !.
D-l Xenopol? mai cu temeiii decât bătrânul cronicar, critică cu
aspre cuvinte acâstă domnie.
In adever, ori cât de scurtă a fost ea, a nemulţămit adânc era
de la o l-altă. Nu-i vorbă că nemulţămirea acesta a ţării o înteţi şi
intrigele consulului rusesc, căci venirea la tronul Moldovei a lui
Alexandru Suţu era în tot casul o momentană lovitură dată la Constantinopole influenţii muscălesci. Aceste intrigi impinseră pre boeri
să trimită arzuri la Constantinopole «pentru r&utăţile lui».

spune

Aşa socotim noi, că Alecu-Vodă Suţul Drăcache, căruia Ziloi ne
că i-a rămas porecla de româno-mahos, n'a meritat acest

nume prin făptuirile lui, cari n'au fost nici mai miserabile decât ale
altor fanarioți, nici mai de laudă, şi că urgia cu care Lai considerat
Moldovenii, provenea mai mult din intrigele muscălesci, f6rte puter-

nice la data acesta în ambele Principate.

Intervenirea unor note diplo-

1. Vegi Istoria Moldovei tom. II, pag. 64.
Drăghici, narând scurta domnie a lui Alexandru Suţu, dice, că caă
venit în lași și aii apucat frânele cârmuirei cu mare înţelepciune și blândeţe,
hotărîndu-se a apăra drepturile fiesce-căruia pământean cu sfințenie şi ţ6ra
să o aducă

în coa mai

bună

stare,

în cât poporul

întreg

se simte

fericit cu

acestă domnie, chiămându'l părintele patriei», (p. 64, T. 11).
Dâră de și-a luat titlul de Pater Patriae, ca Auguștii Cesari Romani,
mai "nainte de a fi făcut nimic pentru patrie, căci alt-fel nu pricepem cum
„în câte-va luni de Domnie a avut timp să facă ţărei atâta bine, cât să merite
a posteriori acest titlu! Dovadă că, oră care fi-vor fi fost bunele intenţiuni ale
noului Domn, el n'avu timp să le realiseze, este că însuși Drăghici nu cit6ză
nici o anumită faptă.
|
2. Tom V, pag. 341.
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matice ale consulului rusesc din laşi către chiar Alexan
dru Suţu,
note cari in 1802 critica aspru cârmuirea ț&rei Moldovei de
sub acestă
Domnie, probâză că Rusia urmăria alte scopuri decât
de a protege

pre țăranii”

seaii boerii

Moldoveni.

Păptuirile consulului

rusesc

din

laşi eraii în legătură cu interesele politice ale Rusiei în
Orient în
faţă cu Francia.
Tratatul de alianţă semnat de Turcia cu Rusia la 23 Decem
bre

1798,

coaliţiunea

a 2-a contra

Franciei,

din

1799

Ianuarie,

deduseră,

precum v&durăm, o mare influenţă Ruşilor pre lângă Porta
otomană.
Profitând de situaţiunea escepţională a influenţei lor la
Constan-

tinopole, cum

şi de rebeliunea

lui Pasvantoglu,

Huşii

caută în

anii

1800 şi 1801 cât mai mult să devină arbitrii sorţilor ambelo
r Principate

române.

Deacă

Stamati,

încă în Noembre 1799, scria lui Reinhard, mi-

nistrul relaţiunilor externe din Paris, că Alexandru Suţu,
care atunci
devenise Dragoman al Porţei, e un cunoscut al lui, incă din
copilărie

şi că îl consuită în tâte afacerile importante

ale serviciului s6u; deacă

Stamati promitea Franciei să câştige pre Divan în favorea
politicei
francese, prin Alexandru Suţul Dragomanul!, venirea la
tronul Moldovei a acestuia,

ori-cât Stamate

îl cunâsce,

că «nu prea iubesce pre

Prancesi»?, neiîndoios că Muscalii ati trebuit so vadă
cu mare neplăcere.
De aci intrigele consulului rusesc din Iaşi, în contra
lui Alecu
Suţu dis şi Dracache. Aceste intrigi nu vor interdia să aducă
căderea

Suţulescilor

din

ambele

Principate,

precum

mai

departe

vom

vede,

dar vor aduce şi ceva mai mult decât atâta: nouele angaja
mente ale
Turciei faţă cu Rusia, din anul 1802, angajamente, cari
daii Rusiei o
noud confirmare a protectoratului săi asupra Principatelor.
*

În domnia

lui Alexandru

pre emigratul frances
externe seaii Postelnic.
natură

a

apropia

Suţu

în Moldova

vedem

pre un străin

Luce Gaspar Belleval, devenind Ministru
De sigur că aces
. împrej
tă
urare n'a fost

pre Domnitor

de Ruşi,

cari găsiră

un noi

de
de

motiv

de a intriga pre boerii moldoveni în contra lui Alexandru Suţu.
In
lunie 1802, acest Postelnie mare al țărei, merse, cum vădurăm,
la Paris,
cu recomandaţiunea Domnitorului; călătoria acesta de Sigur era
o nouă
n

1. Vedi Hurmuzaki, documentul 289, pag. 203.
2. Doc.

288, pag. 203.
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Cu t6te acestea,

un moment,

precum

să împreune

am

v&dut,

Domnitorul

Moldovei

isbuti

pre capul s&ii, cor6nele ambelor Principate,

în urma fugei din Bucuresci a unchiului săi Michail Suţu.
Am vă&dut evenimentele în urma cărora Alexandru Suţu perde
domnia Ţărei Românesci şi e bucuros, că se pâte întârce măcar la

acea a Moldovei.
Puţine luni mai domni
urma

Alexandru

Suţu şi în

precipitatelor evenimente, care aduc

sporirea

Moldova,

căci în

influenţei

rusesci

la Constantinopole, influenţă care nu va întârdia să se concretiseze
prin un hatihumaium al Sultanului Selim al IV în favorea Principatelor, Alexandru Suţu este
care aşa devine contimporan

Muntenesci.
Dăm

în

anexele

destituit urmându-i Alexandru Moruz,
cu Constantin Ipsilante, Domnul Ţărei

volumului

principaiele

documente

cu referinţă

la administraţiunea Moldovei sub Alexandru Nicolae Suţu.
Atragem atenţiunea cititorilor noştri asupra actelor din note şi
în deosebi

asupra

hrisovului

de la 20 Octombre

mercii şi bresle.
|
Constantin Alexandru Ipsilante dă la 1799
pentru venitul Sfintului Spiridon din Iaşi.

1801, relativ la co-

|
Decembre

1, hrisov
|

Acelaşi Domnitor să la;lunie 1799, ponturile după care Ispravnicii
ținuturilor ai să administreze.

1. Noi Alerandru
Moldovei,

Nicolae Suţu Vvd., cu mila lui D-dei,

Domn al Țărei

Scriem Domnia mea la toți jidovii din târgul . . ... Vă facem scire că
pre obiceiul ce aţi avut și mai înainte, am făcut Staroste pre unii dintre voi
anume ..... pre care Domnia mea am făcut milă și l'am ertat, ca să fie
scutit pre capul lui, de tâte dările și angăriile, fiind că se află la acâstă slujbă,
ca să vă păzescă dreptatea vâstră; deci, vă poruncim, să căutaţi întâiii, să” 1 cunâsceţi ca pre un Staroste, capu între voi, și să'i daţi cinstea ce i se cade,
apoi şi la cele.ce va da învăţătură din poruncile . . . . ., prin porunca
Ispravnicilor de ţinut, să'l ascultați întru tâte, căci care nu s'ar supune
poruncei, pre unii ca aceia să se pedepsâscă cu pravila legei vâstre pre fieşcecare după vina sa, şi tâtă rindudla stărostiei -să părâscă și el pre orinduâlă,
şi de toţi de voi, să fie păzită. Intru alt chip să nu fie, acesta poruncim.—1804.
Procit. Ve Logofăt, Iordache Canta.

LD. P. Gospod

Archiva

Statului din Iaşi, Condica

No.

369,

Litera K, fila 1,
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- CAP. XXVII

|

Biserica sub Constantin

Alexandru

Ipsilaute.

Să cercetăm acum în detalii actele administraţiunei din acestă
domnie a lui Coristantin Alexandru Ipsilante, în ordinea în care ne-am

deprins a face asemenea

cercetare.

Cu t6te disposiţiunile luate aprâpe sub toţi Domnii din urmă şi
în deosebi sub Alexandru Ipsilante, disposiţiuni ceam adus în tomul
nostru al şâptelea, pag. 15, hirotoniile continuăa se face abusiv pre o
scară mare, aşa că în curând ajunge treba de reclamă acum iar contra

abusurilor

pre care altă dată, în prima sa Domnie,

ai căutat să le

sterpescă Alex. Ipsilante. Aşa sătenii de la Celari, Soleni şi Ghizdaveţi, cum şi sătenii de la Apelevii de la Romanați, daii Domnitorului
Const. Ipsilante următorea pstiţiune:
«Cu. lacrimi jăluim Măriei tale, că în satele nâstre, tot cei fruntaş se
află preot şi diacon, care, milostive Dâmne, la un sat se află câte 20, 30 şi
40 de preoţi şi diaconi

şi se tot fac.

Uniă nici carte nu

sciti sprea putea sluji

fără numoăde frica biruluă se discohpsesr, şi de vine în sat vre-un zapeiii
oră alt slujbaș și vede satul mare, socotesce că sunt mireni și nu avem credinţă la plângerea ce facem, ori pentru scăgemăntila dajdie, seaii pentru podvedi i
angariă își ni se pare, că destul ar fi cincă preoți cu 8 diaconi la un

sat. Ci ne rugăm Măriei

tale, să

avem

dreptate și feciorii de preoţi i de

diaconi 'să'i avem în bir că sunt fruntaşi şi să ne dea şi preoți şi diaconiă
la podvegă şi numai când va fi trebuinţă, câte unul să se hirotonisăscă, şi ce

va fi mila 'Măriei

tale.

“Asupra acestei petiţiuni, Constantin Alexandru Ipsilante pune resoluţia următore:
«Cinstiţilor și credincioşi boierii, Domniei mele, Dumnâta vechilule al
Căimăcăniei Craiovei şi D-vostră boierilor Divanului
de acolo, veţi vedea jalba
acâsta, care fiind în adevăr așa precum ni se arată, dreptateaii la plăngerea
lor; ci dar, strașnic poruncim, ca să scrieți Sfinţiei sale Episcopului de Râmnic
de acâsta, spre a'și da răspunsul: cu ce cuvînt la un sat sunt câte 30, 40
preoţi, i diaconi și preste atâta mulțime ce sunt, nu contenesce încă a hivotonisi. și pre alții? Cât și D-vostră, să aveţi a face cercetare în faţa locului
la aceste sate, ca să vă pliroforisiţi în adevăr la fie-și care sat, câţi preoţi
sunt şi câţi diaconişi câţi feciuri de preoți și câţi de diaconi, ?4Şi să trimeteţi
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Domniei mele insciinţare de adevărul lucrului
pre larg şi întrâgă pliroforie,
fiind-că aştept Domnia mea răspunsul Dumnâvâstr
ă pentru acâstal, Constantin Ipsilante este nevoit să provoce
pre Mitropolit şi pre

Episcopi la păzirea nizamului hirotoniilor în mai
la 1804,

Februarie 22, Domnitorul
lo

Constantin

multe rinduri. Aşa

scrie prelaţilor țării următorul pitac :

Alexandru

Ipsilant

Pod.

Prea sfinţia ta părinte Mitropolite al Ungro-Vlahiei,
"ţi facem Domnia
mea în scire, că prin anaforaoa Sfiinţiei tale, a părinţilor
Episcopi şi a Dumnâlor
boerilor de obște și prin hrisovul domnese de întărir
e, s'aii hotărât și sai

legat nizamul
oprit să

nu se

hirotoniilor, ca să lipsescă
pâtă face

într'alt

chip,

catahrisis

decât

ce

numai

se urma, spre a fi
prin

buiurd

ismă și
pecete domnâscă asupra anatoralelor ce se vor da de
către părinţii Archierei,
după

un

cercetarea ce se va face, unde va fi întru adevăr
lipsă de preotla

loc și de

va fi ipochimenul

aceluia

ce cere

a se preoți

vre-

vrednic

de
darul preoţiei și fără de vre-o pricinăde dajdie,
care acâstă bună orînduială
ce s'aii chibzuit de Sfinţia Sfinţiilor vâstre părinţi
lor. Archierei şi cu Dumn6lor
boerii, am lăudat'o şi Domnia mea şi asemenea am
dat și domnescile nsstre
poranci de urmare; audim însă cele în potrivă
, că pre tâte dilele şi în tâte
părțile
se fac nelipsit

hirotonii

de preoţi și diaconi, fără de a ui se face în
tâiii

arătarea trebuinţei prin anafora și fără a se da buiurdismă sub
pecetie domnâscă,
caro aceste fiind cu totul împotriva acei cuviinci6se
rindueli, care prin
chibzuirea de obște a părinţilor Archierei şi a Dumnâ
lor boerilor și prin

hotărîrea cu hrisovul domnesc sai găsit cu cale de
s'aii legat şi
şi de noi prin poruncile.ce am dat. Iată într'adins
scriem acest
nostru pitac, cu hotărîre, ca nizamul acela să se
păzâscă negreșit
nici 0 strămutare și poruncim, ca unde va fi vre-o
lipsă întru
preot și de la alte biserică de aprâpe și din
prejur, unde se află
preoți și diaconi, nu va fi mijlocul a se împlin
i locul unde este

și trebuinţă, prin jalbă dupăînduială să se arate la

Domnia

sati întărit
domnescul
și fără de
adevăr de
de prisos
acea lipsă

mea

și după

cercetare, dovedindu-se că este în adevăr trebui
nţă şi că ipochimenul acela
este slobod fără de nici o pricină și arătându-mise prin anofora arhier6scă și
vrednicia ipochimenului de darul preoţiei, întâi întru
ale sciinţei de învețătură
și ale vețuirei lui, cât şi întru vrâsta lui, după
orînduiala canânelor Apostolesci, se va buiurdisi prin pecetea Domniei mele
şi așa să se hirotonisâscă,
iar într'alt chip de se va găsi, se va urma negreși
t hotărîrea aceea ce este
legată, precum arătăm mai sus, a se lipsi de darul
preoţiei și a se da la
orinduiala lui, împreună cu locuitorii mireni dajnic
i ai ţării. Drept aceea,
ca să nu se pricinuiască nică vre-o desfrânare
în pricina hirotoniilor, se

1. Cod. XXXVII, fila 180. -
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cuvine ca înşivă Sfinţiile vostre, părinţilor Archierei, să o cereți şi să o îngrijiți, acesta a se păzi și ase urma negreșit și nizamul acesta, tol. pâsah gd.—

1804, Februarie 221.
De puţină isbândă a trebuit să fie îndreptarea
serică prin

hirotonie,

căci în 1806,

abusurilor în bi-

Iulie 15, silit se vede

Domnitorul

să reînoiască pitacul către Mitropolit, cu referinţă la abusul hirotoniilor, constatând

că iar a venit treba acesta la cea de catahrisis,

adecă

abus:

Io Constantin Alexandru

Ipsilante Vvd.

Prea sfinția ta părinte Mitropolite, sciință este prea Sfinţii tale, că pentru
rîndul hirotoniilor preoţescă, încă din 16t 1797, în vremea cei dintâiti domnie
a tatălui nostru Domn Alexandru Moruzi Vvd., după arătarea ce s'aii
fost făcut atunci prin însăși anaforaoa prea Sfinţiei tale de catachrisis ce
se urma de la o vreme încâce Ja trâba hirotoniilor, prin anafora obștescă și
prin hrisovul Domniei sale de întărire s'aii întocmit hotărită orinduială, nu
numai în ce chip are a curge hirotoniile, ci și cât plocon avea să dee
acel ce se va hirotonisi diacon și preot, a căruia hrisov cuprindere văgându-o
Domnia mea, a fost daţă poruncă, prin domnescul nostru pitac, a se urma în
tocmai ; fiind însă, că atât din multele jălbi ce ni s'ait dat de către înșiși
cei hirotonisiţi, cât și din alte însciinţări ce ni s'aii făcut, avem pliroforie
întregă că tr6ba acâsta a hirotoniilor, ai venit iarăși la cea dintâiii catahrisis
ce se

urma,

pentru

că cei ce

se

hirotonisesc

n'aii o îndestulată

sumă

de

bani, încât unii sunt siliți a da mai mult şi preste puterea lor, ca să dobândească darul preoţiei, din care acâstă pricină se întâmplă de se hirotonisese
mulţă şi din cei ce nu sunt vrednici, şi pentru acest fel de netrebnice mijlâce
cu interesuri

de banise

înmulțesc

hirofoniile

fără de

trebuinţă

și fără

- de

nică un cuvînt, pricinuindu-se cu acâsta obştiei "locuitorilor mireni, însărcinare şi nedreptate, fiind-că rămâne numai asupră-le răspunderea și împlinirea datoriilor ţărei ; pre lângă acâsta vedem iarăși împotriva nizamului multe hirotoniă se săvirșesc fără de a se face către Domnie vre-o însciințare, seaii
anafora, după orînduiala nizamulni ; decă fiind-că nu suferim Domnia mea
a se urma mai mult acest catahrisis, ca împotrivitoriii ce este sfintelor
canâne şi lucruri neprimite bisericei, spre a câştiga adesea cine-va darul preoţiei
prin dare de bani, de aceea dară, poruncim, ca prea Sfinţia ta împreună și cu
iubitorii

de Dumnegeii

Episcopi,

adunându-vă

la sfânta Mitropolie,

să vedeţi

rînduiala ce s'aii întocmit prin mai sus disul domnesc hrisov şi de
socoti că este trebuință a se mai adăoga şi altele niscaiva cuviincidse

l6ce, spre mai bună întocmire și pază

1. Cod. XLIX, fila 148.

veţi
mij-

orinduelei acestor hirotonii, să arătați
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Domniei mele prin anafora, ca prin
porunca nâstră să se pue tr6ba acâst
a la
strașnic nizam, spre
a lipsi cu totul

catahrisis

co ati fost,

și spre a se urma
negreșit rinduiala aceea ce prin sfatu
l și chibzuirea de obşte este întocmit
ă
şi prin hrisovul domnese este hotăr
ită şi întărită.—1806, Iulie 15. 1

Poruncă

ce s'aă dat pentru

hirotonie :

„Dumnâvâstră Ispravnicilor aă judeţelor,
veţi vedea jalba acâsta, penttu
care după poruncile ce aveţi date urmân
d, să cercetaţi de este întradevăr
hpsă și trebuință de preot la acâstă biser
ică? de nu sunt preoți de prisos
la alte biserici dinprejur, de unde să se
pâtă împlini trobuința ce va fi?
De este Grămăticul acesta fără pricină de
dajdie, orfaicea la acel sat
sail să fie venit de la alt sat? şi de este jalba
acâsta cu cererea a tot satul?
să însciințați Domniei mele.—1804, Martie
7. 2,
|

Hirotoniile s&virşite preste Dunărenu sunt admis
e, nici recunoscute
de valabile. Se face o escepţiune în favârea unui
preot, care se întârce
de preste Dunăre in patrie, cu întreg satul
de Români, emigraţi acolo
altă dată «din trecuta resmeriţă».

Ecă actul relativ:

Prea Inălţate Dâmne
Pentru acest preot Joan, am însciinţae
de la” protopopul plășei, că fiind
de nâmul lui de aci, din pământul țărei,
din trecuta resmeriță cu Nemţii
aii trecut cu părinţii lai preste Dunăre și acolo
căsătorindu-se s'aii hirotonisit,
iară acum trecând poporanii lui din ț&ra turos
că, de la sutul Găgăciul ati
venit şi e] după dânșii, unde s'aii aședat cu locui
nța la numitul sat Caravanitu, sud Olt,ce este pre moşia Dumn6lui biv
vel Vornic Manolache Grădișteanu, unde și biserică aii făcut Dumnâlui ;
deci fiind-că nu ati trecut de
aici să se hirotonisscă în eparhie străină
preste canoanele pravelei, ci din
resvrătirea vremei, trecând poporanii lui în
pământul țărei, aici ai venit şi
el ca păstor după 0ă, nu se vinovăţeșee a fi
oprit de slujba preoţiei lui ; pentru
care se va

da luminată porunca Măriei Tale, a nu fi supărat
ca cei călcători
de candnele pravilelor, după care i se va da
și de către noi voie a sluji cele
preoțesci acolo la poporanii luă, iar nu întru
altă parte.—1804, Iulie 3.
- Iosif Episcop

1. Cod. XLVII. fila 257.
2, Cod. XXXVIL. fila 35.

de Argeş.
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Io Constantin Alexandru
După

Ipsilante

Vvd.

pliroforia ce ni se dă printr'acâstă anafora, poruncim

se cuvine, ca preotul

sus. —
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acesta Ioan

să fie nesupărat, după

cum

la toți câţi

se coprinde mai

1804, lulie 31,
*

Tot despre biserică sub

Constantin Ipsilaute.

Marele cutremur ce mai sus am amintit, ai ruinat multe biserici.
Constantin Ipsilante, aii avut grijă de restauravea unora din ele încă

din luna Noembre 18092.

|

Biserica Creţulescu fusese închisă, fiind crăpată, dar după o nouă,
cercetare găsindu-se

că nu este pericol,

deschidere in 7 Noembrie,

Domnitorul

dă

pitae

de re-

180928.

1. Cod. Li, fila 448.
2. lo Constantin

Alexandru Ipsilante

Vod. i gospod.

Cinstit și credincios boerule, Dumnâta biv vel Vistier Golescule, fiind-că
Dumnâta eşti prahticos la ale binalelor, te orînduim, Domnia mea, să mergi
la mănastirea Sfîntul Gheorghe noii, luând împreună cu Dumnâta și din meştorii lemnari şi zidară, cari ai sciinţă bună, ca să vegi însuţi zidirile cele
de cutremur rămase smintite, care trebuese de a se acoperi spre a se putea
sluji sfinta leturghie; asupra cărora acestora să faci Dumnâta o drâptă preţuire prin foae anume; ca cu câtă sumă de bani se pot sevirşi acestea și
să arăţi Domniei mele în seris prin anafora,—tolico pizah gospod.—1802, Noem|
brie 26.
Cod. XLIX, îila 9.

3. Pitac la Mitropolie ca să slobigdă a sluji Sfânta
(irețulescilor.
"Io

Constantin Alexandru

Prea Sfinţia

Ipsilant Vvd. gospod.

Leturghie la, biserica
Zem.

Vlahiscoie

2

ta Părinte Mitropolie, fiind-că pentru biserica Creţuleștilor,

care după pitacul nostru ai poruncit Prea Sfinţia ta preoţilor de acolo ca s-o
aibă închisă, pentru temerea de vre-o primejdie a stricăciunei ce s'aă făcut
cubeli din cutremur, dati Dumnâlor boerii Creţuleșcă pliroforie, cum că partea
aceea a zidirei ce este cu bănnială vor surpao, și că biserica este fără grijă
de a se putea face sfintele slujbe într'însa spre închinăciunea norodului
şi iai asupra Dumnâlor, cum că nu se va întâmpla nică o primejdie; poruncim dar, ca să dee prea Sfinţia ta voie şi slobodenie a se deschide numita biserică şi a se săvîrși într'însa sfintele slujbe, tol. pisah.-—1802, Septembrie 7.
Coa. XLVIII,

fila 149.
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In interesul
Vâlcei !.

-

religiunei

se mută

dioa târgului

de

la Râmnicul
=

Mai eată în ordine chronologică acte cu referi
nţă la biserică, din
timpul Domniei lui Constantin Ipsilante:
I. La 2 Ianuarie 1803, dă hrisov pentru schitu
l ce se numesce Spirea

«ca să 'şi scutâscă o băcănie şi o pivniţă de
aprope de lângă schit, de tumărit
1. Prea Inălțate Dommne

Cu prea plecata scrisâre însciinţăm milostivireă

Inălţimei tale, că aici
în orașul Râmnicului fiind obiceiii a se face
târg odată în săptămână, în dioa
Duminecei, de apururea rămân atât negustorii
ce'și fac alișverişu cu veri-ce
fel de mărfuri, cât și locuitorii ce se adună la
acest târg, de sfintele şi Dumnedeescile slujbe, cari se sevîrşesc într'acâstă
di mare, grăbindu-se fieş-care
să se afle mai înnainte de eșirea bisericei, cine
cu ce are de vîndare, pentru care
înșiși negustorii viind acum în simţire de
acest lucru fără de orînduială .
care este vătămător sufletului, deobşte deteră
către noi acâstă deosebită
jalbă, rugându-ne forte, ca să facem cunoscută
cererea lor Inălţimei tale spre
a te milostivi Mănia ta a li se strica prin lumin
ată porunca Măriei tale târgul
acesta din dioa Duminecei și să se mute în altă
di slobodă, ad: Marţi, ar&tându-ne, că cu acâstă mutare a târgului și
de cele folositâre ale suiletului
îşi vor
putea

căuta

și: de alișverișul

tuturor

de obște

nu se vor sminti, nică
Cămara domnâscă nu se va păgubi cu plata
vămei; făcând şi noi cercetare
cu amăruntul de acâstă a lor cerere de este
cu cuviință şi cu voia tuturor
de obște, ne plirotorisim că echiar pentra al
sufletului folos obștese şi deosebit de cei ce se negustoresc, ceă-l-alţi toți
câţi se aHă locuitori, de veri-ce
treptă, primiră; nu lipsim dar după datoria
cea
face cunoscută milostivirei inălțimei tale, ember netăgăduită, care avem, a 0
iclisând și chiar a lor jalbă,
spre mai bună pliroforie şi împreună cu dânșii
și noi fierbinte ne rugăm,
cei plină de tâtă milostivirea fire a Mărie tale
. . . . care este revărsată
asupra tuturor de obște, de a fi primită, ca
pentru suflet folositâre cererea,
ce fac; iar anii Măriei tale de la Dumnedeii să
fie mulţi şi fericiţă.--1803, Pebruarie 15.
Ai Măriei tale prea plecaţi slugi, Constantin Oteteli
şani, Paharnic.

lo Constantin Alexandru

Ipsilante Vva. î gosp. Zem. Viahiscoie
Cu cale este în adevăr anaforaoa ce ne fac Isprav
nicii judeţului Vâlcea
și primită cererea negustorilor şi acelor-i-alţi locuit
ori,
pentru care şi poruncim Dumnlor Ispravnicilor, ca să schimbaţi gioa
Duminicei, spre a se face
tOrgul acesta Marţă, făcând sciută porunca acâsta
la toţi din vreme, ca să scie
fieş-care în ce qi ai a se aduna, dară și acesta
să faceţi Dumnevdatră cunoacută la toţi, că Domnia mea, pentru ca
să mârgă fieş-care la sfinta biserică Dumnedeească, după datoria Creştinescă, spre a'şi
face ânchinăciunea şi a
asculta sfinta leturghie o facem acestă schimbare,
iar nu pentru ca să aibă
Dumineca beţii și alte netrebnicii.—1803, Martie
42.
Bibi, Urechiă,

|
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de căminărit, de vamă, de vin domnesc şi de ort vătăjese și băcănia să nu
se supere nică de Bacalbaș, nici de alte dări ce vor fi prealte băcănii, cum
şi un cuptor de pâne ce are lângă acea băcănie să fie nesupărat de dările
ce daii alte cuptâre . ..» Poruncim Domnia mea <v6uă, Fumarilor, Căminarilor, .
Vameşilor, , Vătașilor de cârciumari, i Bacalbaș, i Vătaşi de brutari, toţi să
aveţi a vă feri de acâstă băcănie, i pivniţă, i cuptor.»

II. La 29 Ianuarie 1803, ordonă restaurarea după cutremur a zidurilor -din jurul mănăstirei
Io

Constantin

Radu

Alexandru

Vodă:

Ipsilante

Vvd,

gospod

Zem.

Vlahiscoie

Cuviâso Arhimandrite şi Egumene al sfintei mănăstiri Radului Vodă,
„fiind-că r&posaţii aceia ctitorii, cari aii zidit acestă stîntă mănăstire, ati îngrijit
de aii lăsat şi venituri de acareturi îndestulate, ca nu numai să ție pururea
în buna rînduială cele întocmite, ci mai vârtos la vre-o întâmplare de stricăciune să se dregă și să se facă zidirile ei la loc, spre a fi tot-d'a-una în
starea lor, încă de a se face de la dânsele și câteo facere de bine de hrană
și ajutor, spre a avea adică sufletâsca pomenire aceia pentru care s'aii ostenit
de aii făcut; acestea

sfinte mănăstiri şi le-aii înzestrat

cu îndestulate

acareturi

de venituri; cu cât mai vârtos se cade acum, după întâmplarea cutremurului
ce aii fost, din tare s'aii stricat tote zidirile de prin -prejur ale acestei nănă-"
stiri, a pune

tâtă silința

şi a nu

zăbovi

dregerea și facerea

lor la loc; pentru

acea dar, iată întra'adins şi poruncim Domnia mea, ca să facă începere de
tâte cele trebuincidse ale lucrului şi din veniturile mănăstiresci să iconomisescă cu osirdie și cu silinţă de a. drege și a face negreșşit tâte cele stricate la locul lor, spre a ţi se cunvsce în faptă cu acâsta buna iconomie și
osîrdie car6 eşti dator dea o arăta acum la acâstă întâmplare, tol. pisah gp.—
1803, Ghenarie 29:.

III. La 14 Februarie 1803, rinduesce Egumen la monăstirea Căşeiorele pre Arhimandritul

Macarie,

fără să mai amintescă

de

recoman-

daţiunea Mitropolitului. Cu acestaşi pitac rinduesce un Logofăt de Divan
care

să instaleze

pre

noul

Egumen:

Ocasiune

de bacşiş bun

pentru

logofătul instalator !
Io Constantin

Alexandru.

Ipsilante

Vwd. gospod

Zem.

Vlahiscoie

Find-că la mănăstirea Căscisrele din sud Vlașca am orînduit Domnia
mea Egumen pre Arhimandritul Macarie în locul Arhimandritului Neofit ce
ati fost până acum; iată după obiceiii orinduim pre ..... Logofăt de Divan

4. 0od. XLIX, fila 94.
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carele mergând împreună cu numitul Egumen la mănăstire
să-l. așede și să
citâscă în audul tuturor părinţilor, poslușnicilor şi robilor
mănăstirei, deo-

sebită

cartea

Domniei mele

ce s'aii dat. la mânile

Egumenului,

făcându-i

Teslim tâte lucrurile mănăstirei, de care făcând două catastih
e asemenea iscălite,
unul să-l încredinţeze Egumenului, iar altul să-l aducă aici
în păstrare. —
1803, Februarie 14.1.

IV. La 20

Februarie 1803,

Brâncoveanul hrisovul
acelui boer 2.

reînnoesce influintelui boer

cu privilegiile

acordate

bisericei

Nicolae

din grădina

V. In 6 Martie 1803, Domnitorul ordonă boerilor: marele
Ban Dumitrache Ghica, marele Postelnic Iordache Mavrocorda
t şi marele Vornic
de ţera de sus Golescu, să se constitue în comisi
une, să cerceteze

starea în care se află mănăstirile

consacrat

spitalelor pentru

de

ciumă,

preste Olt, al căror venituri s'aă

fiind-că

Domnitorului

"i-ai

informaţiuni, că, atât m6năstirile, cât şi localele din
jurul lor,

venit

se află

în cea mai prâstă stare şi ruinate. Domnitorul dice,
că vărul săi, actualul Domn al Moldovei, Alexandru Moruz, când
aii consacrat venitul
acestor m6năstiri pentru spitale, n'a înţeles
să lase mnăstirile în

ruină, ci să se dee

pentru spitale numai prisosul veniturilor :

lo Constantin Alexandru Ipsilante Vud.
„Cinstiţilor şi credincioși boerilor Domnier mele,
Dumnsâta vel Bane Dumitrache Ghica şi Dumnâta vel Postelnice Iordache Mavro
cordate și Dumnâta
vel Vornice de țâra de sus, Golescule, facem Dumnâvâstr
ă în scire, că pentru
ca să ne pliroforisim de starea şi chivernisirea în care
se află minăstirile
acelea de preste Olt, două, adecă care s'aii fost întocm
it prin hrisov, ca din
veniturile lor ce vor prisosi de la fie-care an preste chel
tuelile
cele irebuincisse,
„Să se ajutoreze cele de aici spitalură mari, ce s'aii
zidit pentru vremi de
întâmplare a năprasnicei bâlei de ciumă şi una care
mai în urmă s'aii fost
întocmit a fi ajutor la orfanotropie, din porunca Domni
ei mele s'a făcut cer-

cetare

cu

obraze

rînduite

trămise

la faţa „locului,

ca

să

vadă

urmarea

orinduelilor bisericescă a sfintelor slujbe în tâtă starea
lor în care se vor fi
aflând într'adevăr şi să însciinţeze Domniei mele, cu
bună adeverire ; de unde
ne-aii venit aceste însciințări, atât de la Dumn6lor boerii
Divaniţi dimpreună
cu Dumnâlui Caimacamul, cât şi de la înșiși orindu
iţii din fața locului, cari
prin chiar vederea lucrurilor, ai făcut cercetare în faţa
locului, la fieșce-care

1. Vegi cod. XLIV. fila 25 şi 96. 2. Vedi cod. XLVII, fila 56 Yers0.

mănăstire, însoţit și eu alte
fioşce-căzeia mănăstiri, de la
tâte le dăm, ca să le vedeţi
mâhnire am fost audit, că
împodobite

cu adunare

Dumnedeeșci,
la acâstă

jălbi și tacriruri adeveritâre de sciinţa stăreă
mulţi împrejurași ai părței locului, care iată pre
și să le “citiți Dumnâvostră; unde și cu multă
acele ce odată se atla lăudate mănăstirile țărei,

prâstă

sihastri

de părinți

cu tâtă curiincidsa
stare, în
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cât nu

neîncetat

și lucrătore

slujbele

de

numai

dintru

ale

vie

să

rînduială și pod6bă bisericâscă, cum

lor Jucruri şi avere, să

fie

lipsă și risipă, ci și înseși sfintele acele biserici, cari sunt locaşuri prea
sfinte ale celui prea Inalt, şi în care necurmat se săvirșa sfintele slujbe a înfricoşatelor - Dumnedeesci

taină,

unele

acum

sunt

închise

şi

pustiite,

altele

iar

adăpost seaii umbră dobitâcelor, ca nisce grajduri ? precum pentru i6te veţi vedea
cu
Dumnâvâstră din înseși însciințările ce făcu orînduiţii cercetători, care
ail
lor
ochii
cu
însuşi
ce
cele
arată
sufletele lor şi în frica lui Dumnegeii
vădut, urmare cu totul nesuferită la o creștinâscă stăpânire şi în adevăr vrednică
de jale, și împotrivă chiar și la însăşi întocmirea acea a hrisovului, în vreme
ce şi de aii făcut cu bun cuget Domnia sa prea iubitul nostru văr Alexandru
ajute
Moruzi Vvd. cel de acum Domn al Moldovei, hotărîrea aceea, ca să se
hrispitalurile de obște de la aceste mănăstiri ; dar Domnia mea am vădut
din
nimic
strămută
se
nu
numai
nu
sovul ce l'a fost dat Domnia sa, și
,
Dumnedeesci
locașuri
nisce
orînduelile ce se cade a avea aceste mănăstiri, ca
ca apururea

ci încă

şi serie chiar,

ce sunt

zidite aică ; vedem

şi în tâtă vremea

să se ţie în bună

stare

cu orinşi orînduiala lor, adecă şi părinții călugări să se afle în mănăstire
neîncetat
duiala lor, ce s'aii întocmit, și la sfintele biserică să se urmeze
a unor
ca
cuviinci6să,
cea
lor
podoba
rânduiala sfintelor slujbe nelipsit, și
să se
zidirile
şi
acareturile
locașuri Dumnegeesci să se păzescă de apururea,
venitul
și
îngrijâscă de a fi în starea lor fără de a se lăsa la vre-o derăpănare,
mănăstiresci,pe
ce va prisosi preste împlinirea acestor trebuinciâse cheltueli
mari de ciumă,
fieşce-care an să se dee la thebuinţa cheltuelilor spitalurilor
însă

cele

cu totul

împotrivă

la aceeași

hotărîre,

aceste sfinte
din pricina acestor arendași ce aii numire de Epistaţi, aducând
dis, nică
am
precum
locașuri Dumnedeesci la atâta catahrisis; care nefiind,
Dumnâvâstră, ca
cum suferită să ajungă până la acest hal, iată poruncim
aminte la însciințările
adunându-vă la un loc și citind și inţelegând cu luare
obştea părței locului și
cercetătorilor tacririle și jălbile ce ne-aii venit de la
ce se cuvine de încu „sufletâscă fierbinţălă chibzuind Dumnvâstră nizamul

dreptare,

să faceţi Domniei mele arătare în scris, prin

gd —1803, Martie 6.

anafora. tolco pisah
Pel Logofăt.

olitului,
VI. La 49 Aprilie, 1803, Constantin Ipsilante ordonă Mitrop

cile, iar Joi diminţa.
ca Mercuri sera, să se facă rugăciuni în tâte biseri

4. Cod. XXVI, 32—33.
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osfeştanie în livedea Mitropoliei, de
faţă cu mâştele sfintului Dumitru,
pentru-ca Dumneg
eă

să trimită

ploi,

preste semănături :

Pitac către Mitropolit. pentru osfeştăniă
.
Prea Sfinţia ta părinte Mitropolite,
fiind-că rugăciunile către milostivul
Dumnegeii sunt cuviinci6se
în tâtă vremea a, se săvîrși de la
norod, cu cât
mai vârtos intr'o vreme ca aceea când
pământul și tâte râdele pământului
per de secetă, şi ai trebuință de plâi
e ; pentru aceea poruncim să dați Sfinţ
ia

ta porunci,

ca Mercuri

sâra

să se facă denii

cu litan

ii la tote bisericile de
obște, iar Joi diminâța să se facă
osfeştanie, iar cu litanii, cu toți
arhereii
și preoții, în livedea sfintei Mitropolii
, unde să se pogore şi mâștele sfin
tului
Dimitrie, cum şi alte sfinte moște
și icâne, ca să se facă de obște
rugă
ciun
i
fie binţi către milostivul Dumnedei
i, cerând îndurare cu a trimete
ploie
spre
adăparea acestei uscăciuni, pentru
crescerea râdelor pământului, care
sunt de
hrana omenâscă și a tot dobitocul,
unde și Domnia nâstră îndeletnicin
du-ne
vom Yeni înşine, tol co pisah gd.—1803
, Aprilie 191.

VII. La 93 Aprilie

1803

, Constantin Ipsilante dă hrisov de
milairi
schitului Poiana-Mărului din Romnicul
-Sărat, recunoscendu-l de stavropighion, independent de

părinţii episcopi, afară de casurile
dogmatice,
când atunci va putea să se cerceteze numa
i de Mitropolitul. In acest schit
hrisovul constată,
că trăese

sihastri,

nu numai

români,

ci şi ruşi:

Hrisovul schitului Poiana=- Mărului
De vreme ce sfintul şi dumnedeescul
schit, ce se numesce Poiana-M&vuluă, din sud slam- Râmnicu, la
care se cinstesce și se prăznnesce
hramul
Nascerea prea sfin
. stăpâ
tei
nei nostre de Dumnedeii născătâr
ei
şi
puru
rea
fecidreă Maria, unde locuese părinţii
sihastrii Română şi Ruşă, care schit
este
făcut de sfinția sa părintele r&posat
starețul Vasile, adecă atât din fraţi
Domni
cât şi din Arhierei şi de alţă prav
oslavnici creştini s'a afierosit
vase cu=
viinci6se, cărți și alte sfinte odâre
și ttă podâba schitului, care în
trecuta
vreme s'a fost: întâmplat de ai ars
de tot, şi iarăși s'aii tăcut din ajuto
rul şi
mila cinstitorilor de Dumnedeii creșt
ini, cu cele cuviinci6se schitului,
care
în starea ce se află acum, este cu
totul tot cuviincios schit de trebuinţ
a fraților sihastriă ce locuese într'însul
. Dară sciindu-se, că binele este
pururea
zavistuit şi vrăşmaşiă binelui, nu se
părăsesce de răutăți prin cei cese
află
unelte primitâre ca să zăticnâscă
binele şi folosul sufletesc ; drept
acea
dară,
do vreme ce din pronia a tot stăpânit
orului Dumnegei, ne-am învrednicit
a
fi oblăduitoriii acestui prea luminat
schit al 'Țărei Românescă, pre lângă
totă
purtarea de grije co avem asupra supuș
ilor, în tot chipul, ne neroim, ca
și
N

1. Cod, XLIX, fila 44-45,
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acum în dilele

nâstre,

cât şi

în

mai

că cei

urmă, cu pravilnicsca lor orînduială să se afle în liniște, de vreme

ce locuesc într'însele sunt aceia care aii lăsat viața acâsta cu turburări, și
petrec viaţă îngerâscă şi mai pre sus de lume, şi cari neincetat se află rugători
către Dumnedei, pentru Impărați, pentru Domni și pentru toţi pravoslavnicii
creștini;

care

acest schit sfint al părinţilor

acestora

ce s'aii numit

mai

sus,

unde acum este stareț şi purtătorii de grije cuviosul Arhimandrit Matei
leromanah, aii avut acest privilegii și legătură, cum şi milele ce mai jos se
cuprinde, atât de la fraţii noştrii Domni de mai "nainte, i de la Măria sa
părintele Domniei mele, cât şi de -la cei-l-alţă fraţi Domni din urma Măniei
sale, precum din hrisâvele Domniilor sale ce le-ar vădut Domnia mea, ne-am
pliroforisit. Adecă acest sfânt schit să fie nesupărat și nesupus undeva, slobod
și stavropighion, şi nică de cum să nu se supere de către părinții Episcopi,

ce după vreme vor fi, nici de către alte obraze, cu vre-o schimbare de Egu-

men, a intra om strein, între ei spre răsvrătire, nică cu vre-o înstreinare. a
ceva din cele afiorisite schitului, măcar cu ori-ce, afară din orînduiala schitului,
după canânele cele pravilniceșci ce le aii de la starețul lor, măcar de s'ar
şi părea. în vederea ori-cui, că ar fi mai bine, căci că sunt cu greșelă cugetele omeneşcă, ci să fie în pace și liniște despre tote cele turburătore și
zăticnitâre spăşaniei lor, afară din stricarea vre-unei dogme, care acea cum
se va

simţi,

prea

însuși

de

atunci

sfinţia

sa Mitropolitul,

cercetându-se

Şi

dovedindu-se se va îndrepta, iar alt niminea, nică cu un fel de mijlocire să
nu se amestece. lară milele schitului acestuia sunt aceste: adecă pre fot anul
să iae 12 cojsce, 12 bucăţi de aba nâgră, 12 perechi cisme, 24 oca unt-de- lemn,
60

oca de tămâie;

pentru

care

aceste

să li se

dee

taleri

una-sută-cinci- decă

de la Visteria domnâscă, pre tot anul, la dioa Sfintului Gheorgie ; vinul ce vor
face în viile schitului, apărat de vinăriciti, stupii de dijmărit pe drepte bucate
„ce vor avea, cum și linde 39 scutiţi, cu cari să se ajutoreze şi să se chi_vernisâscă părinţii sibastrii la trebuințele ce ai, ladecă: unii să dee grâii,
unii malai, i porumb, alții brânză şi urdă, alţii pescari, să aducă peşte pentru
hrana părinţilor, iar alţii poslușnici la chilii și darvari; însă fiind că acest
schit se află la loc de munte, şi părinţii călugărași ce locuesc într'însul sunt
la multă stenahovie şi lipsă, fiind loc strimtorat. de nu pot a se hrăni, care
schit fiind-că are o vie în sud slam-Râmnic, dată danie de la unii alţii după
vremă, şi cu vinulce se face într'acâsta vie, să ajutorâză atât schitul la cele
trebuinci6se preste an, cât și părinţii călugărași. Măria-sa părintele Domnieă
mele,

întru

a

doua

domnie

a

Măriei

sale,

Sati

milostivit

ai

de

mai

adaos încă liude 214 scutelnici, preste liude 29 ce'i avea mai d'inainte
ca să aibă pogonași la acâstă vie, cărora făcându-li-se cercetare de către
Ispravnicii de -judeţ Gmenilor ce i-ai fost avut găsiți și li saii dat şi
pecetluirile domnesci la mâni, cari acești scutelnică fiind că sunt pururea
,
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în slujba părinţilor călugărași și a sfintului schit, ori când şi
ce veme, după trebuință se va întâmpla a pune şi a se orîndui şi
scutelnicilor mănăstiresci şi boeresci a da și ci la Zaharele, seaii
boiă, seaii vre-o orinduială de cai, sea ori alt ce fel de orindusli Și

vor eși, aceștia

și atunci

să nu

fie supăraţi

și nimeni

să

nu

ori în
asupra
cară cu
potvegi

îndrăznâscă

a

le face vre-o cerere; precum și de la ocna Slănic să iae pre tot anul bolovani sare o 'sută; prin care hrisâve ce are stintul acest schit se dă tâtă volnicia
celor ce cu ajutorul lui Dumnegeii se află ctitori la acest sfint sch't, Dumnâlor
cinstiți și credincioși boeră ai Domniei mele biv vel Ban Dumitrache
Ghica, ce este ctitor și Epitrop, i casa Dumnâlui răposatului Nicolae Dudescu
biv vel Logofăt, i boerilor Cărloveşci şi Niculeşci, cari ori când se va întâmpla
a se supăra acest sfint schit, atât de Episcopi, după vieme, ati pentru schimonosirea orinduelei ce are acel schit și părinţii sihastri, seaii pentru aședarea
altui Egumen în potrivă, a înstrăina ceva de ale schitului cu nume de
păstrare, nică cum acești ctitori să nu îngăduiască și când nu va fi înțelegere
numai din cuvint, aţunci prin scirea prea sfinției sale Mitropolitului, să dea jalbă
la dregători, ca nici cum obiceiii să nu se facă; căci de va fi txebuință de
păstrarea oddrelor,-ctitorii, ca nisce mai doritori fiind și pentru sufletele lor,
mai bine le va păstia și le va pune la locul lor. Deci de vreme, ce într'acest
sfînt schit locuesc părinţii 'sihastri, ce-și petrec o viaţă înger6scă și mai pre
sus de lume, cari neîncetat sunt rugători către Dumnegeii pentru toți pravoslavnicii crâștini, și mai vârtos după evlavia ce avem și noi, cum și pentru
mai bună stavropighicâscă tocmâlă ; am înnoit și am întărit și Domnia mea, acâstă
legătura şi aședămîntul ce are sfintul schit, cât şi tote milele ce se cuprind
mai sus, ca să i se păzâscă nestrămutat. Adeverim hrisovul acesta. cu însăşi
credinţa Domniei mele Ioan Constantin Alexandru Ipsilant Vvd, i cu a prea
iubiților noştrii fii: Alexandru Vvd., Dumitrașco Vvd:, Gheorghe Vvd.,
Nicolae Vvd. și loan Vvd., martori: puind și pre Dumnâlor cinstiţi
și ceredincioși veliţii boeri ai Divanului Domniei mele: Pan
Dumitrachi Racoviță vel Vistier, Pan Scarlat Ghica vel Spătar, Pan Gheorghe
Mavrocordat
vel Postelnic, Pan Radu Golescu vel Vornic de țera de
sus, Pan Isaac Ralet
vel Logofăt de țâra de sus, Pan Constantin Stirbei vel Logot&t
de obiceiuri, Pan
Câmpineanu vel Logofăt de ț6ra de jos, Pan Barbu Văcăres
cu vel Vornic, Pan
“Grigorie Ghica vel Vornic al Obştirilor, Pan Creţulescu
vel Logofăt de ţâra de
jos, Pan Mihalachi Manu vel Vornic al Politiei,
Pan Iordachi Filipescu vel
Căminar, Pan Constantin Grădișteanu, vel Pahanic, Pan
lanache Golescu vel
Stolnic, Pan Scarlat Isvoreann vel Sluger și Ispravnic,
Pan Istratie Golescu
vel Logofăt de ţâra de jos. Seriindu-se hrisovul acesta la
anul de la zidirea lumei
7341, iară de la naşcerea, Domnuluişi mântuitorului nostru
Isus Hristos 1803
"Aprilie 23, la întâiul an al Domniei nOstre, aici, în
scaunul Domniei mele,
Bucureșci,
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VIII.La 99 Aprilie 1803,

Domnitorul

acordă

6 liudi, Gmeni străini, fără pricină de dajdie.

a
schitului

59
Găvanul,

|

IX. Tot în 23 Aprilie 1803, Domnitorul dă hrisov monăstirei
din

Focşani, cu hramul Sf. Ioan
acordându-i diverse miluiri:

Botezătorul, cea zidită de Grigore Vodă,

Hrisovul mănăstirei

Sf. Ioan Botezătorul.

Sfintei și Dumnegeescei mănăstiri din orașul Domniei mele
din Focșani,
care este făcută și înălțată din temelie de răposatul Grigori
e Vodă, unde se
prăsnuesce hramul Sfintului Prooroc și înainte mergătorul
şi Botezătorul
loan și cuviosului Egumen chir. . - » » şi tuturor părinţilor călugăr
i câţi vor
fi locuitori la acâstă stintă mânastire, ca să aibă milă de la Domnia mea,
vinăriciul din poporul Ghirbovi, 'Tamboeșci, Bordeșci, Cândeşci, Dragosl
ăveni şi
Tirneșci sud. slam. Râmnic, căte doui bani de vadră şi părpărul după
obiceiii,
însă Egumenul la vremea vinăriciului să aibă a'şi orîndui omul săii,
ca să
âmble împreună cu vinăricerii Domneșci, să scrie vinăriciul dintre
aceste popore şi făcând două catastihe asemenea unul ca altul, unul să rămână
la vinăriceri, iar altul să'l iae omul mănăstirei, după care să-și iae
mănastirea
partea pre deplin, câte doui bani de vadră şi părpărul. — Așișderea
să aibă sfinta
mănastire milă de la Domnia mea, de la ocna Telega, mertic
de sare pre an.
bolnavi irei sute, să aibă a lua părinții călugări acâstă sare la
vreme când
iai şi alte mănastiră şi să o. încarce de la gura ocne, să o ducă
să o vînqă
măcar ori-unde, fără de vamă, şi de către vameși să aibă pace; şi
iar să fie
sfintei mănastiri, milă de la Domnia mea, trei cârciume în oraș
în Focşani,
spre a se vinde vinul mănastirei, scutite și de alte orîndueli ; aşișderea să aibă
a
ține liude 50 de 6meni străini fără de pricină de dajdie, pre cari
găsinda-i
din străinătate după adeverinţa ce va aduce de la Ispravnicii
judeţului, să li
se dee și pecetluirile Domniei mele, spre a fi în pace și nesupăr
ați de tâte
dăjdiile şi orînduelile câte va eși pre an în țeră, ca să pâtă
fi de poslușanie
şi ajutorul mănastirei, atât de la frații Domni de mai 'nainte şi
de la Măria sa
părintele Domniei mele, câtşi de la ceă-l-alţă frați din urma Mărică sale.
Drept aceea
învrednicindu-ne Domnul Dumnegeii şi pre noi cu Domnia acestei pravosl
avnice
țări, ne-am milostivit Domnia mea de am înnoit şi am întărit
milele acestei
sfinte mănastiră, ce se coprind mai sus, ca să i se păz6scă
nestrămutat, ade-verind hrisovul acâsta cu însăși credința Domniei
mele Ioan Constantin
Alexandru Ipsilant Vvd. şi cu credința prea iubiţilo
r Domniei mele fii:
Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe, Nicolae şi Ioan Voevodi
, martori punând şi
pre Dumnslor cinstiţii şi eredi ncioşiă boeri cei mari ai
Divanului Domniei mele,
Pan Dumitrasco Racoviţa vel Vistier, Pan Scarlat Ghica
vel Spătar, Pan Gheorghe
Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radu Golescu vel Vornic
de ţera de sus, Pan
-
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Isaac Ralet vel' Logofăt de ţera de sus, Pan Constantin Stirbeiii “vel Logofăt
al obiceiurilor, Pan Scarlat Câmpineanu vel Vornic de ţâra de jos, Pan

Barbu Văcărescu

vel Vornic, Pan Grigorie Ghica vel

Vornic

al obştirilor,

Pan Istrati Creţulescu vel Logofăt de ţâra de jos, Pan Manolache Manul vel
Vornic al politiei, Pan Iordache Filipescu vel Căminar, Pan Constantin Grădişteanu vel Paharnic, Pan lenache Golescu vel Stolnic, Pan Scarlat Isvoreanul
vel Sluger și Ispravnic, Istratie Creţulescu vel Logofăt de ţâra de jos; și
s'a scis hrisovul -acesta la întâiul an dintru întâia Domnie a nâstră, aici
în scaunul Domniei mele în Bucureșcă, la anii de la Naşcerea Domnului
nostru Isus Hristos, — L6t 1803, Aprilie 23.
|
Cod. XLVII, fila 180.

X.|La 28 Aprilie 1803, Domnitorul dă mănăstirei Radu Vodă reînnoit
hrisov

de miluiri şi de privilegii:
Hrisovul mănăstire;

Radului

Vodă

de milele ce are.

Sfintei şi Dumnedeescei mănăstiri Radu Vodă de aici din orașul scaunului
Domnie mele Bacuresci, unde se cinstesce şi se prăznuesce hramul prea
sfintei și nedespărțitei Troiță, și cuviosului Arhimandrit şi Egumen acestei
sfinte mănăstiri chir. . .....
, ca să fie sfintei mănăstiri milă de la
Domnia mea să aibă a lua vinăriciă din dealul Lupescilor de lângă Bucurescă,
câte doui bani de vadră cu: părpărul dupe obicei, i din dealul Vălenilor
ot sud

Muscel

câte

patru:

bani

de

vadră

şi părpărul ; osebit

să aibă

sfinta

mănăstire scaunele de tăiatul cărnei câte vor fi într'acel deal al Vălenilor,
însă pre moşia mynăstirei, venitui lor să fie al mănăstire ; și iar să aibă a
lua sfinta mănăstire de la cei ce vor fi având vii pre moşia mănăstirei, otaştina,
pământului după obiceiă din 20 vedre una vadră însă pentru otaștină,
vin să iee iar nu bani; așișderea să aibă sfinta mănăstire întra stăpânire
tote părţile de vii din dealul Vălenilor sud Muscel, ce sunt-pre moșia mănăstirei, fiind volnică Egumeni acestei mănăstiri a le da la alţi ori căruia va
vrea să le lucreze, și să dee scris6rea cuvioşiei sale fieşce-căruia, cu care
scris6re viind aică la Domnia mea să i se facă cartea Domniei mele a stăpâni
nestrămutat și încă vor fi nesupărați de pogonărit trei ani, până vor lua
râda dintr'acele vii, însă acesta o gicem pentru viile ce vor fi păragină mai
din-nainte, iar cari vor fi părăginit mai din urmă seaii din răsvrătiri să aibă
sorocu de trei ani, și cari nu vor veni întru acest soroe să le lucreze, atunci
soaii să se urmeze și pentru acestea ca și pentru cele-l-alte după cum se cuprinde
mai sus, a le da Egumenul -ori-cui va vrea să le lucreze; încă să mai fie
volnic cuviosul Egumen a orîndui gărdurari precum sunt şi inte”alte dealuri,
şi oră ale cui vite le va prinde prin viă făcând. stricăciune să le iee obişnuita gl6bă, precum și alţi gărdurari. Aşişderea să aibă a scuti pre tot anul
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oi 500 de oierit, drepte ale monăstirei, cum şi liugi 20 poslujnici, să fie pentru
treba mănăstirei, cari să fie scutiţi și apăraţi de tâte dăjdiile și rînduelele
ver câte ar eși dela

Visteria

Domniei

și de la cămara

în ţeră, de nică unele val și supărare

Domniei

mele pre

an

să nu aibă; asemenea și târgul ce este

obicinuit a se face la Văleni, sud Muscel,

pre moşia mănăstirei, să nu aibă voie

nici vameșşii, nică alţii a-l muta din locul lui obicănuit, nici să se fată împrejur
alt terg spre a aduce cădere acestui vechiii; să iee pe fieşce-care an și bolovani de sare doue sute de la ocna

Slănic;

așişderea și mănăstirea Tutana

de la

sud Argeș, metoh acestei mănăstiri Radului Vodă să aibă milă de dou&-decă
6meni scutiți, pre cari să-i găsâscă străini din alte ţări, cărora făcânduli-se
corcetare după orinduiala Visteriei, să li se dee şi pecetluirile Domniei mele
la mâni, spre a-i avea în pace și nesupăraţi ca să fie de poslușania sfintei
mănăstiră; cară aceste mile unele le-aii avut sfinta mănăstire, vechi, altele

s'a adăugat în urmă de

Domnia sa fratele Alexandru

Moruzi și de Măria

sa părintele Domniei mele, precum din hrisovele ce le văgum, unul cu 18
1793, lunie 12, şi altul cu 16t 1797 Septembrie 13, ne-am adeverit; drept

acea învreduicindu-ne şi pre noi domnul Dumnegeii cu Domnia acestei pra-

voslavnice Țări
Dumnedeii

Românescă,

locașuri,

se cuprind mai

am

și

dupe

bine-voit

evlavia te

de am

sus. Deci la vremea

înnoit

avem

asupra

sfintelor lui

și am' întărit tote

vinăriciului să aibă

sfînta

milele

ce

mănăstire

a orîndui om, ca de împreună cu vinăricerii domnesc să serie vinăriciul
dintmacest deal Văleni sud Muscel și făcând două catastișe asemenea unul ca

şi altul,
bani de
părpărul,
de a se

iscălite şi de vinăriceii domnesci și de omul mănăstirei, din cincă
vadră ce este să plătâscă dajnicii să iee mănăstirea patru bani și
împreună cu un catastih și să aducă toţi banii la mânăstire, fără
amesteca vinăricerii domnescă la banii -mănăstirei și vinăricerii

domnescă să ice un ban de la vadră, ca să fie sfintei mănăstiri aceste milă de .

întărire și ajutor, iar Domnioi mele și părinților Domniei mele vecinică
pomenire ; rugăm dară şi pre alţi fraţi Domni, cari în urma nâstră se vor
învrednici a fi oblăduitori acestei creștinescă ţeră să bine-voiască a înnoi și a
întări milele aceste, ca și ale Domniilor sale milă și faceri de bine să fie
de alții în urmă ţinute în seamă. Şi am adeverit hrisovul acesta cu însăși
credinţa Domniei mele Ioan Constantin Alexandru Ipsilante Vvd. şi cu eredinţa prea iubiţilor Domniei mele fii: Alexandru Vva., Dumitraşco Vvd,,
Gheorghe

Vvd.,

Nicolae

Vvyd.

și loan Vvăd;

martori fiind și Dumnlor

cinstiţi

şi credincioşi boeri veliţi ai Divanului Domniei mele... î proci, şi s*aii sgris
hrisovul acesta, la întâiul an dintru întâia Domnie a Domniei mele, aici în

Bucurescă, la 16 1803, Aprilie 98, de Poenariu biv al 3-lea Logofăt.
Cod. XLVYII, fila 100,

394,

Vi. A. URECHIĂ
XI. La 6 Iunie 1803, aflăm hrisovul Episcopiei Argeş, pentru mi-

lele ce are:
Hrisovul

Episcopiei

Argeş

de tâte milele ce are.

De vreme ce Proorovul şi pururea între împărați pomenitul prea înţeleptul Solomon, numai în umbra legei rezemându-se, făcu atâtea pod6be casei
Dumnedeesci a Ierusalemului şi o dărui cu” atâtea daruri, ca să se păzâscă
într'6nsul sicriul cu tablele legei Domnului, cu cât mai vârtos noi cari suntem
acum, cu mila Duhului sfint, pravoslarnici Domni, se cade să ne silim din
tot sufletul, ca să îndemnămşi să ajutorăm sfintele locașuri Dumnegeesciă,
întru

care

nu se junghie vite necuvrîntătâre,

precum

6re-când

acolo, ci însuși

mielul lui Dumnegeii se jertfesce pentru viața nâstră a tuturor; deci dar;
înălţându-ne Domnul Dumnegeit cu Domnia acestei pravoslavnice Țări Românescă, bine am voit Domnia mea, din tstă inima n6stră, ca nu numai faceri
de bine şi ajutoruri să săvârșim, din darul ce ni s'aii dat, către sfintele mămăstiră, cară sunt cea mai de cinste parte a orașelor și podâba cea mare a
acestei țări și semihul cel prea arătat al pravoslaviei să 7] tîmpărțim după
trebuinţa

fie-căreia

mănăstiri

şi după

măsura

stărei

cea mare

și mică;

întru

care mănăstiri și mai d'întâii ale ţărei Domniei mele, fiindși sfinta Episcopie
a Argeșului, unde se cinstesce și se prăsnuesce hramul Adormirea prea sfintei
stăpânei nostre de Dumnedei Născătorei, care este ca o maică la alte biserică
ale eparhiei Argeșului și fiind-că acâstă sfîntă Episcopie încă mai de înainte
de a se cinst:

cu

seaunul

Episcopiei, ca o măn

stire

din

cele mari

domnâscă

ale țărei, aii avut mili Domnesci; iar când s'a aședat Episcopia i s'aii mai adăogat
și milele ca să se ajute, să 'și pâtă împlini trebuinţele, după măsură și după
cuviință, precum, sunt și cele-l-alte sfinte Episcopii, cari mili sunt acestea,
adecă : să iae pr6 fieş-care an de la Ocnele Domnesci câte 509 bolovani sare
la vreme ce iaii și cele-l-alte sfinte episcopii şi mănăstiri; să scutâscă şi oi
1500 de oierit, să ţie și liude 50 scutelnici str&ină, peste liude 50 ce are în
catastihul Visteriei, pre care găsindu-i să "i cerceteze Dumnlor Ispravnicii
județului şi fiind străină cu adevărat, să le dee adeverinţă pre numele şi chipul
lor, după care să li se dee și pecetluiturile Domniei mele, spre a "i avea în
pace și nesupăraţi de rîndul dăjdiilor; să fie şi două pivnițe scutite la Pitesci
seaii la Argeș, cum şi două scaune scutite; așișderea ;să aibă sfinta Episcopie
și mila vinăriciului; ce aii avut mai înainte, adecă din Dealul Stefănescilor
ot sud Muscel, cât ţine cu Isvoranii,i Valea Popii, care se începe acest popor
din capul dealului de sus spre Valea Mare şi merge până în poporul Cotimeni,
în Dealul Ciocănescilor și despre Văleni se hotăresce Valea Beni cu poporul
mănăstirei Radului Vodă, în care aceste popsre se cuprind aceste văi, i piscuri,
ad: Valea Isvorani, Valea Poși, Costa Câmpului, Leşciâra, Valea Ştefiinescilor
cu partea din Ciocănescă, i Valea Beni. Așișderea şi din Dealul Alimănescilor,
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i Măicănescilor şi Cranga ot sud Argeş, în care aceste popâre se cuprind aceste
nume, precum le este cursul de rînd, ad: Cranga, Căzănescii, Ciutescii, Valea
Sumanii, Alimăneseilor-de-jos, Alimănesci lor- de-sus, Piatra,. Scheiii, Burlușii,
Chilamesci, Valea Giurgi, Țănculesci, Măicănesci, Dealul Strechiei, lângă Țănculesci. Aşișderea şi Dealul Soașul sud Vâlcea: Pre din dos cu mănăstirea
Bistriţa, câte doui bani de vadră și părpărul; pentru care- să aibă volnicie
omul Episcopiei, ce se va orindui, a ămbla împreună cu vinăricerii domnesci
"să scrie vinăriciul dintr'aceste dealuri cu viile, i piscurile ce sunt numite
mai sus și să facă două catastihe, asemenea unul ca și altul; iar la strîngerea
banilor, adecă câte doui bani de vadră partea Episcopiei și părpărul după
obicei,

vinăricerii

domnesci

nică

de cum să nu

a pune

se amestece

mâna în

bani, ci să "i strîngă pre deplin orinduitul Episcopiei, fără de numai cei-l-alţi
doui bani de vadră și ploconul de nume să aibă a lua vinăricerii domnescă ;
care aceste milă le-ai avut sfinta Episcopie, atât de la alţi frați Domni, i de
la Măria Sa părintele Domniei mele, precum din hrisâvele ce le vădum am
adeverit ; deci, după evlavia ce avem către sfintele lui Dumnedeii locașuri,
mai vârtos către acâstă sfântă Episcopie, ne-am milostivit de am înnoit și am
adeverit hrisovul acesta cu însăși credința Domniei mele loan Constantin
Alexandru Ipsilante Voevod și cu credinţa prea iubiţilor Domniei mele fii:
Alexandru Vvd., Dumitrașco Vvd., Nicolae Vva., Gheorghe Vvd. și Joan Vvd.,
martoră fiind și Dumn6lor cinstiţi şi credincioși boerii veliţi ai Divanului
Domniei mele, Pan Dumitrașco Racoviţă vel Vistier, Pan... iproci şi Ispravnic,
Pan. Isaac Ralet vel Logofăt de țra de sus; şi sati scris hrisovul acesta la
întâiul an dintru întâia Domnie a Domniei mele, aici în orașul scaunului
Domniei mele Bucurescă, la anul de la zidirea lumei 7311, iar de la Domnul
Dumnedeii și mântuitorul nostru Isus Hristos 1803, lunie 6, de Răducanu biv

a] treilea Logofăt.

-

Cod, XLVII, fila 436 şi 127.

XII. Cu aceeaşi dată de 6 Iunie 1803, Constantin Ipsilante acordă
m&nastirei Văcăresci

chiar,

zidită de Nicolae

Alexandru

Mavrocordat.

Domnitorul recundsce continuarea epitropiei acestei m&nastiri constituite din marele Logofăt, marele Spătar şi marele Vistier.
Intre obligaţiunile mânastirei,

deci a epitropiei, este, ca să mărite

după Sf. Vasile în fie-care an două fete de boeri mari sea
“al doilea, cheltuind 200 de taleri.
Epitropia

va mai

rescumpă&ra

de rangul

în fie-care an pentru 100 taleri robi

şi cu 50 se vor îmbrăca săracii laserbarea Sf. Nicolae. Asemenea se
vor da taleri 50 hrană la inchişii din puşcării şi 50 de taleri la săraci,
cari vreaii

să

se preoţescă,

ca să'şi

cumpere

cele

trebuinci6se

ale

preoţiei :
.
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mănastirei

Văcăresci

Mărirea și lauda Domnilor celor pravoslavnici, măcar că şi intre alte
faceri de bine de obște și deosebi la obraze şi la- locuri, cari ai trebuinţă
a
lua și a se îndestula de către oblăduitor, este de. laudă şi de mare” cuviinţă,
iar mai ales și mai cu deadinsul li se primesc laude și încoronăr
i 'din bunătăţile şi facerile de bine, care arată către sfintele şi Dumnezeescile
locașuri
ce sunt ridicate și întemeiate de alți pravoslavnici Domni r&posaţi, pentru
ajutorul sfintelor și Dumnedeeșcilor case ce sunt supuse subt, multe
nevoi ale
întâmplărilor ce sunt după vremi şi pentru mângâiere vre-unor obraze, care
aii
trebuință de milă, a cărora laudă nu numai întru acâstă viață vremelni
că
și trecătâre petrece, ci înălțându-se cu mărire ajunge și până la
jertielnicul
cel mai pre sus de ceruri și văcuitoriii fără de stricăciune; ci, dar
și Domnia sa răposatul Domn Nicolae Alexandru Voevod din rivnă
: Dumnedeească îndemnându-se aii ridicat, aii înălțat și ai întrumusăţit
sfinte şi Dumnegeiasca mănastire întru lauda și mărirea prea sfintei şi mai
pre sus de
fire Troiţe, a unuia singur Dumnedeii, aprâpe de orașul Bucurescă, unde
se nu-

meșce. Văcărescă,

care și înzestrându-se

cu multe

moșii,

i dobitâce

și cu

ve-

nituri Domnescă, cu scule și cu odâre, ca pre o mir6să lăudată și
văcuitâre,
aii închinat-o la prea sfintul și de viaţă primitorul mormiînt
al Domnului

nostru Isus Hristos

de la sfinta Patriarchie a Erusalimului,

cu hrisâve și

privilegiuiri ale Domniei sale, ca să fie sfintei mănastiri tot-d'a-una
nesupusă dăjdiilor, atât la Visterie, cât şi la ale Cămănii, scutindu-se de haraciii,
de
împrumutări de cal Domnesc și de ajutorință ce este pre boeri și
pre mănastiră și de tâte alte dăjdii obicinuite şi neobicinuite, ori cu ce
nume se vor
numi
; și să scutâscă tâte viile de pogonărit, şi vinul de vinăzicii, stupi
i râmătoră de dijmărit, vite i cai de văcărit, pe drepte bucatele mănăstire
i ; şi iar
să aibă a ţine din locul domnesc din Bucuresci, un loc din
sus de porta
viei domnescă, în lung stânjeni 30 şi în lat stânjeni 10,
unde şi pivniţă
de peatră aii făcut, după cum tâte acestea sunt date și închinate de Domnia
sa,
r&posatul ctitor și încă să aibă sfinta mănăstire milă din
vinăticiul domnesc, din sud Saar, de la vinăriceri
ce vor fi, taleri 500 ; şi de vreme ce acești
500 taleri vechi, cari 6ra să-i iae din vinăriciul Săcuenilo
r, nu hotăra Dom-

nia

sa din

ce deal

să iae, ci pentru

mai

bună întemeiare și pentru

ca să nu

mai aibă sfînta mănastire vre-odinidră de acea milă lipsă,
ai socotit Domnia
sa și ai orînduit ca să iae în toţi anii vinăriciul din dealul de
preste Cricovu domnesc, însă poporul văiei lui Seman care se începe
din “Dealul Loloeștilor şi merge în jos până în dealul ce se chiamă Valea Gardului
dintr'acel
judeţ al Săcuenilor, de la cei ce âă obiceiii de plătesc
vinăriciii domnesc, din
dece vedre una vadră, plătindu-și vadra după obiceiii, cum
plătesc și la Domnie, cu părpărul şi cu ploconul; și să aibă a lua de la Cămărași
i de ocne
pre an pentru 500 bolovani sare taleri 500, şi 50 bolovani
sare ai mănastirei
t
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a,
Tănganul, metohul mănăstirei Văcăresci, şi mertic de sare ce lua mănăstire
fie
'să
ca
n,
afierotico
de
hrisovul
în
sa
Domnia
Horezul hotărît şi-a orînduit
Visvel
Spătar,
vel
Logofăt,
vel
:
preste tâte milele aceste, trei epitropi mari
nd
țier care după vremi va fi între cele dregătorii, purtând grijă și îndreptâ
chiverniși
e
tâte cele trebuineidse ale sfintei minăstiri, spre buna ocârmuir
sire ; și din milele ce scrii mai sus, afară. de alte venituri ale mănăstirei, ce
ar avea de pre moşii, de pre vii, i de la dobitâce, prin şcirea Domniei în toţi
anii, să se dâe milă aici în Bucuresci pre la creștinii ce aii irebuinţă, pre an
taleri 500, însă taleri 200 să se cheltuiască ca să se mărite două fete de
boeri mari, ori deal doilea, sărace şi scăpătate, după Sfîntu Vasile, mai nainte de
lăsatul secului de păresimă, și taleri 100, iar în toţi anii să se rescumpere robi, și
taleri 50 să se facă îmbrăcăminte săracilor împărțindu-se la praznicul Sfîntului Nicolae, taleri 50 să se împarță iar la praznicul Sfîntului Nicolae la
obraze sărace mai de cinste, și taleri 50 să se dee hrană celor închişi în
pușcărie, adecă de săptămână po taleri unul şi 50 taleri la săracii cari vor
vrea să se preoţâscă ca să-și cumpere cele trebuinci6se ale preoţiei, având
de grijă epitropii ce saii dis mai sus, să păzâscă “aceste mili necontenit, și
de se va întâmpla vre-odinidră ani neroditori, ca să prisosâscă din veniturile
mănăstirei să se. trimâță ajutor la sfinta mănăstire, iar acâstă milă în toți

anii tot să se păzâscă necurmat; fiind şi în urma Domniei sale întărite aceste
mili de danie de Domnia sa Mihaiu Racoviţă Voevod şi de Domnia sa Constantin Voevod fiul Domniei sale Nicolae Voevod, cu hrisâvele Domniilor
-sale, asișderea și Măria sa părintele Domniei mele prin hrisovul Măriei sale
ot 16 1775, aii întărit atât milele ce se arată mai sus, cât și alte milă ai

mai adăugat,—adecă în locul satului și moșiei Sorâi de la care avea mănăs-

tivea mult ajutor, fiind că s'aii pustiit, să aibă liude 50, scutiţi de tote dijmele
țărel; 1000—41500 oi de oierit să scut6scă cu peceţi domnesc, și să mai iae
parte și din vinăriciul domnesc ce se lua pre sâma Cămărei domneșci tot dintacest popor ce serie, al Săcuenilor, iar cămara amestec să nu aibă nici de
cum;i două pivnițe să scutescă de fumărit și de tâte alte angarii.—Așișderea
al tweilea ban din Vama Târgului ce se face la Stelnica, i al treilea ban
din Vama Târgului Pătroai, orinduind și Egumenul omul s&ii la fte târgurile
ce se vor face acolo, păzind la obor împreună cu Vameșşii, după cum pentru
acâsta ati vădut Domnia sa și cartea Domniei sale Constantin Vodă Cehan ;
aşişderea ati mai avut milă orînduită de la răposaţii Domni: a mai lua pre
an, din vama domnâscă a Oborului Târgului de afară de al treilea ban, dar
pici-odată

nu

sati

urmat

acâstă

tâte hrisovele fraţilor Domni

milă

de la

Oborul

Târgului

de afară ; în

împreună cu cele-l-alte mili aii fost cuprinse

şi acestea, iar Domnia sa fratele Alexandru Moruzi, prin hrisovul ce'] văqum
cu l6tu 1793, Maiii 8, vădând că Vameşii oborului vaii înmulţit, i după qi ce
merge se inmulțesce, din care pricină nu pote să dee Cămara domnâscă atâta
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milă, și așa mănăstirea se lipsi de acel
ajutor și rămâne

a nu lua nimic,

aii

socotit

și

aii

întocmit

a

se da

cu hrisovul fără

mănăstirei

din

numita

a

vamă a Oborului Târgului de afară pre tot
anul câte taleri 1500, care bani
să aibă a'i răspunde Vameșii la mănăstire
preste suma cumpărăturei când se
vor vinde vămile fără de a se scădea Cămara
domnâscă, iar când nu se vor,
vinde vămile, și se vor da în credinţă, atunc
i să răspungă Cămara domnâscă
acești taleri 1500 la mănăstirea Văcăresei.
Deci, acum după ce Domnul
Dumnedeii ne ai învrednicit, cu Domnia aceste
i pravoslavnice "Țări Românesci,
viind Egumenul cu jalbă la- Domnia mea
şi ar&tându-mi hrisâvele fraţilor
Domni cu cuprinderea de mai sus, și făcân
du-ne rugăciune ca să înnoim milele și să înlesnim şi darea banilor de la
Oborul Târgului de afară, căci
Vameșii făcându-le obiceiii a plăti la sfârșitul
anului, îi seste cu deciuiala, i
cheltuială şi cu alte scăgăminte, a cărora cerere
primind?o Domnia mea, nu
numai înnoimşi întărim milele ce se coprind
mai sus, a se urma întocinaă,
ci și pentru banii de la Oborul Târgului de
afară, hotărim, ca să'i. plătescă
Vameșşii

pre fie-care an în trei sorâce adică: taleră 500

la qi întâi

de Ia-

nuarie, i taleri 500 Ja i întâiii de Maiii şi alți
taleri 500 la di înteiii de
Septembrie; poftim dar și noi pre alţi frați
Domni, cari în urma nâstră se
vor învrednici cu oblăduirea acestui creștinese
scaun, să bine-voiască a înnoi
și întări aceste milă, ca și ale Domniilor
sale milă și faceri de bine în urmă
să fie de alţii în s6mă ţinute; şi am adeve
rit hrisovul acesta cu însăși credința Domnie mele Ioan Constantin Alex
andru Ipsilant Voevod, şi cu credința prea iubiţilor Domniei mele fii: Alexandr
u Voevod, Dumitrasco Voevod,
Gheorghe Voevod, Nicolae Voevod și Ioan
Voevod, martori fiind și Dumnâlor
cinstiţi și credincioși boeri veliți ai Diva
nului Pomniei mele ; proci, şi
s'aii scris hrisovul acesta la întâiul an dintr
u întâia tDomnie a Domniei mele,
aici în orașul Domniei mele Bucuresci, la
anii de la zidirea lumei 7311, iar
de la Domiul Dumnegeii și Mântuitorul nostr
u Isus Hristos 1803, Iunie 6.
de Răducanu Poenariul, biv 3-lea Logofăt, Condi
carul Divanului,
Cod. XLVII, fila 105,
-

XIII. Cu data de 6 Iunie 1803, Domnitorul
reinnoeşce hrisovul
monăstirii Archimandritului, zidită de Matei
ii Vodă şi închinată la
monăstirea Stavro Nichita din Sf. Munte.
Printre acest document
Domnitorul recunâşce mănăstirei dreptul
de a lua întreială, iar nu
deciuială de la peştele ce se va pescui din
balta ce posedă mănăstirea, intre moşia Căldăruşani şi între moşia Miha
iu Vodă.
Acestă întreială o iai şi alte monăstiri, dice
hrisovul şi anume
în

bani de la 3 bani unul:

|

Hrisovul mănăstirii Arhimandritul de milele ce
are.
De vreme ce proorocul şi pururea pomenitul
între împărați, prea înţeleptul Solomon, numai în umbra legii r&zămânduse, făcut-aii atâta podbă
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casei Dumnedeesci a Ierusalimului şi o aii dăruit pre ea cu atâtea daruri şi
prinâse, ca să se păzâscă întrânsa sicriul cu tablele legei Domnului, cu cât
mai” vârtos noi, cari suntem acuma cu mila Duhului sfint din Pravoslavniciă
Domni

în lumina

credinței

se cade

să o ajutăm

şi să ne sMim.cu

tot sufletul

spre ajutorul și întemeiarea sfintelor lui Dumnezeii locașuri, care sunt semnul
cel adevărat al credinţei nâstre, şi care împodobese politia acâsta, întru care
nu se junghe vite ne cuvintătore, precum 6re când acolo, ci însuși mielul lui
Dumnedeii cel adevărat se jerfesce pentru viaţa cea vecinică și mântuirea nâstră
a tuturor; întru care pururea neîncetat se proslăvesce numele s&ii, și se face

rugăciuni pentru Impărați, pentru Dgagni și pentru toţi pravoslavnicii creștină;
drept aceea, atât pentru acâstă pildă a prea înţeleptului Solomon și după altele
multe, cât şi după învățătura ce ne dă proorocul şi împăratul David, care strigă
cu mare glas grăind: « Dâmne îubit-am podoba casei Tale şi locul locașului mărirei
Tale» şi iar «rîvna casei Tale mai mâncat», precum și pentru creştin6sca datorie
ce avem, pliroforisindu-ne Domnia mea pentru sfinta și Dumnezessca mânăstire de aici, din orașul scaunului Domniei mele Bucurescă, ce se numesce
Arhimandritul, care este zidită şi înălțată din temelia ei de răposatul Domn
Matei Vvd. şi închinată la sfinta mănăstire Stavro Nichita ot Sfeta-gora unde
se cinstesce și so prăsnuesce hramul sfinţilor slaviţilor și întru toță lăudaţilor
Apostoli

Petru

şi Pavel,

care

Mănăstire

se

chivernisesce

și se iconomisesce

de sfinţia sa Arhireul Calinic Sevastopolios, cum că este lipsită de alte venituri
şi cu trebuinţă de ajutor Domnesc, bine am voit Domnia mea și printr acest
cinstit şi bine închipuit hrisov al Domniei mele, am dat și am miluit pre numita
mănăstire, cu aceste mai jos arătate privelegiuri, cari le-ai avut atât de la
fraţii Domni de mai "nainte, cât şi de la Măria sa părintele nostru, prin hrisâvele cele 'vădum, adecă; să iae vinăriciii din Delul Scheilor ot sud Saac,
care are aceste popâre anume, Buda, Dumbrava, Runcenii, Călugărenii și
Scheia, câte doui bani de vadră, de la toţi cei ce plătesc vinăriciii, pentru care

acest vinăriciit al mănăstire, la 16t 1795, Sati întâmplat pricină cu vinăriceriă

Domnescă, căutând vinăricerii a face alte numiri de vii noue, și a micşora
popârele mănăstirei, și, din porunca Domnâscă făcându-se cercetare la fața
locului de Pitarul Ştefan Ispravnicul judeţului și de Slugerul Vasilache, tacsildarul vinăriciului

domnesc, unde

arătând mănăstirea

hrisovul

Domniei

sale

răposatului Ştefan Vvd. Cantacuzino, oţ 16t 7223, Maiii 15, și despre Tohani
arată şi semne de unde și până unde, adică: din Crucea Tatălui, pe verful
Rătundului, pe marginea satului Tohanilor, pre drumul Varului și în jos pe
drumul cel mare și vădându-se de către numiții boeri coprinderea și acestor
popâre, cum și semnele hotarelor, ati cunoscut și aii înțeles curat că și acele
numiri şi viile ce s'aii sădit după vremi sunt în cuprinsul popdrelor acestei
mănăstiri, de unde tot-d'a-una ai luat mănăstirea vinăriciul, care făcând ana-

fora, încă de atunci sai întărit de Domnia sa fratele Alexandru Vodă Muruzi
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ca să iae mănăstirea vinăriciul pre deplin
, după care asemenea s'a urmat în
toţi anii de rind; așișderea să iae din
tste aceste numite popsre şi gărdurăritul și părpărul, la care gărdurărit măcar
că în anii trecuţi s'aii fost întins
Omenii armașesci, la unul dintr'aceste popâr
e, de s'aii amestecat a lua gărdurăritul, dar prin cercetare la faţa locului
s'aii făcut îndreptare, de aii rămas
Sărdurăritul din numitele popdre iarăși mănăs
tirei, ca un vechiii venit ce Pai
avut şi Paii luat tot-d'a-una, iară cei-l-alţă
câte doui bani de vadră sunt ai mănăstirei Grigoriu ot Sfeta-gora,- şi un ban al mănăstirii
Protii de la Țarigrad ; deci
fiind-că vinărici ul dintr'aceste popâre, gărdurărit
ul și părpărul este cu totul
mănăstiresc, neavând vinăricerii Domnesci a face,
de aceea poruncim : ca la aceste
popore să nu aibă a se amesteca vinăricerii
Domnesci întru nimic la aceste
popsre, precum nică: gărdurarii armășescă,
ci omul mănăstirei să âmble să
scrie, să măsure cu cotul Domnesc pecetluit
de la Visteria Domniei mele, și
să iae banii vinăriciului, care aă a se împăr
ţi între mănăstiri, după hrisovele
ce ai; așișderea să aibă a lua tâtă vama
de la zborul ce se face la dioa
sfinţilor Apost

oli

în trei dile de

rînd,

care

zbor

moșia

mănăstirei

se face din

vechime la
Tohani, apoi măcar că după vreme se mutas
e din dilele răposatului Domn
Constantin Cehan Racoviţă Vvd. la Istău,
dară mănăstirea nu s'a isterisit
cu pricina mutării de vama acesta, ce s'aii
fost dat hotărire prin hrisâve
Domnescă, ca ori unde s'ar muta sborul acesta
după vremi, tot mănăstirea să
iae vama lui; drept aceea dicem, că oră unde
se va fi făcând acum, seaii se
va face după vremi, mănăstirea să nu fie lipsit
ă de vama acâsta, ce să iae pre
deplin fără de a se amesteca Vameşii nici de
cum, la care să trimâţă mănăstirea omul săii să iae vama, făr de nici un fel
de stingherâlă ; pentru care
la 16t 1795, cerând slușbașii erbari a lua
acel ierbărit de la acest zbor, și
prin cercetarea Dumnâlui vel Logofăt de
ţâra' de sus dovedindu-se, că din
vechime de când aii avut mănăstirea vama
acestui zbor nici-odată n'aii avut
amestec ierbariă, şi asupra acesteia s?aii dat
de atunci şi întărire Domnâscă, ca
să fie mănăstirea în pace de cererea ierbarilor
, după care și fraţii Domni din
urmă încă aii întărit; aşișderea să aibă mănăs
tirea a lua în toţă anii de la
Oena Telega mertic de sare, pre an bolovani
una sută opt-geci la vremea când
iaii și cele-l-alte mănăstiri ; asemenea să aibă sfinta
mănăstire a ţinea și liude
20, scutiți străini, pentru ajutor și slujba sfinte
i mănăstiri, cărora să li se
deie pecetluituri gpod. ca să fie apăraţi de tote
dăjdiile ver câte ar eși preste
an în ţ6ră de la Visteria Domniei mele, de
nică unele supărare să nu aibă,
fiind acestă mănăstire lipsită, neavând ţigan
i de poslușanie ; și iar să
aibă sfinta mănăstire a scuti la vremea oieri
tului oi patru sute; așișderea
fiind că sfinta mănăstire are moșie cu baltă
la sud Ialomiţa, ce se chiamă
Cacămeiu,
între moșia Căldărușani

şi între

Mihai

ti- Vodă, de
la care baltă-lua numita mănăstire întreiala
peștelui, cum iaii şi cele-!-alte
mănăstiri, având şi cărți domnesci pre acest
obiceiii, iar de la răsmerița ceea-
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a mănăstirei,
l-altă răpuind cărțile, sai întins Vameșii și luati acâstă milă
făcându-se
pentru care încă din 'cea d'intfiii Domnie a părintelui nostru,
dat Măria
cercetare s'aii adeverit, că aii avut cărți și s”aii răpus, după care aii
în urmă de toţi
sa carte mănăstirei a 'şi lua acestă întreială şi s'aii întărit
de la mânăstire
fraţii Domni; decă să aibă volnicie omul ce se va orîndui
cât ţine moșia
baltă,
stă
întmacâ
a lua întreiala din peştele ce se va prinde

bani un ban, cum iai
mănăstirei, însă din trei peşti un pește, seati din trei
să nu se amestece ; și
şi cele-l-alte mănăstiri de alăturea, iar Vameșii nimic

ci, de vamă,
iar să aibă sfinta mănăstire a scuti două pivnițe aici în Bucures
pivniţelor;
de căminărit, de vinul domnese, i de ortul vătășese şi de tâte dările
ce are
prăvălie
o
angarii
lte
cele-l-a
aşișderea să scutâscă mănăstirea și de 15te
ni,
pământe
dintre
scutiţi
î0
la porta mănăstirei și osebit să aibă și liade
Moruzi,
Vvd.
ru
Alexand
-cară aceşti scutelnici încă din Domnia întâia a fratelui
Vistierieă ;
ot 16t 1794, Septembre, Saii poruncit de s'aii aședat în catastihul
sus, că să
deci și Domnia mea întărim tâte milele acestea ce se cuprind mai
mele
se păzâscă nestrămutat, spre a îi sfintei mănăstiri de ajutor, iar Domniei
fraţi
alţi
pre
și
dar
rugând
e,
şi părinţilor Domniei mele vecinică pomenir
ereștiacestei
orii
oblăduit
fi
a
Domni, cari în urma nâstră se vor învrednici
lor !
nesci țări, să bine-voiască a înnoi și întări aceste milă, ca şi ale Domniei
milă şi faceri

de bine să fie în urmă ţinute

în s6mă;

şi am

adeverit

hrisovul

e
acesta cu însăși credinţa Domniei mele Loan Constantin Alexandru Ipsilant
șco
Dumitra
Vvd.,
ru
Alexand
fii:
mele
Vvd., cu credinţa prea iubiţilor Domniei
Dumnâlor
Vyd., Gheorghe Vvd., Nicolae Vvd. şi Ioan Vyd., martori fiind și
şi s'ail
proci;
î
cinstiţi și credincioşi boerii veliţi ai Divanului Domniei mele
soris hrisovul acesta la întâiul an dintru întâia Domnie a Domniei mele, aici
.
în oraşul scaunului Domniei mele Bucurescă, la anii de la zidirea lumei 7311,
Zamâde
6,
lunie
1803,
Hristos
Isus
iar de la Domnul şi mântuitorul nostru
rache biv al treilea Logofăt.
Cod,

XILVII,

fila 102.

XIV. Cu data de 7 Iunie 1803, reînnoeşce hrisovele de miluiri a
mănăstirei Slobodia lu: Enache, cea zidită de Mateiu Vodă Basarab şi
inchinată

mitoch,

sub ascultarea mânăstirei Dohiarul de la SE. Munte:

Hyisovul

mănăstirei

Slobozia

luă

Enache.

Sfintei și Duninegeescei mănăstiri de la satul Vaideei ce se numesce
Slobogia lui Enache de lângă Slăvica, pe apa Ialomiţei, unde se cinstesce şi

se prăznuesce hramul sfinţilor și marilor Voivodi

Mihail şi Gabril î proci

Bez plozni, care mănăstire eate zidită şi înălțată din temelie

posatul

Matei

Basarab

Vud.

ce este

dată

de creştinul ră-

şi închinată metoh şi sub ascultarea

sfintei mănăstiri de la Sfeta-gora, ce se numesce Dohiiarul,

hramul

sfîntului

332

,

-

VA.

URECHIĂ

Arhanghel Mihail şi cuviosului Egumen chir Antim,
şi tuturor părinţilor
și călugărilor câţi vor fi locuitori întru acâstă sfintă
mănăstire, ca să fie
Sfintei mănăstiri în delul Căenilor, în judeţul Secueni
lor, 33 pogâne de vie şi

cu 13 stânjeni de moșie, ori câtă se va aloge despre tot hotarul
, cară vii sunţ

tâte unele lângă altele și îngrădite imprejur, pentru
că aceste pogâne de vie
este drâptă moşie a sfintei mănăstiri, însă jumătate
sunt cumpărate de ră&posatul Mateiii Vodă, iar jumătate sunt cumpărate de
părinţii călugări de la
acâstă mănăstire, cu bani din venitul monăstirei, do
la megiași, din Căeni şi
de la alții, cu zapisele lor, de le ține sfinta mănăstire
de atunci până acum,
de când a fost cursul anilor 16 7145, tot cu bună pace
fără de nică o gâlcâvă ;
şi iar să fie sfintei mănăstiri, ce serie may sus, milă
de la Doninia mea, să

aibă a lua

în toţi anii

de la ocna

Slănicul

mertic de sare, pro an, bolovani

150, și să o aducă ori unde le va fi voia; la ce vad va
vrea să o' vîndă seaii
să o tr6că, și să aibă pace- de către Vameșii ce vor fi,
de Ghiumrucul de
sare şi de tâtă cheltuiala ce ar fi, de către toți Vameșii,
nimic val seaii bântuială, de tâte câte sai dis mai sus să nu aibă; și iar să
fie sfintei mănăstiri
de la Domnia mea milă, să aibă, a lua în toţi anii din
.vinariciul domnesc
din judeţul Secuenilor, pre an taleri 100. Așișderea să aibă
a ţine și liude 30,
Smeni st&ină, cărora luându-le adeverinţă de la Ispravnicii
judeţului, pre numele și chipul lor, să aducă la Visterie ca să le dee pecetlu
itură gospod, spre
a fi în paco și iertați de tâte dajdiele câte ar eși pre an de
la Visteria Domnioi
mele, să fie pentru treba și poslușania sfintei mănastiră;
să scutâscă Şi oeritul, oi 250; pentru că aceste mili le-ai avut atât
de la fraţii noştrii Domni

do mai nainte, i de la Măria sa părinţele Dumnisi mele,

cât și de la fraţii

Domni din urmă, precum ne pliroforisim Domnia mea-di
n hrisâvele Domniilor
sale. Drept aceea învrednicindu-ne Domnul Dumned
eii - cu Domnia acestei
“pravoslavnice ţări, am bine voit de am înnoit și
am întărit milele de mai
sus arătate, ca să i se păzâscă nestrămulat; pentru
care poruncim Domnia
mea la toţi de obşte, nici un fel de supărare să nu faceţi.
Și am întărit hrisovul
acesta cu însăși credinţa Domniei mele Ion
Constantin Alexandru Ipsilante Vvd, și. cu credinţa prea iubiților Domnic
i mele fii: Alexandru
Vvd., Dumitrașco Vvd., George Vvd., Nicolae Vvd.
și Joan Vvd. și cu tot sfatul

cinstiţilor și credincioși

boerilor veliți

ai

Divanului

Domniei

mele,

Pan
Dumitrache Racoviţă vel. Vistier, Pan Scarlat Ghica
vel Spătar, Pan Gheorghe
Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radu Golescu
vel Vornic de ţâra de sus,
Pan Isac Ralet vel. Logotăt de țera de sus,
Pan Constantin Ştirbeii vel

Logofăt de obiceiuri,

Pan

Scarlat

Câmpineanu

vel Vornic de

țera de jos,

Pan Barbu Văcărescu vel Vornic, Pan Grigorie Ghica
vel Vornical obștirilor, Pan Strat Creţulescu vel Logot&t de ţâra de
jos, Pan Mihalachi Manu vel
Vornic al politiei, Pan Iordachi Filipescu vel
Căminar, Pan Constantin QGră-

dișteanu vel Paharnic, Pan Enache Golescu vel Stolnic
, Pan Scarlat Isvoreanu
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scu vel
vel Sluger, Pan . . . ... vel Pitar și Ispravnic, Pan Istrat Creţule
întâia
Logofăt de ţâra de jos şi saii scris hrisovul acesta la întâiul an, întru
ci,
Domnie a Domniei mele, aică în scaunul orașului Domniei mele Bucures
ii
Dumnede
ui
Domnul
nascerea
la
de
în anul de la zidirea lumei 7311, iar
Divan.
de
Logoist
Chiriţă
de
_şi mântaitorului nostru Isus Hristos 1803, Iunie 7,
din PraXV. Din 9 lunie'1803, este hrisovul mănăstirei Mărgineni
hova de diverse miluiri:
Hrisovul mănăatire! Mărginenă ot sud Prahova.
De vreme ce sfinta și Dumnegeeasca mănăstire ce se numeșce Mărgineni,
mai
ot sad Prahova, unde se cinsteșce și se prăznueșce hramul cinstiţilor
marilor Voevogi, Mihail și Gabril, ce este închinată la prea sfînta și împ&ritâsca mănăstire de la muntele Sinaia, de către răposaţii cinstiţi boeri
l
ctitori din urmă, care afieromă sai fost întemeiat de Domnia sa răposatu
;
adeverit
S'aii
sale
Nicolae Alexandru Vodă, precum din hrisâvele Domnici

aşişderea

aii avutși mile

domnesci

de lua vinăriciă

din

dealul

Ţintii,

la
i Piscurile, i Coreniă, i Cidra, i Lileeşci, i Băicoiu ot sud Prahova, de
toți dajnicii ce plătesc vinăriciti, câte doui bani de vadră și părpărul, după
obiceiii; a scuti oi 1000 de ovierit, i de pogonărit, când va fi pogâne 50, a
lua în toţi anii câte taleri 1000 de la Cămăraşul oenei pentru dijma monăstiveă, pre care este ocna Telega, afară din cumpărătârea ocnelor, după cum a
avut aședămînt mai "nainte cu Cămărașii ocnelor de da mănăstirei pentru dijma
i
ce avea să iae din 10 bolovani unul şi din sarea măruntă a treia parte,
liude 10 poslușnică argaţi și darvari, însă nu Gmenă de prin satele țărei, ci străină,
pentru cară aducând adeverinţe de la Ispravnicii judeţului, să li să dee şi pecetluituri domneşcă pre numele şi chipul lor, să fie iertaţi de tote dăjdiile și
orînduelile ţărei, spre a fi de posluşanie sfintei mănăstiri ; care aceste milă
le-ati avut sfinta mynăstire, atât de la fraţii Domni de mai "nainte, i de la
măria sa părintele Domniei mele, cât și de la fraţii Domni din urmă, precum
din hrisâvele Domniilor sale ne-am adeverit. Deci învrednicindu-ne Domnul
t
Dumnegeii şi pre. noi cu Domnia acestei pravoslavnice țări, ne-am milostivi
se
i
să
ca
sus,
mai
cuprind
de i-am înnoit şi întărit tote milele aceste, ce se
păzâscă

întocmai

și nestrămutat;

pentru care

am

întărit

hrisovul

acesta

cu

însăşi credinţa Domniei mele Ioan Constantin Alexandru Ipsilante Vvd. şi
cu credinţa prea iubiţilor Domniei mele fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe,
Nicolae şi loan Vvqi, şi cu mărturia Dumnâlor cinstiților şi credincioşilor
boeră veliţi ai Divanului Domniei mele: Pau Dumitrașco Racoviţă vel Vistier
Pan Scarlat Ghica vel Spătar, Pan Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic, Pan

Radu Golescu vel Vornic de ţera de sus, Pan Isaac Balet vel Logofăt de
țâra -de sus, Pan Constantin Ştirbei vel Logoft de“ obiceiuri, Pan Scarlat
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vel Vornic

Ghica

de țera de jos,

Pan

vel Logofăt al obştirilor,

Barbu

Pan

Văcăreşcu vel

Istrati

Vornic,

Creţulescu

vel

Logofăt de ţ&ra de jos, Pan Mihalache Manu vel
Vornic al politiei, Pan
Iordache Filipescu vel Căminar, Pan Constantin
Grădişteanu vel Paharnic, Pan
lanach

e Golescu vel

Stolnie, Pan Scarlat Isvoreanu vel. Sluger, Pan Istrate

Creţulescu vel Logofăt de ţâra de jos, și s'aii
scris hrisovul acesta întru
Domnie a Domniei mele, aici în orașul Domniei
mele Bucureșci, la anii
nascerea Domnului nostru Jsus Hristos 1803, lunie
9, de Chiriţă Logofătul de

întâia
de la
Divan.

4

XVI. La 31 Iunie 1803, Domnitorul acordă
mănăstirei Căldă

ruşani,
„hrisovul constitutiv reînoit, oprind intrar
ea de preoţi străini la acestă mănăstire fără anume voie de la
Mitropolitul. Mănăstirea este
recunoscută chinovii. Epitropii mănăstirei
se riînduesc din Mitropolitul Dosoftei,

fostul marele Ban Dumitrache Ghica, Vistie

rul Dumitraşco Racoviţă şi fostul marele Vistie
r Constantin Filipescu.
Se dispune, că nu mai va putea fi Stareţ
la acestă mânăstire decât
dintre călugării locali. Constantin Ipsila
nte apără acestă mănăstire şi

de banii şcâlelor:

Hrisovul

mănăstirei

Căldăruşană.

Sfînta mănăstire Căldărușani, ce este zidită
de răposatul Mateiii Basarab
Vvd., având hrisâve atât de Ja v&pos
aţii ctitori, cum şi cărță patriarhicescă
-. Simghiliodi cu înfricoşate legături,
ca să se păzescă și să fie în acestă mănăstire orînduială de chinoviii cu părin
ți cuvioși, care mănăstire, zidire veche,
fiind şi din pricina vremilor ajungând
la prostă stare şi derăpănare, cu scirea
.
și voia Domniei şi Mitropolitului țărei
chir Grigorie, ai fost date întru purtarea de grije și desăvârşită chivernisâ
lă răposatului proin Mitropolit Filaret,
carele ca un ctitor arătându-se, a dres-o,
a înoit-o, a împodobit-o întru tote
și curăţind-o și de ori-ce datorii, și după
ce a adus-o în stare bună, după
coprinderea ctitoreseilor hrisove și a
cărţilor patriarhicesci, a întocmit acâst
ă
mănăstire Căldărușani spre a se ține
şi a se păzi într'ânsa iarăși chinovii
din părință Cernicani pre care 'i-aă
cunoscut de vrednici la viaţa lor, urmâ
nd
orînduelei ce ati fost dintru început
de la r&posaţii ctitori, dând şi carte
a
sa
de acâstă întocmiră, ca un ctitor
ce s'a arătat, pre care a întărit-o
în
.cele
de pre urmă și prea Sfinţia sa părin
tele Mitropolit de acum chir „Dosit
eiit,
diadohul lui Filareţ, care acestă
bună faptă şi urmare fiind plăcută
și lui
Dumnegeii și Gmenilor și pliroforis
indu-ne şi Domnia mea, cum că se
urmâză
și se păzesce în numita,
rinţii Cernicani,

de când

mănăstire chinoviii cu bună
S'aii întocmit până acum,

orînduială, de către păca un lucru sufletese şi

fără de vătămare, bine am voit și
Domnia mea, după hrisovele domne
sci, ce
are, a întări acâstă bună întoc
mire, ca să se păz6scă nestrămuta
t, ca
,
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cuviosul Arhimandrit chir Ghoorghe, ce este orînduit Năstavnic d' împreună
de
cu cei-l-alţă părinţi Cernicani, câți mai jos se vor numi, să ţie chinoviii
arată:
se
jos
mai
ce
părinţi cuvioşi ca să fie îndatorați a păzi aceste ponturi
fipi4. Orînduiala bisericâscăsă se păzâscă nestrămutat după porunca
fără
curilor şi orinduiala chinoviei sfetagorescă, nici adăogând nică scădând:
se
să
părinți
sfinţilor
ale
canâne
sfintelor
aședarea
de numai întocmai după
|
"urmeze;2. Nicăa călugări fără porunca Domniei, nici a boteza fără scirea prea
Sfinţiei sale părintelui Mitropolit, să nu fie volnici de acum înainte.
3. Din câţi părinţi.se află acum într'acâstă mănăstire fiind a alege atât
deosebit
din cel cu darul preoţiei și al. diaconieă, cum și dintre monahi şi
cât şi de a cască, să rămâie la numărul
pe cei yr6dnici atât de tr6ba bisericei,
ce are a se face pre care fieşcecercetarea
la
patru-decă; iară când la socot6lă,
care an se va vedea,

că veniturile mănăstirei

sunt

în stare

de a putea

ținea

și mai mulţi părinţi, se va adăoga şi alţii la număr lângă aceștia.
fără
4. Nică un părinte străin din alt loc sei mănăstire să nu se primâscă
voie
să dee
scireaşi blagoslovenia Sfinţiei sale părintelui Mitropolitul, nică
din altă
venit
cel
vârtos
mai
preoţescă,
cele
la vre-un preot străin de a sluji
eparhie, până

i se va trimite

Mitropolit.

Sfinţia sa părintele

în scris de la prea

poruncă

|

|

”

numitul Arhi5. La economia acestei mănăstiri Căldărușani să se silâscă
de venit şi de
mandrit a adăoga şi până la cele mai mică lucruri, spre folos
cu scădere la
prisos, purtând-grije ca cheltuiala să se facă cu economie, mai
cei mai
săvârşirea fieșce-căruia an, când își va încheia socotâla la epitropii,
ci încă
venit,
preste
cheltuiala
de
jos orinduiţă, nu numai să nu arăte prisos
să fie
ca
venitul,
prisosi
să trâcă venitul preste cheltuială, seait când nu va
bună
în
şi
bine
încai întocmai pe tocmai, având şi grijea viilor de a se lucra
și înorînduială, cum şi hotarele moșiilor a nu se împresura de alţi vecini
i,
mănăstire
e
acareturil
şi
cum
stare,
bună
temeerea pădurei să se aducă la
atât cele din năuntru,

_ lase a se derăpăna,
prefăcând și înoind
6. Nici.odată
numele mănăstirei

de va face vre-o

cât și cele de afară, i din bisericescile

ci mai
și din
să nu
pentru

odâre

să vu le

vârtos să se silescă la mai bună stare să le aducă,
noii încă făcând.
aibă voie nică putere a lua bani cu dobândă pre
vre-o trebuință, fără scirea oriînduiţilor epitropi, iar

împrumutare

fărăde

scire, să nu se ţie în sâmă, fiind-că

mănăstirea nu este datâre nimic până acum.

este chinoviii, după

1. Pentru ca să cunâscă că întru acestă mănăstire

întru tote,
canânele -sfinţilor părinţi, să fie dar de o potrivă toţi deobște
biserici.
nu cu osebire de haine, la mâncare seaii la rugăciunile sfintei
8. Părinţii

călugări

ce s'aii găsit

vechi,

locuind

a avea întocmai şi de o potrivă cu ccă-l-alţi Cernicani.

în

mănăstire,

iar

să aibă
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la numita mănăstire, ce se vor

trimite de cuviosul

Arhimandrit, seaii vor veni pentru Gre-și ce trebuinţă, să
li se dee la mână
adever

inţă a cuviosului stareţ, chir Gheorghe, spre a fi
„sciuţi, și când va fi
o trebuință mănăstirei care are a se căuta prin stăpâni
re, să aibă a se arăta
Epitropilor acea trebuinţă.
|
10. Când vre-unal din părinţii chinoviei nu va urma
datoriei ce i se
cade, atunci cuviosul stareț să aibă a face căguta
cercetare și când nici
după acâsta nu va fi următor, atunci ta pre un netreb
nic să'] isgonâscă.
11. Tote moșiile, acareturileși veniturile de milă să şi-le
aibă numita
mănăstire în zaptul numitului stareţ, ca să le caute și
nimic să nu se cerce

a lua

și a înstreina

cevaș

de ale mănăstirei,

ori moșie

ori alt-ceva,

cu

nică

un fel de cuvînt, ci tâte să fie pentru trebuința obtimei părinţi
lor, pre care
să se sil6scă mai sus numitul stareţ chir Gheorghe, ale
bine iconomisi şi

ale chivernisi, cum

am

gis mai

sus, spre a le aduce

la spor şi adaus.

12. Tote hrisâvele și cărțile mănăstiresci vechi și noue,
să le aibă
la...
. + mănăstiri cu bună păstrare, la care s'aii orîndait și
epitropi:
prea sfinția sa părintele Mitropolit al țărei, chir
Dositeii şi Dumnâlor
cinstiţi și credincioşi boerii Domniei mele biv vel Ban
Dumitrache Ghica,
i vel Vistieriii Dumitrașco Racoviţă și biv vel Vistie
riă Constantin Filipescu, care pitropă să, fie cu purtare de grijă și să
privegheze în tâtă vremea
de-a se urma întocmai și fără nici o scădere mai sus
arătatele ponturi, cum
și socotela mănăstirei de venit şi cheltuelă pre tot
anul să aibă a o cerceta,
ajutând mănăstirea-și pre numiții părinți cu rivnă
creștinescă spre cele de

folos; așişderea când cuviosul stareţ chir Gheorghe își
va da obştâsca datorie,

să nu fie volnic niminea din altă parte a intra stareţ
fără numai din părinții
moănăstirei, dupe alegerea ce vor face între dânșii,
și prin scirea Epitropilor
arătându-se Domniei să se orînduiască; și osebit
fiind că acâstă mănăstire
are și mili domnescă prin hrisve şi cărţi, atât
de la Măria sa părintele
Domnie mele, și de la toţi îraţii Domni de rînd,
precum din hrisovele Domniilor sale, ne-am adeverit;
Am bine-voit de am înnoit şi am întărit acele milă
ce aii avut, și le-am
înlesnit de a le avea tot-d'a-una, ea la o mănăstire
ce se păzesce chinovion, cu
deosebire de altele, adică: să iiee vinăriciul din poporu
l Valea-Meilor, ValeaLargă, Valea-Petrii, Arva şi Ursoia ot sud Saac,
câte trei bani de vadră şi
părpărul, însă doui ce i-aii avut vechi și un ban
de vadră dintr'aceste popâre
ce s'ati adăugat de Domnia sa fratele Mihai Vodă
Suţul, afară din părpărul
popârelor ce se va fi cuprindând în cartea Lui vel
Armaş şi intr'aceste popore scornind vinăricerii alte numiri noue, adică
în valea Petrei anume

Strihaia, și în dealul ce?l ai numit Răsldge, care nume de Răslâge,
sunt viile

Dumnlui Banului Manolache Brâncovânul și la l6t 1799,
Decembrie 19, tăcând-se cercetare prin Ispravnicii judoţului la faţa locului, s'aii
dovedit că
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Strihaia este o isvodire de numire noue în cuprinsul Vălei-Petrii, i la Dealul
ce ?] ţine de viile Dumnâlui Banului Brâncovean, în jos, până în vale în
pslele viilor, şi din valea Meilor, adică din drumul Slemnii până în valea Largă
este delicel; pentru care vădurăm însciinţarea Ispravnicilor dată acelui ]6t
cu cuprinderea ce se arată mai sus; să aibă dară sfinta mănăstire a lua vinăriciul şi dintru acele numiri none, cum ali luat tot-d'a-una și până acuma ;
şi iar să mai aibă sfinta mănăstire a mai lua 100 bolovani de sare pre
tot anul de la Ocna Telega, care poruncim Cămărașilor ce vor avea Ocnele, ori
în credință

seaii cumpărate,

tot-d'a-una

să aibă

a da

în natură, find trebuinci6să mănăstirei pentra părinţi

aceşti

bolovani

sare -

şi pentru vitele mănăs-

tireă, fără de a isterisi veri cu ce pricină.
Asișderea să aibă și liude 20,
aduşi acum din, străinătate, cărora

străini se li se dee
pentru

poslușania

6meni străini şi fără pricină de dajdii,
dupe cercetarea ce Li -se va face, fiind

și pecetluiturile
mănăstirei

Domniei

mele la mâni, ca

şi a părinților ; asemenea

să fie ei

să scutâscă

tivea de pierit oi cinci sute, pentru care iarăși poruncim slujbașilor
vor

avea

oieritul,

oră în

credință

seaii cumpărat,

să nu

supere

mănăs-

oră-cine

mănăstirea

cu a cere plată oierit, nici cu pricină de cercătură pe urmă, ci se li se dee
bună pace, să fie acestă mănăstire apărată de ori ce dare şi angarii obișnuite şi neobișnuite, ce se va. întâmpla dupe vreme pre alte mănăstiri ale
pământului acestuia. Incă hărăzim, Domnia mea monăstirei acestia și apărare
de către gelepi, i beilicciă, ca să fie nesupărată, cum şi apururea de banii
școlelor şi de oră-ce altă angarie a erei, ca întru tote să fie acâstă mănăstire apărată :spre a se putea ajuta părinţii la trebuințele ce aii. Drept aceea
am

dat acest Domnescul

nostru hrisov, numitei mănăstiri, prin care orînduim

atât tâte orinduelile și bunile întocmiră ale chinoviei aceştia, cât și milele
ce se cuprinde mai sus, ca să se păzâscă “întocmai și nestrămutat, fiind
părinții datori de. obște ai acestei mănăstiri, a ruga pre milostivul Dumnegeii

de

apurureă

întru

slujbele

lor, pentru

buna

stare și îndesțulare acostoi

pravoslavnice ţări, pentru a Domniei mele stare și ajutor Dumnedeesc și
pentru sufletele răposaţilor acelor ctitori. Şi am întărit hrisovul acesta cu
însăși credința. Domniei mele loan Constantin Alexandru Ipsilant Vvăd.
şi cu credința prea iubiţilor mei fii: Alexandru, Dumitrașcu, Gheorghe
Nicolae și loan Voevodi, martori fiind și Dumnlor cinstiţii şi credincioși boeri
veliți ai Divanului Domniei mele: Pan Dumitrașcu Racoviţă vel Vistier,
Pan Scarlat Ghica vel Spătar, Pan Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic, Pan

Radul Golescul vel Vornic de ţâra de

sus, Pan

obiceiuri, Pan Scarlat. Câmpineanu -vel Vornic
Văcărescu vel Vornic, Pan Grigorie Ghica vel
Jstrati Creţulescu vel Logofăt de ţâra de jos, Pan
al politiei, Pan Iorgache Filipescu vel Căminar,
Istoria Românilor

de V. A.. Urechiă.

Isaac Ralet vel Logofât de
de ţâra de jos, Pan Barbul
Vornic al obștirilor, Pan
Mihalache Manu vel Vornic
Pan Constantin Grădişteanu
1.—SecoLuL

XIX.—22

5.

III

V-A. Veti

vel Paharnic, Pan

lenache Golescu vel Stolnic, Pan Teodorache Creţulescu vel

Comis, Pan Scarlat Isvoreanu vel' Sluger, Pan Isaac Ralet vel Logofăt de ţ6ra

-de sus

şi s'aii scris

hrisovul

acesta

la anul

întâiii

dintru

întâia

Domnie

a

Domniei mele, aici în orașul scaunului Domniei mele Bucuresci, la anul de la
zidirea lumei 7311, iar de la nascerea Domnului Dumnegeii și Mântuitorul
nostru Isus Hristos 1803, Iunie 31, de Chiriţă Logofăt de Divan.
!

Cod. XLVII, fila 191.

XVII. La 93 Iunie 1803, Domnitorul reinoesce cărţile mănăstirei

Sinaia,

pentru

vama

din 4 Joile de la sborul ce se va face la vremea

culesului de vii, în valea Negovanilor, pe moşia mânăstirii :
Cartea monăstirii

Sinaia pentru un

a...

. Ze.

zbor din sud Saac

Vlahiscoe

Fiind că sfinta mănăstire Sinaia ot sud Prahova, prin cartea părintelui
Domniei mele ce o vădui cu 1& 1779, August 13, care ș'ai înnoit şi de alţi
îraţă Domni din urmă, at avut milă vama din patru Joi de la zborul ce se
face la vremea culesului de vii, în valea Negovanilor, pre moșia acestei mănăstiri, fără a se

amesteca

Vameșii

în

aceste

patru

Joi, care zbor

fiind-că

de

la o vreme încâce mutându-se de se făcea mai în jos, ad: la Urlaţi, Vinerea,
în toţi anii, are prigonire Egumenul mănăstirei cu Vameșii Urlaţilor, nevrând

a

lăsa

să-și

iae

vama

de la acest

zbor,

pricinuind

că s'aii mutat

de la Ne-

govani la Urlaţi ; pentru care poruncim Domnia mea, Dumnâv6stră Ispravnicilor
ai judeţului, ca să cercetaţi, că de se pâte muta zborul acesta a se face iarăşi

la Negovani pre moșia mănăstirei, unde se făcea mai înainte, să aveţi a']l muta,

și să urmeze mila mănăstirii a lua ad: vama din patru Joi de la zborul
acesta; iar de nu se pote muta, fiind-că Vameșii Urlaţilor 'nu pot avea nică
un cuvînt a isterisi pre mănăstire de mila privilegiului ce aii avut, căcă de

și s'a mutat

zborul

acesta

har de la Domni locul
atunci va rămânea a se
face acum și mănăstirea
Domnesci ce are pentru
Dumnvâstră Ispravnică
a nu sta cu împotrivire
"din patru Vineri de la

de

la Negovani

la Urlaţi,

dar

mănăstirea

nu avea

acela unde să făcea zborul, ci vama de la acel zbor,
face acest zbor tot la Urlaţi, unde s'aii mutat de se
să iae vamă din patru Vinerile după privilegiurile
acest har al vamoi acestui zbor din patru Vinerile, şi
ai județului să faceţi pre Vameși a fi următori de
Egumenului ca să-și pâtă lua mănăstirea acâstă vamă
zborul acesta, îi saam receh gd. — 1803, Octombre 2.

N

„Acest sbor mutânduse
reinnoesce acest privilegii

la Urlaţi, în 2 Octombre 1803, Domnitorul
de la

Urlaţi,

cu actul din aceeaşi dată:

sfintei monăstiră

Cartea

Sinaia

pentru
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vama

unui

târg

e... Zem Vlahiscoie Fiind-că sfînta mănăstire Sinaia din sud Prahova, prin cărțile Măriei
sale părintelui Domniei mele dintr'amândouă Domniile, ce le-am văqut Domnia
mea, are milă din vama din patru Joile de la sborul ce se va face la vremea
culesului de vii, în valea Negovanilor, pre moşia acelei mănăstiră, fără de a se
amesteca Vameșşii la aceste patru Joi, care zbor în vremile mai dinainte se
făcea Marţea, iar din vremea Domnică cei dintâiti a Măriei sale părintelui Domniei
mele

schimbându-se, aii rămas

a se face Joi;

drept aceea

ne-am

milostivit

şi

Domnia mea de X-am înnoit mila acâsta; pentru care poruncim și Domniilor
vâstre Ispravnicilor ai judeţului să faceţi pre Vameşi a urma, de a nu sta
Egumenului cu nici un fel de împotrivire, ca să'și potă lua acestă vamă în
patru Joi de la zborul acesta, îi saam receh gd.—1803, lunie 23. |

XVIII. La 4 Iulie 1803, Domnitorul acordă mânăstirei Mihai-Vodă
reinnoire de privilegii şi miluiri :

Hrisovul mănărtireă Mihai- Vodă,
Sfintei și Dumnedeescei mănăstiri, de aică de laturea 1 orașului Domniei
mele Bucurescă, care este zidită și înălţată din temelia ei de răposatul Domn
Mihai-Vodă,

unde

se cinstesce

şi

se prăznuesce

hramul

siîntului

marelui

Ierarh făcător de minuni Nicolae Arhiepiscop Mira-Lichiei, și cuviosului Egunen
chir Chiril Arhimandritul de la acsstă sfintă mănăstire și tuturor părinţilor
“călugări câți se află iocuitori la acest sfint locaș, ca să fie sfintei monăstiri
milă de la Domnia mea, să aibă a lua vinăriciul din dealul Pitescilor sud
Muscel : adecă din poporul Leordeni, Glămbocelul, Călinesci, Bădesci și Vrănescă, câte două

bani

de

vadră

și

părpărul

la acestă sfintă mănăstire, seaii omul

după

obiceiii;

însă Egumenul

ce va fi orînduit, să aibă a âmbla

de

îm-

preună cu Vinăricerii domnesci, să scrie vinăriciul dintracele popsre d'odată,
şi să facă două catastihe asemenea unul ca și altul, iscălite fiind amândouă
şi de vinăricerul domnesc şi de omul mănăstirei şi așa împreună stringând
banii vinăriciului,ce este de plătesc dajnicii, de vadră câte patru baniși păr_
părul după obiceiii, să aibă a lua Vinăricerii domnesci câte doui bani de
vadră, i ploconul de nume şi omul mănăstirei iară câte doui bani de vadră
şi cu părpărul după obiceiii, precum ai luat și mai înainte; așișderea să aibă
sfinta mănăstire şi la vromea oieritului a scuti 500 oi, cum și de la Ocnă bolovani de sare să aibă.a lua 150, la vremea când iaii și alte mănăstiri ; şi iară
să aibă sfînta mănăstire a lua și vamă din Balta Ciocănescilor ot sud Ilfov,
cât ţine moșia satului cu apa Gura Botului, unde are și leasă, din hotar până
41. Eacă încă odată informaţiunea, că
din Bucuresci.

mănăstirea Mihai-Vodă

era afară
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P

în hotar, după cum se coprinde în hrisâvele vechi ale altor răposaţi Domni
de mai înainte, ce are -sfînta mănăstire pentru acâstă moșie, însă din pescă,
din racă după vechiul obiceiii cum aii luat și mai înainte ; încă să aibă sfinta
mănăstire

și liude

19

străină

poslujnici,

dărvari

și vieră, pre cară găsindu-ă și

luând adeverinţă de ia Dumnâlor Ispravnicii judeţului pre numele și chipul
lor, să li se dee pecetluiturile Domniei mele, spre a fi scutiţi şi apăraţi de
tote dăjdiile şi. angariile. Pentru că aceste mili de vinăraciii, i cele-l-alte care
se coprind mai sus, sunt date sfintei mănăstiri milă încă mai din înainte
vreme de la alţi r&posaţi Domni, ce aii stătut oblăduitori acestei creştineşti
Ţări Românescă și de la Măria sa părintele Domniei mâle, i de la frații
Domni

din

urmă,

precum

din hris6vele

Domniilor

sale ne-am

adeverit. Așiş-

derea fiind că acâstă sfântă mănăstire s'a cinstit şi cu starea scaunuluă demnesa
şi ai avut, mai înainte şi vie lângă mănăstire, pre care vie zidindu-se de
către Măria sa părintele Domniei mele, dintru întâia domnie casele domnesci,

Săli dat mănăstirei

în schimb

viile de la Târgovisce, care

vii fiind la loc

depărtat și neputând năstavnicul mănăstirei a merge tot-d'a-una însuși să
le lucreze, nu s'ar fi putut face lucru după cuviinţă.
De aceea cuviindu-i-se a fi împărtăşită și cu deosebită milă domnâscă
pentru înlesnirea lucrului acestor vii, ce i s'a dat schimb, la loc depărtat,
i s'aii adăogat de către Domnia sa fratele Alexandru Moruzi Vvd. alţi liude
20, scutelnici dintre dajnicii Visteriei, cu pecetluituri domnescă, apărați de
rîndul

dăjdiilor

Visteriei

și

de alte

angarii, care milă

fiind

cu cale

şi

cu

drept cuvînt dată, și noi asemenea o întărim, și noi poruncim Dumnitale vel
Vistier, să dai ţidulele Visteriei după orînduială către Ispravnicii acelui judeţ,
şi aducând adererință de chip, să li se dee şi pecetluituri de la Visteria
Domniei mele, spre a fi în pace și nesupăraţi, ca să se potă ajutora cu dânșii
la lucrul acestor

vii; deci

învrednicindu-ne

şi pre noi Domnul

Dumnegeii

cu

domnia acestei pravoslavnice Ţări Românescă, am bine-voit de am “înoit. și am
întărit, atât milelece a avut mai inainte, cât și aceste din urmă, ca să i se
păzească
Domniei

nestrămutat, spre a fi sfintei mănăstiri de ajutor şi întărire, iar
mele, și părinţilor Domniei mele, vecinică pomenire, rugând dară şi

pre alţi frați Domni, cari în
oblăduitori acestei ereștineşci
mile, ca și ale Domniilor sale
şi am adeverit hrisovul. acesta

urma nâstră se vor
ţări, să bine-voiască
mile să fie în urmă
cu însăși credința

invrednici a fi Domni şi
a înnoi și a întări aceste
de alţii asemenea ţinute;
Domniei mele Ioan Con-

stântin Alexandru Ipsilante Vvd. și cu credinţa prea iubijilor Domniei mele
fii: Alexandru Vvd., Dumitiașco Vvd., Gheorghe Vvd., Nicolae și Ioan Vyd.
martoră fiind şi crnstiţiă și credincioșii boieri veliţi ai Divanului Domniei
mele: Pan Dumit:așco Racoviţă vel Vistier, Pan Scarlat Ghica vel Spătar, Pan

Manolache

Creţulescu vel.

. . ., Pan Gheorghe Maăvrocordat vel Postelnic,

Pân Radu Golescul val Vornic, Pan

Scarlat vel

Logofăt de ţâra de sus, Pan
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Câmpineanul vel
Constantin Știrboiti vel Logofăt al obiceiurilor, Pan Scarlat
Pan Barbul
Vornic de ţâra de jos, Pan Dumitrache Racoviţă mel Vornic,
lor, Pan
obştiri
al
Vornic
vel
Văcărescul vel Vornic, Pan Gregorie Ghica
Vornic
el
Manu-v
che
Mihala
Istrati Creţulescu vel Logofăt de ţâra de jos, Pan
teanu
Grădiş
ntin
al politiei, Pan Lorgache Filipescu vel Căminar, Pan Consta
Pan

vel Paharnic,

vel Stolnic,

Golescu

Ienache

Pan

Văcărescul

Teodorache

Isaac -Ralet vel Logofăt
vel Comis, Pan. Scarlat Isvoreanul vel Sluger, Pan
dintru înţâia domnie
de ţera de sus, și s'aii scris hrisovul acesta la anul întâiii
sci, la aniă de
Bucure
mele,
i
a Domniei mele, aici- în orașul -scaunului Dumnie
și Mântuitorul
eii
la zidirea lumei 7311, iar de la nascerea Domnului Dumneg
Divan,
nostru Isus Hristos. — 1803, lulie 4, de Chiriţă Logofăt de
-

XIX.

In

Iulie

i

i

Coa. XIVIE, fila 145,

acordă

Domnitorul

1803,

Buzău

de

Episcopiei

Ă

hrisov de reinoire de privilegii:

Episcopiei

Buzău
Cu cât nu este mai cuviincios și de pohvală lucrul altul la datoria Domnilor
şi oblăduitorilor, cărora de la Dumnedeii -li s'aii dat stăpânire și putere de
cel de sus de a se cunsce pre sine a câte de mari daruri s'ait învrednieit,
cu atâta sunt datori. a arăta dragoste în faptă şi milostivire din datoriile ce
li sati dat, şi nu numai către politicosui şi supusul săit norod a] chivernisi şi a'1 duce la stare bună, ci încă mai vârtos pentru sfintele lui Dumși
nedeii locașură, unde neincetat se proslăvesce numele marelui Dumnedeii,
vor fi
de unde toţi aștâptă ajutor, a griji ca și cele din întemplările vremilor
între
narele
şi
carâle
de
bună,
cea
în stricăciune, să le aducă la starea lor
strigă
glas
mare
cu
prooroci Impăratul David, arătându-ne noue o pildă,
* Hrisovul

grăind : Domne

iubit-am

buna, cuviinţa casei şi locul

alte-ori iarăși qicând:. Riîvna casei tale mată mâncat, precum și
pururea între Impăraţii pomenitul Solomon, numai în umbra
mându-se, făcu atâta podâbă casei Dumnedeesci a Terusalemuluă,
cu atâtea daruri, ca să se păzâscă într'însa sicriul cu tablele legei
cu cât mai
slavnici și

ŞI

înţelept și
legei răzeși o dărui
Domnului ;

pravovârtos, noi care suntem acum cu mila Duhului Sfint
şi atâte
avem pildele Dumnedeescilor acestor proorocă şi împărați,

învățături, ni se cade să ne silim. cu tot sufletul a- întemeia

_sfintele

tale,

locaşuluă mărirei

lui Dumnedeii

locașuri,

care nu

întru

se

junghe

şi a impodobi

vite necuvintătore;

pentru
precum dre-când acolo, ci însuși mielul lui Dumnedeii se jertfesce
,
viaţa nostră a tuturor.
cu Domnia acestei pravoi
Dumnede
Domnul
u-ne
înălțând
dară,
Deci
ca
slavnice ţărei, bine am voit Domnia mea din însăși rivna inimii nâstre,

nu

numai

faceri de

bine

şi

către sfintele mănăstiri, cari

ajutor

să

sunt cea

revărsăm

din

darul

ce-ni

sai

mai de cinste parte a orașclor

dat

și po-
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d$ba cea mare acestor țări şi semnele cele prea arătate
a proslaviei într'acest
principat creștinesc, ci şi acel bine să] împărţim după trebuin
ță, fieş-căreia
mănăștiră, și după măsura stărei cea mare și mică; între care
mănăstiri mari

„şi mai întâiii ale țărei, Domniei mele fiind şi Sfînta Episcop
ie a Buzăului,
unde se cinstesce și se prăsnuesce hramul prea sfintei
stăpânei nostre de
Dumnedeii Născătore și pururea Fecidrei Maria, care este
ca o maică a celorl-alte biserică ale eparhie Episcopiei Buzăului,
și fiind-că aă avut şi mai
înainte atât de la fraţii Domni de mai înainte,
i de la Măria sa părintele
Domniei mele, cât și de la irații Domni din urmă,
precum ne pliroforisim
Domnia mea din hrisâvele Domniilor sale, ce le-am
văgut, aceste milă adecă::
târgul ce se face la Buzăii pre an odată în 94
de ile ale lunei lui Iunie
la acest târg să nu se amestece nici Vameșii, nici
Ispravnicii, întru nimica,
nică alţi Gmeni domnesci, ci să aibă a lua vama
cea obicinuită Sfînta Episcopie și alte obiceiuri la târgul acesta după cum sati
luat până acum şi întru

acele

dile

să

nu

fie

volnie

nimeni

a vinde

vin

seaii rachii

fără

de scirea

omului cel va avea Sfinta Episcopie orînduit; așișderea
să aibă Sfinta Episcopie a scuti 1500 de oi de oierit la „vremea oieritului;
încă să aibă liude 55
scutiți cu pecetluiră domnesci, cari să fie pentru
poslușanie la lucrul acestei
case. Așișderea să aibă a ţine şi liude 60 străini,
însă liude 30 la judeţul
Buzăului și liude 30 la judeţul Râmnicului, cu ruptăre
a de la Visterie și să dee
pre an tal. opt, însă jumătate bani se dee la Sfintul
Gheorghe şi jumătate la
Sfîntul Dumitru, iar mat mult să nu fie-supăraţi de alte orîndue
li şi podvegi ce va
eși de la Vistieria Domniei mele preste an în ț6ră ; aşișder
ea să aibă Sfînta Episcopie milă de la Domnia mea vinăriciii din Dlul Bonţesc
ilor, i Blidarii,
i Curăturile, ce sunt tot întrun deal ot sud slam. Râmnic, câte
doui bani de vadră
şi părpărul după obiceiii, cât și cinci sute bolovani sare
de la ocna Telega la
vremea când iaii și alte mănăstiri și vinăriciul din poporul
Valea Maniei şi Valea
Poeni ot sud Saac câte doui ban? de vadră şi părpăru
l după obiceiii, cum și
de la viile ce s'aii pus în urmă şi se vor mai pune
în polele acestor două
popsre, pre moșia mănăstire Poeni şi a boerilor Câmpin
eni şi a. boerilor Măhescă, care moșii se numesc Şarve, pre unde s'aii pus
aceste vii mai nous,

după cum și Sfinta mănăstire Căldărușani are lă partea
popârelor sale acolo.

Deci învrednicindu-ne Domnul Dumnegeii cu Domnia acestei
pravoslavnice ţări
înnoim și Domnia mea milele acestea cu domnescul nostru
hrisov aceste hrisâve,
atât pentru fierbintea rîvnă ce avem către Maica Dumneg
deului nostru, cât și pentru evlavia ce păzim asupra iubitorului de Dumnedei
Episcopul acestei Sfinte

Episcopii, ca tâte aceste mai sus arătate mili să le aibă deplin
și întocmai

fără de nici o scădere; pentru care am întărit Domnia
mea hrisovul acesta
cu însăşi domnâsca nâstră iscălitură și pecete, i cu
credința prea iubiţilor
Domniei mele fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorg
he, Nicolae și Ioan Vosvodi
și martori toți boerii Divanului.
Cod, XLYII, fila 168,

|
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La 15 Iulie 1803, Domnitorul dă mănăstirei Coman
XX.
mile
pentru
hrisov
de.
ire
zidită de Şerban Vodă cel bătrân, reînno

de oşti
«mai vertos în vremi de resmeriţă, fiind de multe ori călcată

pre lângă mOnăstirei grele şi făcându-se multe şi grele resbâie acolo
o stare forte prostă»:
s'ati pricinuit mare stricăciune, în cât a rămas la

Hrisovul mănăstire
loan

Constantin Alexandru

Sfintei
Ierarh şi de;
„inălțată din
egumen chir
năstiri milă
una sută de
şi vinul ce
vremea

Ipsilante

Comana.

Vwd. biv gospod.

Zern.

Vlahiscoe. *

sfintului
și Dumnegeescei mănăstiri Comana, unde este hramul
făcută și
este
minuni făcător Nicolae de la Mira-Lichici, care
părintelui
temelia ei de răposatul Şerban VYd. cel bătrân şi
măsfintei
fie
să
ca
iri,
mănăst
sfintei
Hrisant și a tot soborul
sare
ni
bolova
an
e
fie-car
pre
de la Domnia mea, să aibă a lua
de dijmărit,
la ocna Telega, şi să aibă a scuti stupi și râmători
ciă, şi la
vinări
va face în viile mănăstirei, drepte bucate, de.

oieritului

să

scutiască

oi

două

sute

de

oierit,

şi liude 20

Gmeni

inţă de la Ispravniciă judeţului
străini, făr”de pricină, pentru cari aducând adever
vel Vistier să li se dee și
de numele și chipul lor, poruncim Dumnâlui
rați. Asișderea să
pecetluiturile Domniei mele, spre a fi în pace și nesupă
te munăstirea, care
aibă a lua şi tutunărit de pre moşia mănăstirei, pre care'es
ad: Grădiștea,
moșie a mănăstirei Comana se vecinesce împrejur cu aceste moșii
sfintă măacâstă
-că
pentru
Coeni,
Nănesciă, Călugăreni, Petrile, Poeni,
și mai
părți
alte
din
venit
un
năstire fiind lipsită și săracă şi făr'de nici

vârtos că în

vremi de resmeriță fiind de multe

oră călcată de oştiri

grele

lângă mănăstire,
şi făcându-se multe și grele răsbsie acolo in partea locului, pre
fârte prâstă; aii
i sati pricinuit mare stricăciune, În cât a rămas lao stare
și de la ceăavut aceste mili, atât de la Măria Sa părintele Domniei mele
it; drept
adever
ne-am
sale
L-alţi fraţi Domni, precum din hrisvele Domniilor
praacestei
a
cu Domni
aceia învrednicindu-ne şi pre noi Domnul Dumnedeii
mai
d
câte se coprin
voslavnice țări, am bine-voit şi am: întărit tote milele
acesta cu însăşi credinţa
sus ca să se păzâscă nestrămutat. adeveind hrisovul
Vvd. şi cu credința prea
nte
Domniei mele Ioan Constantin Alexandru Ipsila
așco, Gheorghe, Nicolae și
iubiţilor Domniei . mele fii: Alexandru, Dumitr
cioșilor boerilor veliți ai
loan Vvqi şi cu tot sfatul cinstiţilor şi - credin
, Pan Scarlat Ghica vel
Domniei mele: Pan Dumitrașcu Racoviţă vel Vistier
Isaac Ralet vel: Logofăt
Spătar, Pan Manolache Creţulescu vel “Vornic, Pan
t al obiceiurilor, Pan
Logofă
de ţâra de sus, Pan Constantin Ştirbei vel
Pan Barbul „Văcărescu vel
Scarlat Câmpineanu vel Vornic de ţera de jos,
Grădişteanu vel Paharnic,
Vornic, Pan lorgache Filipescu vel Căminar, Pan
hrisovul acesta la anul
'heodorache Văcărescu vel Comis, ete.; şi s'aii scris
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dintâiii dintru întâia Domnie a Domnici mele,
aici în orașul scaunului Domniei mele Bucurescă, la anul de la nascorea Domn
ului Dumnedeii și mântuitorului
nostru Isus Hristos. — 1803, Iulie 15.
i
Co. XLVII, fila 178.

_

XXI. La 413 lulie 1803, Domnitorul
grului Vodă liugi şi miluiri :
Cartea, schitului Ce'atea Negrului
.

-

«

+ Zem.

acordă schitului Cetatea NeVodă pentru milele ce are.

Vlahiscoie

Dat'am domnâsea nâstră carte părinţilor ' schim
nică călugărași ce se
află locuitori la schitul Cetatea Negrului
Vvd. din sud Muscel, ca să aibă
a ţinea liude doi 6meni străini și făr'de pricin
ă de dăjdie, pre cari găsindu-i
să li se facă cercetare de către Ispravniciă judeţu
lui, şi fiind cu adevărat, .
să Ii se dee adeverinţă pre numele și chipul lor,
spre a li se da și pecetlui-

turile

Domniei

mele,

să fie

în pace și nesupărați. Asișderea să aibă
a ținea
și un preot la sfintul schit și apărat de birul
preoţesc şi de tâte alte angarii
ce este pe preoți, i 150 stupi dijmărit să seutâs
că și oi 100 de oierit, pentru
că acâstă
milă

aii avut-o

sfântul

schit atât de la fraţii Domni de mai

"nainte,
i. de la Măria sa părintele Domniei mele, cât
şi de la fraţii Domni din urmă,
precum

vădui Domnia mea cărţile Domniilor sale; drept
aceea milostivindu-ne

și Domnia mea, întărim milele aceste
saam receh gd. — 1803, lulie 43.

ca

să li se păz6scă

nestrămutat,

îi

|

Cod. XLVII, tila 19

”

XXII. La 18 Iulie 1803, cu cartea sa, Const
antin Ipșilante scutesce
bucatele a patru clerici, rinduiţi de Episcopu
l de Romnic Nectarie, ca
impreună cu protosinghelul Episcopiei să
judece pricinele bisericesci
ale norodulu
i:

|

7

.

.

se

e.

+ Zem.

Vlahiscoie,

Fiind-că ne-ati arătat Sfinţia sa iubitorul
de Dumnedeii părintele Episcop
al Râmnicului 'Chir Nectarie, că dimpreun
ă cu Protosinghelul, la"Craiova, are
Sfinţia sa orînduiţi pentru a căuta pricinile
bisericesci ale norodului și patru
clerici, cari fiind-că se află pururea cu
sîrguială şi cu silință la pricinele și
judec

ăţile ce se orîhduese de cătie Dumnâlui Caima
camul, i de

către Dumnâlor
boerii divaniţi de la Divanul nostru 5t
Craiova, ne-ai făcut sfinţia sa părintele
Episcop rugăciune, ca să le facem privi
legii pentru scutâla bucatelor lor,
ne-am milostivit Domnia mea și le-am
dat acestă carte a Domniei mele acestor
patru clerici, ca drepte bucatele lor să fie scutit
e şi apărate: stupi,

râmători
de dijmărit, vinulce va face in viile lor
de vinăricii, şi oile de oierit, pentru
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că acest privilegiti Vaii avut numiții clericişi de la fraţii Domni de mai
înainte, precum din cărțile Dumnâlor ce le-am văqut ne-am adeverit, pentru
care poruncim şi vouă slujbașilor dijmari, vinăriceră și oieri, ce veţi fi orînduiți după vreme la aceste slujbe, nimeni întru nimic supărare clericilor pe
dreptele bucatele lor să nu faceţi, că aşa este porunca Domniei mele, îi saam

receh gd. — 1803, lulie 18.
Cod. XLVII, fila 1%.

XXIII. La 92 Tulie 1803, scutesce de dări şi de alte podvedi, pre
Ioan

Suiulgiul din Târgşor,

jud.

Prahovei, 'în interesul fontânelor- de

preste Olt:
(
see

„+ Zem.

Vlahiscoie.

Lui loan Siilgiul ot Târgșor “sud Prahova, carele având acest:
şi fiind trebuincios Sfinţiei sale părintelui Episcop al sfintei Episcopii
pentru purtarea de griji şi meremeturile la fântânele ot preste Olt,
milă prin cartea Măriei sale părintelui nostru dintru intâia Domnie

meșteșug
Râmnic,
aii avut
și de la

alți fraţi Domni din urmă, cum și din Domnia ......a
fi apăraţă de
rîndul dăjdiilor Visteriei, i de alte podvegi, ca să potă căuta de trâba fânţă-

nelor nepristan, după cum i se va porunci de către părintele Episcop, care
milă, după pliroforia ce am luat Domnia mea, că i s'aii păzit nestr&muţat până |
acum, am bine-voit şi Domnia mea de am înnoit mila acâsta și a o avea şi
de acum înainte, iar în vreme când nu se va arta cu ttă supunerea și purtarea de grije și va

face

cel mai

mic cusur,

atunci

nu

numai va perde mila

acesta, ci va fi cădut și sub podâpsă. Drept aceea poruncim * Domnia mea
Dumn6lor Ispravnicilor ai judeţului, i altor Zapciă ce vor fi orînduiţă, niminea întru nimie preste cartea Domniei mele să nu facă, ii saam receh gd.—
1803, Iulie 22.
Coă.

XLVII,

îila 123.

XXIV. La 29 lanie 1803, este dat hrisovul Episcopiei
pentru vinăriciu şi alte mile:
Hrisovul

Episcopiei

Râmnic de mila

vinăneiului

de Râmnic

şi alte milă,

Dat-am acest domnescul nostru hrisov sfinţitei și Dumnegeeșcei Episcopii
a

Râmnicului

din sud"

Vâlcea,

unde

se cinsteșce

și

se

prăznueşee

hramul

sfintului şi marelui Ierarh și de minuni făcătoriii Nicolae Archiepiscopul de
la Mira-Lichiei, şi cinstitului de Dumnegeii iubitorulut sfinţiei sale părintelui
Episcop chir Nectarie, ca să fie sfintei Episcopii milă de la Domnia mea, să
iae vinăriciii. de la toți 6menii cei ce vor avea vii pre moșia S-tei Episcopii
şi să plătâscă vinăriciii, însă din dealul Muior6sca de sus și de jos, din d6lul
„
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Păușeșcilor, i Măglașul, care vinăriciti este închinat sfintei
mănăstiri Iezeru,
Metohul sfintei Episcopii şi din dealul Troianul, i
Bogdăneșci, i Malul, i
Copăceanul, i din dealul Drăgășanilor, i Dobruşa, i Călina,
i Zăvedeni și cu
Guşoienii, cât ţine moşia sfintei Episcopii ot sud Vălcea,
i de la 17 6meni
orășeni din târgul Râmnic, i din dealul Opricenii, i Ongrini
i sud Argeș, i din
dealul Brădescilor, i al Brădicenilor, i din dealul Stoljarilor,
i al Stolojanilor,
i din dealul Racovii și al Rasovii sud Gorj, i din dealul Taomir
ului, câte
cincă bani de vadră şi părpărul după obiceiii, iar Vinăricerii
domnescă întru
nimic să nu aibăa face seati a se amesteca la aceste numite
. dealuri. Pentru
care la vremea vinăriciului să aibă sfinţia sa iubitorul de Dumned
ei Episcopul
a orindui Gmenii din partea sfintei Episcopii, să mârgă
să scrie vinăriciurile
din dealurile ce se numese mai sus, și să-și iae toţii banii
vinăriciului deplin
de la dajnicii ce plătesc vinăriciii, câte 5 bani de vadră
şi părpărui, fără de a
se amesteca Vinăriceriă domneșci întru nimic la aceste dealuri
cu nică un fel de
cuvînt. Asișderea să iae pre tot anul de la Oene bolvvan
i săre cinci sute;
cum și la vremea oieritului să aibă a scuti oi una
mie cincă-sute, şi să
nu se supere de către oieri; asemenea să fie liude
20 scutiți, cari vor fi
pentru trebuința sfintei Episcopii, pre cari găsindu-i
și făcânduli-se cercetare
de către Ispiavnicii judeţului, să li se dee și pecetlu
ituri de la Visterie, spre
a fi în pace și nesupăraţi de tâte dăjdiile şi orindue
lile Vistoriei, Asișderea
preste liude cinci-geci ce are sfinţia să, după catasti
hul Visteriei, să mai fie
și alţi liude 20 6meni fără de pricină iarăși apărați
și scutați de veră-ce orîndueli vor eşi de la Vister:a Domniei mele preste
an în f6ră, pre cari și aceştia
găsindu-i să-i ducă la Dumnâlor Ispravnicii județul
ui, ca să-i cerceteze ŞI
fiind întocmai după cuprinderea ponturilor
ce sunt date pentru orînduiala
scutelnicilor, să, li se dee adeverinţă pre numele
și chipul lor, ca să iae și
pecetlu
itură

de la Visterie; cum

Şi Ş6se scaune de carne să ţie în orașul Craiovi
i,

scutite și apărate de fumărit, de erbărit, de
preste

alte scaune;

să- mai

fie și alte două

vamă şi de

scaune

tâte dările

de carne asemonea

ce sunt
scutite

la sud Râmnicul-Vâlcea, care le-aavut în Bucure
sci și de aici ridicându-se
S'ai orînduit a le ţine acolo; care aceste milă le-ai
avut sfinta Episcopie, atât
de la frații Domni de mai "nainte, cât și de
la Măria sa părintele Domniei
mele, precum din hrisâvele ce le-am văqut ne-am
adeverit. Drept aceea, invrednicindu-ne Domnul Dumnegeii cu Domnia
acestei pravoslavnice “Ţări
Românescă, şi după rivna ce avem asupra sfintelo
r lui Dumnedei locaşuri,
ne-am milostivit și prin acest cinstit și bine închipu
it hrisov al Domniei mele,
înnoim şi întărim milele acestea, ca să i se păzâscă
nestrămutat. Şi am adeverit
hrisovul acesta cu însăși credinţa Domniei mele
loan Constantin Ipsilante
Vvd. și cu credinţa prea iubiţilor Domni mele
fii: Alexandru Vvd., Dumitraşco
Vvd., Gheorghe Vyd., Nicolae Vyd., loan
Vvd., martori fiind și
Dumnţlor cinstiți și credincioși boerii veliţi
ai Divanului Domnie mele :
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Pan Dumitrașco Racoviţă vel Vistier, Pan Scarlat, Ghica vel Spătar, Pan
Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radu Golescu vel Voinic de ţâra
de sus, Pan Isaac Ralet vel Logotăt de ţâra de sus, Pan Constantin Stirbei
vel Logofăt de obiceiuri, Pan Scarlat Câmpineanu vel Vornic de ţera de
jos, Pan Barbul Văcărescu vel Vornic; Pan Grigorie Ghica vel Vornic al
obştirilor, Pan' Istrate Creţulescu vel Logofăt de ţâra de jos, Pan Mihalache
Grădișteanu
vel Pănarnic, Pan: lenache Golescu vel Stolnic, Pan Scarlat
Izvoreanu Sluger și Ispravnic, şi s'a scris hrisovul acesta întru întâiul an
dintru întâia Domnie a Domniei mele, aici în orașul scaunului Domniei mele
Bucureșci, la anii de la nașcerea Domnului Dumnedei şi mă ntuitorului

nostru

Isus Hristos 1803, Iunie 29, de Nicolae Logofăt de Divan.
Coă. XLVII, fila 117.

XXV.

La 93 lulie 1803, Domnitorul

hrisov pentru
7

târgul

Riureni

acordă

Episcopiei

homnic

şi scutelnici:

Hrisovul Episcopiei Râmnic

pentru

târgul Riurenă şi scutelnici

Oblăduitorii Domni cărora de la Dumnedeii li se încredinţâză ţări şi
Eparhii întru stăpânire, datorie netăgăduită aii, ca şi prin cuvint și prin
fapta creştinescă, să cinstâscă și să mărescă slava bisericei lui, dintru care
isvorese darurile și blagosloveniile, care și pre Domni îi face fericiţi și norociţă,
și pentru cele ce ar înţelege și ar cunosce că ar fi spre folosul Dumnedeescilor locașuri, se cade să le orînduiască și să le întărescă, ca să le r&mâo
și după -petrecanie acestor vremelnice nume nemuritâre și pomenină vecinice;
drept aceea și Domnia mea, acum după ce ne-ail miluit Domnul Dumnedeii cu
Domnia acestei pravoslavnice "Țări Românescă, pliroforisindu-se iubitorul de
Dumnedeii părintele Episcop de Râmnic, chir Nectarie, pentru a Sfinţiei sale sfintă
Episcopie de la Râmnic sud Vâlcea, unde se cinstesce și se prăsnuesce hramul
celui dintru sfinţi, părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopului Mirelor de la
Lichiea, făcătorul de minuni, cum că din cumplitele sili ale resmeriţei aii
suferit multe jafuri și prăpădiri, din care aii încăput și la datorii, şi cunoscută
fiind trebuinţace are de ajutor, ca să se plătescă și să se ușureze dintru
acâstă greutate; după rugăciunea ce ne-aii dat sfinţia sa părintele Episcop
chir Nectarie, şi după evlavia ce avem și riîvna către acâstă sfintă casă, care
este cap celor-l-alte sfinte mănăstiri și biserică ale Eparhiei Episcopiei Râmnic,
ne-am milostivit și drintracest chipși bine închipuit Domnescul nostru hrisov»
am miluit Domnia mea pre acâstă sfîntă Episcopie cu târgul ce se face pre
moșia Episcopiei, la Riureni sud Vâlcea, într'un an odată la opt qile ale lunei
lui Septembre,

în dioa Nascerii

Născătorei

de Dumnedei şi pururea

Fecidrei

Maria, care târg ţine dile . . , , . La acest t&rg să nu aibă a face nici Vameşii
a
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Domnesci întru nimic, nică erbarii, nică fumarii, nică cotariă,- precum nică
Ispravnicii și alţi slujbași Domnesci. și bisericesciă, ci și vama și erbăritul
cumși tâțe alte obiceiuri ce urmâză în dilele acestui târg să le aibă, şi să
le iae sfinta Episcopie, fără a se amesteca alt cineva la oră ce, și. într aceste
dile să nu fie volnie nimeni a vinde vinul şi rachiul fără de scirea omului
ce'l va avea sfinta Episcopie; aşişderea să aibă sfinta Episcopie şi liude 55
străini,

scutiţi,

cu pecetluituri

după

orinduiala

Visteriei;

Pan

Văcărescu

încă

să mai

ție şi

liude 60 străină, cu ruptârea de la Visteria Domniei mele, să dee
pre an de
liude po. taleri opt, însă jumătate din bani să-i dee la sfintu.
Gheorghe şi
jumătate la sfîntu Dimitrie, iar mai mult să nu fie supăraţi de alte
orîndueli
și podveqi ce vor eși de la Visteria Domniei mele preste an în ţâră, cari
Şi
aceștia să fie străini, care aceste mili le-aii avut sfinta. Episcopie,
atât de la
irații Domni de mai 'nainte, cât și de la Măria sa părintele Domniei
mele
prin hrisovul cel vedum, cu l6t 1797. Si am adeverit hrisovul acesta eu însăși
credința Domniei mele, Loan Constantin Alexandru Ipsilant Vvd. și
cu credinţa
prea iubiţilor Domniei mele fii: Alexandru Vvd., Dumitrașco Vvd.,
Gheorghe
Vvd., Nicolae Vvd. şi loan Vodă, martorii fiind și Dumnâlor
cinstiţi și cr6dincioși boeri veliţi ai Divanului Domniei mele Pan Dumitrașc
o Racoviţă
vel Vistier, Pan Scarlat Ghica vel Spătar, Pan Manolache
Creţulescu vel Ban;
Pan lorgache Suţu vel Postelnic, Pan Radu Golescu vel Vornic dețâra
de sus
Pan Isaac Ralet vel Logofăt de țera de sus, Pan Constantin
Ştirbei vel
Logofăt de obiceiuri, Pan Scarlat Câmpineanu vel Vormie
'de ţâra de jos:

Pan

Dumitrașco

Racoviţă

vel

Vornic,

Barbu

vel Vornic,

Pan

Grigore Ghica vel Vornic al obştirilor, Pan Istratie Creţulescu
vel Logofăt de
ț6ra de jos, Pan Mihalache Manul vel Vornic al politiei,
Pan lorgache Fili„pescu vel Căminar, Pan Constantin Grădişteanu vel
Paharnic, Pan Enache
Golescu vel Stolnic, Pan Scarlat Isvoreanu vel Slugeriii și
Ispravnic; şi s'aă scris
hrisovul

acesta

întru

întâiul

an

dintru

întâia “Domnie a Domniei

1803, lulie 20, de Zamfirache biv 3-lea Logofăt.

mele, la 16

Cod. XLVII, -fila 147.

XXVI.
Domnitorul

La

23

Iulie 1803, este

amintesce, că

dat

monahu!

hrisovul mănăstirei

Spirea,

Ioachim de la mănăstirea Grigoriu

din Sf. Munte, în timpul resmeriţei aă rescumpărat mulți
creştini din

robie, fii ai Moldovei şi ai Ţărei Românesci şi că apoi a cerut
să se

retragă la mOnăștirea Spirea, ca la un loc despărțit de
sgo motul lumei,

Deci Domnitorul Vaii făcut ingrijitor acelei mănăstiri.

cordă diverse

miluiri lui Ioachim
Hrisovul

De

vreme

ce cuviosul

între

mănăstire
monahi

Sfintei mănăstiri Grigoriu ot Sfinta
.

de la mănăstirea

Agora,

Domnitorul a-

Spirei :

Spirei

Chir

din

Ioachim,

rivna

ce este curat

a

fiind

fiii al

pornit spre
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ci și cu daşi dintru a-

fapte bune, aii făcut multe bunătăţi, nu numai cu al s6i bani
torie, răscumpărând atâtea suflete creștinescă din robie, precum
şi a Moldovei

Românescă

Țera

ţări,

ceste două

trecută a res-

într'acestă vreme

meriţei, pre cari cu așa silință și trudă slobogindu-i, i-ait făcut volnici de aii
mers fie-care pre la locul lor, și fiind trimis aică de obște Exarh, despre partea
tuturor Sfintelor mănăstiri ot Sfînta Agoră, iarăși pentru folosul mănăstiresc
silindu-se în tâtă vremea către fapte bune pentru obşte și pentru sine și pe-"
trecând

viaţă

aii

cuvidsă,

şedea

cât va

voiţ

se supere

aici, să nu

dorita

sa

odihnă, cerând de la Prea Sfinţia Sa Mitropolitul ţerei un loc despărţit de
sgomotul lumei, ca să se odihn6scă fără de gândi. Deci prea Sfinția Sa,
cătme mulțămirea care tot neamul creștinesc era dator să aibă către Cuviosia
acest

Sa, găsind

sfint

locaș potrivit

adecă

sa,

dorinţa

după

biserica

ce

aii

făcut-o &posatul Spiru Doctorul, pre moşia Sfintei Mitropolii, unde se cinstesce și se prăsnuesce hramul Sfîntului Ierarh făcătorul de minuni Spiridon,
care era afierosită Sfintei Mitropolii, pentru mai multă sufletâscă pomenire și
aducere

pururea

răposat

acestui

aminte

Doctor Spiru,

acei sfinte bise-

ctitor

pică şi pentru pomenirea rudelor sale afiserosit acestă biserică -cuvioșiei sale
şi sfintei mănăstirei sale Grigoriu Sfînta Agoră, cu tote sfintele odâre și vase,
ce s'ati- dat prin catastih în mâna cuvioşiei Sale, ca să aibă apururea locaș,
atât cuvioșia sa, cât și părinții călugări, cari se vor primi după vremă de

cuvioșia Sa, și de la numita
“stivei sale trebuință, seaii

Prea Sfinţia.

rînduind
lungul

de

amândouă

Sa

mănăstire. a sa
pentru a obștei

aici, ori pentru deosebita monăs- .
Sfînta Agoră,
mănăstirilor de

părţile

stânjeni

92, latul stânjeni

Prea

Sfinţiei

Sale

Părintelui

şiei Sale, cu 16 1776, Mai
Sfinţiei Sale, iară

15,

Mitropolit,

ce ai

întărită și iscălită eu

via care are acâstă Sfintă

drepţi,

24

în care

pogâne cinci și stânjeni
şi semnele hotarului în

se coprinde: şi viișdra, care este lucrată, adecă
patru, care pre larg se arată acâstă afieroma,
cartea

bisericei :

Părintele Mitropolitul și hotarul locului

biserică

dat

la

mâna: cuvio-

iscălitura și pecetea

tot: acolo,

ce este

iarăşi

pre pământul” Sfintei Mitropolii, fiind fost Greşi-ce lucrată de Hristofi Căpitan
za lefeciă, n6mul acelui răposat Spirea Doftorul, cu ai săi bani, cu tocmâlă și
aşedămînt

în scris, ail întors

cuviosul

chir

Ioachim

cheltuiala

cu

bani

gata,

taleri 350 lui Hristofi Căpitan, și ai cumpărat-o, după cum pentru tote aceste
ne adeverim, atât din hrisovul Măriei Sale părintelui Domniei mele, al r&posatului Nicolae Vodă Caragea şi al Domnioi sale fratelui Mihail Suţu
- Voevod, ce le-am vădut Domnia mea, făcând și schitului milă de scutelnică
și de scutâlă de oierit; deci aceste afieromă și milă v&dându-le Domnia mea,
că sunt cu tâtă dreptatea făcute, ne-am milostivit şi nu numai le-am întărit
şi le-am înnoit şi print'acesta domnescul nostru hrisov, ca dania să fie bine
întemeiată, nesmintită și neclintită nici odinidră în veci, și să nu se potă
lua de nimenea nici odată, ca să se dee subt altă străină stăpânire
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nică să nu se supere de nimenia fi în vre-un fel de chip, și să so păzâscă,
pururea nestrămutat; adecă liude 10 seutelnici pentru poslușanie, cărora să
li se dee de la Visterie pecetluiri pre numele și chipul lor, cum şi o0ă
200 să scutâscă de vierit, la vremea oieritului, pentru care după orînduială să i se facă pecetea Domniei mele, de rădicătură, ci încă am mal adaus
milă de la Domnia mea ca să iae pre tot anul taleri 100 de la Vama Oborului Târgului de afară, cari bani să se dee la dioa hramului acestei sfinte
biserici, spre a fi de trebuință şi. întărire, iar Domniei mele și părinţilor
Domniei mele vecinică pomenire; şi am întărit hrisovul acesța cu însăşi ceredința Domniei mele Joan Constantin Alexandru Ipsilante Voevod și cu credința prea iubiţilor Domniei mele fii: Dumitrașco Voevod, Gheorghe Voezod,
Nicolae și loan Voevod, etc. — 1803, Iulie 95.
“
Cod, XLVII, fila 143.

XĂVII.

Cu hrisovul din 29, Iulie 1803, Constantin Ipsilante acordă

monăsiirei Arnota

din Vâlcea,

«care este

zidire domnâscă

slobodă

țărei» mai multe miluiri şi scutiri. Domnitorul amintesce, căla acestă
mânăstire se află moşce isbăvitâre de locuste:
Hrisovul

mănăstirei

Arnota.

Minunat
este Vumnedei întru sfinţii săi (gice proorocul şi împăratul David), pentru că prin mijlocirea lor, ca prin nisce organe și vas
curate şi alese ale sfîntului Duh, isvorăsce tămăduire norodului și ajutor
întru nevoile și patimile lor, dupe darul ce li s'aii dat, ca unor aleși aă soi,
între care şi sfîntul Mihail Sinaitul ca un locaș vrednic al prea sfintuluy
Duh, prin darul tămăduirilor ce aii luat de la Dumnegei arătându-se făcători
de minuni și isbăvitor de patima locustelor, nu puţin ăjutor “ai cunoscut
țâra acesta în câtă vreme s'ali arătat acest fel de jăvini vătămătore râdelor
pământului, atât mai înnainte în vremi trecute, cât și acum în cele.de pre urmă,
cunoscând țâra mult folos din ajutorul acestui sfînt, a căruia sfintă mână

fiind că se află păzindu-se aici în ţâră, la mănăstirea Arnola, sud Vâlcii,
eare
este zidire domnâscă, slobodă a ţărei, unde so cinstesce și se prăznuesce

hramul soborul sfinților mai marilor Voivogi ai oștirilor ceresză Arhanghelul
Mihail și Gavril, cade-se în adevăr, atât pentru cele trecute ajutorură ce ai
cunoscut ţâra, cât și pentru folosul şi izbăvenia cea desăvârșită, care şi de
acum înainte cu rugăciune se cere și se nădăjduesce de obște a o avea
ţâra
prin mijlocirea și rugăciunile acestut sfînt de la milostivul Dumnedeii,
şi
pentru somnul evlaviei a se face locașului sfinției sale și ajutor cuviincios
din milele Dumnegeescă, mai vârtos fiind acestă sfintă mănăstire zidită
la
un loc înalt, cu multă. trebuință de ajutor la trebuinţele sale. Drept aceea
am bine-voit Domnia mea și lângă mila vinăriciului, es ai avut numita

a
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Bărmănăstire Arnota, câte 2 bani de vadră, cu părpărul, din satele Costescă,
părintele
adaos
ati
ce
ceea
și
bătesci, Dobriceni şi Bărdănesci, sud Vâlcea,
Domniei mele taleri 100 din oierit, taleri 100 din dijmărit, taleri 100 din
văcărit şi taleri 50 din vama Chaiovei, pentru unt-de-lemn, făclii și tămâie,
care aceşti să aibă a-i da cumpărătorii acestei slujbe de la judeţele ot preste
Olt, preste banii Cămărei,iar când slujbele acestea vor fi în credinţă să se dee
de la Visterie şi Cămara Domniei mele. cu pecetluituri. Asişderea să i se dee
şi câte

100

sare de la Ocnele

bolovani

mari

sud Vâlcea,

pre fie-care

an;

să

apururea
scutâscăși oi 100 de oierit, precum şi liude 10 străini, să-i aibă de
uri
nedajnici și scutiţi, cărora să li-se dee de la Visteria Domniei mele pecetluit
silitori
fie
să
Bgumeni
pre
îndatorim
men,
de
cu care acâstă milă și ajutor
ea face cele -trebuincise dresuri şi întemeieri, spre buna podobă şi înfrumus
cele
la
şi
cât
năuntru,
țarea sfintei mănăstiri și a bisericei, atât la cele din
|
de afară zidiră şi împrejmuiri, ca să se afle pururea în starea că.
părintelui
Aceste le întărim Domnia mea, dupe hrisovul Măriei sale
sale
Domniei mele, ce-l vădum cu 16t 1797, lulie 8, i dupe hrisovul Domniei
să
ca
3,
ie
Septembr
1799,
18
cu
fratelui Alexandru Vod Moruzi, c5-l vădum
se păzâscă

nestrămutat;

având

Domnia

bună

mea

rivnă

şi iubire către

sfin-

ajutorul
tele lut Dumnedeii locaşuri de a le întemeia, și mai vârtos pentru
ce fără. îndoială 1 nădăjduim de la sfîntul; pentru care nu suntem la îndoială, că și fraţii Domni din urma nâstră, pentru evlavie și pentru folosul
vor bine-voi
c6”l nădăjduesce ţâra de apururea de la ajutorul acestui sfînt,
am adeverit
Și
acesta.
ul
a înnoi și a întări locașului Sfinţiei sale privilegi
Alexandiu
in
hrisovul acesta cu însuși credința Domnie mele loan Constant
Alexandru Vvă.,
Ipsilante Vvd. şi cu credința prea iubiţilor Domniei mele fii:
martori fiind și
Dumitrașco Vvd., Gheorghe Vvd., Nicolae și loan Vvd.,
Domniei mele...
i
Divanulu
ai
veliţi
Dumnâlor cinstiţi şi credincioși boierii
Logofăt de ţra
vel
Ralet
și Ispravnie la facerea acestui hrisov Pan Isaac
Domnie a
întâia
de sus; și s'a scris hrisovul acesta întru întâiul an dintuu
la anulde la
Domniei mele, aică, în orașul scaunului Domniei mele Bucurescă,
16 1803, Lulie 29, de Gregorie Grecescu 3-lea Logofăt.
Cod. XLVII, fila 142.

XXVIII. Din 28 Iulie 1803 posedăm

hrisovul lui Constantin Ipsi-

şi privilegii:
lant în favârea bisericei Creţulescu, pentru diverse scutiri

„ou

d

e Zem

Vlahiscoie

unde se
Sfintei şi Dumnezeesci biserică de aică din orașul Domniei mele,
Dumnezeii Născăcinstesce şi să prăznnesce hramul Adormirei prea sfintei de
Voivodi ai
trecă şi pururea Feci6rei Maria și soborul “sfinților şi. marilor

cetelor ângeresci

Mihail și Gavril, care

biserică esfe zidită şi înălţată din
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temelia ei de Dumnâluă răposatul Vornicul Iordache Creţulescu, ca să fie sfintei
biserică milă de la Domnia mea: să scutâscă în toţi anii drepte bucatele sale,
vinul

-de vinăziciii,

stupi

i vâmători

de

dijmărit

şi oi de

oierit

300

și o

pivniţă, aică, în orașul Domniei mele Bucurescă, scutită de fumărit,i de: căminărit, de vamă, de vinul Domnesc, i de ortul vătăşesc și de tote alte angarii,
ce vor fi pre alte pivnițe; așișderea să aibă a ţinea și păzitori argaţi liude
patuu, însă nu 6menă de prin satele ţărei, ci străini, pentru cară aducând
adeverinţă de la Dumnâlor Ispravniciă judeţului de numele și chipul lor,
să li se dee pecetluiturile. -Domnescă, ca să fie în pace și iertați de tote
dăjăiile şi orinduelile veri-câte ar eşi pre ţeară de la Visteria Domniei mele,
de nică unele nică un val și nici o supărare să nu aibă, ca să fie pentru
poslușania sfintei biserică ; fiind-că acâstă milă aii avut-o sfinta biserică atâta
de la alți frați Domni de mai "nainte, cât şi de la Măria sa părintele Domniei
mele dintru întâia Domnie, cum și de la alţă fraţi din urmă, i dintru a doua
domnie a Măziei sale părintelui Domniei mele, precum ne-am adeverit Domnia
mea din catea Măriei sale, ce o vădum, cu 16t 1797. Deci învredn:cindu-ne
Domnul Dumnedeii cu Domnia acestei ţări pravoslavnice, ne-am milostiviţ de
"i-am înnoit și "i-am întărit milele ce se cuprinde mai sus casă i se păzâscă
pestrămutat; poruncim Domnia mea și vână tuturor slujbașilor, ce -veţă fi
orînduiți cu oră ce fel de slujbă, toți să aveţi a ve feri și nimenea întru
nimica supărare seaii bântuială de tote câte se cuprind mai sus să nu faceţi,
că așa este porunca Domniei mele, ii saam receh gd. — 1803 lulie 28.
Coa.

XLVII

fila 147.

-

XXVII. La 10 August 1803, Domnitorul acordă metohulu Episcopiei Romnicului (unde este astă-di Ateneul), care a înfiinţat prima
fabrică de lumînări de ceară albă, reînoirea monopolului acestei fa-

bricaţiuni. Domnitorul acordă diverse scutiri fabricei şi lucrătorilor:
Hrisovul metohuluă Episcopiei

Râmnic, 40 Mucenici, de mi'ele ce are.

Fiind-că sfinta, biserică de aici din orașul Domniei mele Bucuresci, unde
se cinstesce

hramul

sfinților

patru-deci

de Mucenici, care este motoh

Episcopii Râmnic, a avut privilegiuri domnesci,

«ca singură să

al sfintei

aibă a ţinea

fabrică întiiu care să lucreze lumînările de ceară albă în toţi Bucurescii, ca
una ce ctitorii acestei biserici cu osîrdie și. cheltuială s'aii silit de sai
început acest meșteșug aici în ţâră, atât spre podoba sfintei biserică, cât și
spre trebuința

altor obraze,

şi

atât că

pentru

acest

lucru

este

pricinuitur

de podâbă a dobândi 'ţâa meşteşugul acesta, cât şi pentru că se află biserica
acâsta între. cele-l-alte isterisite de cel mai puţin acaret, neavând nică moșii,
nică viă, nică ţigani, seaii alt cât de mie ajutor, cum aii altele; am bine-toit
și Domnia mea și printr'acest cinstiţ hrisov al Domniei mele întărim pri-
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vilegiul acestei fabrice, ca să aibă tot-d'a-una numai metohul sfintei Episcopii,

a pune în faptă acest meșteșug, şi a se vinde lumînările de câră albă numai
de la fabrica acâsta, nebântuită și nesupărată de cumpărătorii de ceară roșie
și diafendipsită, spre a lucra seaii a vinde alt nimenea lumînări de ceară albă;
la care acâstă cherhane să fie și doui meșteri ce vor fi lucrători acestui
meșteșug, în pace şi nesupărați de ori-ce dări și orândueli ar eși pre ţâră,
cum și prăvălia acâsta a fabricei să fie apărată de orânduelile ce sunt preste
prăvălii, şi poruncim şi Domnia mea și Dumisale vel Agă să îngrijeșci de
acâsta, a nu îngădui pre alt cine-za să vîngă lumînări de ceară albă; și iar
să aibă acest metoh a ţinea şi liude 20, străini scutelnică, iară pentru trâba
şi ajutorul acestei sfinte case, care acâstă milă a avut-o metohul de la fraţii
Domni de mai înainte, iar Domnia sa fratele Alexandru Moruzi la întărirea,
ce aii făcut acestor milă, prin hrisovul ce vădum, de la l6t 1793, aii mai
adaos milă, ca să mai ţie acest metoh liude încă patru-decă, străini, fără pricină»
ca să fie pentru posluşanie şi vinăriciul din Valea Meilor, și al Negovanilor
și Valea Largă, i Corbenii, i Valea Petrei, i Delicelul sud-Saac, câte un ban
de vadră, unde are mănăstirea Căldărușani vinăriciii; cum și două scaune de
carne

ali avut

scutite

aici în

oraș

în

Bucuresci,

care

ridicându-se

de aică

sati dat a le avea la Râmnic sud Valcea, după cum se coprinde în hrisovul
Domniei mele, ce vaii dat sfintei Episcopii ; care tâte aceste mili le-ati întărit
Măria sa părintele nostru, cum și fraţii Domni din urmă; decă, învrednicindu-ne
Domnul Dumnegeii și pre noi cu domnia acestei pravoslavnice ţări Rumânesci,
ne-am milostivit: de am înoit și am întărit tote aceste mili, ca să i se păzâscă
nestrămutat, întărind hrisovul acesta cu“ însăși -credința Domniei mele loan
Constantin Alexandru Ipsilante, și cu credința prea iubiţilor mei fii: Alexandru
Vvă., Dumitrașco Vvd., Gheorghe Vvd,, Nicolae Vvd. și loan Vvd., martori
fiind şi Dumn6lor cinstiţişi credincioși boierii veliți ai Divanului Domniek
mele : Pan Dumitrașco Racoviţă vel Vistier, Pan Scarlat Ghica vel Spătar,
Pan

Manolache

Creţulescu

vel Ban,

Pan

Iorgache

vel Postelnic,

Pan Radu

Golescu vel Vornic de ţera de sus, Pan Constantin Știrbeiii vel Logofăt de obi“ceiuri, Pan Scarlat Câmpineanu vel Vornic de ţâra de jos, Pan Dumitrache
Racoviţă vel Vornic, Pan Barbu Văcărescu vel Vornic, Pan Grigorie Ghica
vel Vornic al obştirilor, Pan Istrate Creţulescu "vel Logofăt de ţ6ra de jos,
Pan Mihalache Manu vel Vornic al politiei, Pan lorgache Filipescu vel Că-

minar, Pan Scailat Grădișteanu vel Paharnic, Pan lenache Golescu vel Stolnic,
Pan Scarlat Isvoreanu vel Sluger și Ispravnic, Pan Isaac Ralet vel Logofăt
de ţâra de sus; și s'a scris hrisovul acesta întru întâiul an dintru întâia
domnie a Domniei mele, aică, în orașul Bucuresci, la l&tul 1803 August 10,

de Zamfirache 3-lea Logofăti.

4, Cod. XLVII, fila 447,
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XXX. La 14 August 1803, Domnitorul acordă mănăstirei Cotroceni
|
hrisov de reînoire de mili:
„o

a

e

+ Zem.

Vlahiscoie.

Sântei şi Dumnedeeşcei mănăstiri Cotroceni, unde se cinsteşce şi se
prăznueșce hramul Adormirei prea sfintei stăpânii nostre de Dumnedeii născătârei
şi pururei fecisrei Mariei şi cuviosului Igumen acestei sfinte mănăstiri, caȚisă fie sfintei mănăstiri milă de la Domnia mea tot vinăriciul din dealul
din
„_găneşeilor și al Vitineșcilor, ce se țin de dealul Piteșoilor. sud Muscel, și
Radului
i
mănăstire
viile
în
până
i
Giurgiulu
dealul Bucureșcilor din drumul
lua
Vodă, şi iarăşi să fie sfintei mănăstiri milă de la Domnia mea, să aibă a
acest
l-dintru
“tâtă vama din Baltă de la satul Petrile sud Vlasca și vinăriciu
sat cu părpărul și ploconul după obiceiuri, atât dintr'acest deal, cât şi din
cele mai sus numite; și să mai fie sfintei mănăstiri milă de la Domnia mea,
vremea
să aibă a lua peste tot anul de la ocna Telega bolovani sare 150, la
unde
ori
vinde
o
a
voinicie
aibă
să
când vor lua şi alte mănăstiri, care săre
la
de
Asișderea
aibă.
nu
'i va fi voia, şi de către vameși nimic supărare să
otaștină
toți cei ce ali vii pe moșia mănăstirei să aibă a lua sfinta mănăstire
la 20 vedre, o vadră, după vechiul obiceiii. Asișderea a avut sfinta mănăstire
Cotroceni prin hrisove domneșci milăa lua pe an din vama domnâscă a
tirgului ce se facea mai "nainte vreme la orașul Flociă sud Ialomiţa, al treilea
banu, care i s'aii urmat până la o vremejiar mai pe urmă mutându-se tirgul
de la oraşul Flocii la Urziceni,în județul Ialomiţa, se isterisea numita mănăstire de acest al treilea ban, și. dintr'acâsta era pricină în totă vremea cu
monăstirea. Dar Domnia sa fratele Moruzi Vvd, vrând ca să se folosâscă
mănăstirea cu o milă, pentru acesta aii hotărît a i se dea de la cumpărătorii vămei Urzicenilor pe tot anul tâleră câte 200 tocmai, care bani să aibă
a-i râspunde vameșii la mănastire pe suma cumpărăturiă, când se vor vinde
vămile, făr de a se scădea cămara domnâscă, iar când nu se vor vinde vămile
şi se vor da în. credinţă, atunci să răspundă cămara domnâscă, acesti tălori
200 la mănăstire, precum acesta o vădum în hrisovele Domnieă sale. Asișderea
să țină acâstă stintă mănastire liude 15, străină, fără de pricină, pre cară acum
să-i aducă din străinătate și. după adeverinţele Dumnâlor Ispravnicilor județului, să li se dee şi pecetluituri, cum și liude5 din laudele Visteriei. Asișderea
să aibă a scuti: şi oi 400, de oierit; pentru că aceste mili le-aii avut sfinta
mănăstire şi de la alţi fraţi domni de mai "nainte, precum ne pliroforisim
Domnia mea din hrisovul Măriei sale părintele Domniei mele ce *] vequm, cu
leat 1797 Mai 2%; decă îatărim și Domnia mea milele aceste cu însăși credinţa
Domniei mele, Ion Constantin Alexandru Ipsilante Vvyd, şi cu credinţa prea
iubiţilor Domniei mele fii: Dumitrașcu Vrd., Alexandru Vvd., Gheorghe Vvd.,
Nicolae Vvd., şi Ioan Vvd., martorii fiind şi Dumn6lor cinstiţi și credincioşi
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booră veliţă ai Divanului Domniei mele: Pan Dumitrașcu Racoviţă vel Vistier,
Pan Scarlat Ghica vel. Spătar, Pan Manolache Creţulescu vel. Ban, Pan: Gheorghe
Mavrocordat vel. Postelnie, Pan Radu Golescu vel. Vornic de ţâra de sus, Pan
Isaac Ralet vel Logof& de ţâra de sus ; Pan C. Ştirbeiii vel Logofăt de obiceiuri,
Pan Scarlat Câmpineanu vel Vornic de ţâra de jos, Pan Dumitrașcu Racoviţă
vel Vornic, Pan Barbul Văcărescu vel Vornic, Pan Gregorie Ghica vel Vornic
» al obştirilor, Pan Istrati Creţulescu vel Logofăt de ţâra de jos, Pan Manolachi
Manu vel Vornic, al politiei, Pan lorgache Filipescu ve Căminariii, Pan Constantin -Grădișteanu vel Paharnic, Pan lenache Golescu vel Stolnic, Pan 'Teodorache Golescu vel Comis, Pan Scarlat Isvoreanu vel Sluger, Pan Pitar și
Ispravnic, Pan Isaac Ralet vel Logofăt de ţâra de sus. Şi s'aii seris hrisovul
acesta la anul întăi dintru întâia domnie a Domniei mele, aici în orașul
scaunului Domniei mâle Bucureșci, la anul de la nașcerea Domnului Isus
Hristos 1803, August 14, de Apostolache Logofăt de Divan.

XXXI. La 12 August 1803, Domnitorul dă Mitropoliei din Bucuresci

hrisov

de

reinoirea

privilegilor

şi scutirilor.

Hrisovul sfimtei Mitropolii din Bucuresci
Două lucruri sunt cele ce încoron&ză şi împodobesc bunătăţile Domnilor
şi ale Oblăduitorilor, amândoue vrednice de laudă și de mărire, adecă
: marea
cuviinţă şi buna credinţă, din
politicească, iar cea de a duua

care cea dintâi se silesce căte cârmuirea cea
se ostenesce către trebuinţele bisericescă ; însă

osebirea uneia de către alta, cu atâta e mai de folos, cu cât pentru marea
cuviinţă, ca de un lucru lumese, qice mântuitorul, «fe grijesci şi spre multe te
silescă», iar pentru buna credință, qice..... ci un lucru firebuesce la acest lucru
trebuincios : uitându-se Domnii înţelepţi ca la un îndreptător de povaţă și
cârmuirea politiei prea lesne și cu orânduială bună o săvârşesc, câștigând
lauda care o dice Sirah: Domnia înţeleptuluă va fi cu orânduială; de vreme ce
„începerea înţelepciunei este frica Domnului. Acesta dar purtare de grijă a
trebuinţelor Bisericescă, măcar că aii- datorie netăgăduită pravoslavnicii Domni,
a o arăta din destul la tote Dumnegeescile locașuri ce se află în oblăduirea
lor, dar mai cu denadinsul li se -curine a împlini către maica cea de obște
a bisericelor întru acea Eparhie, care stăpânesc, pe care mai ales ca către o
împărțitore a darurilor bisericesci cinstind'o și folosind'o cu celet rebuinci6se,
nu numai laudă își câştigă, ci și partea cea bună își aleg, câre nu se va lua
de la dinșiă, împlinind ceea ce dice apostolescul cuvânt: «De am semănat vouă
cele Duhovnicesci, aii mare lucru este de vom secera de la voi cele trupesci?»
“Ci fiind-că acestă sfântă și Dumnegeiască Mitropolia Ungro-Plahiei şi în vremea
turburărilor este cea dintâi ce pătimesce furiile răzvrătirilor şi valurile pri-

4. Cod. XVII, fila 130.
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mejdiilor, și în vremi
află în necazuri şi în
tuturor fiilor de obște,
acea dicâm: că oră ce
îi sunt

cuviineidse,

de liniște este iarăși cea dintâi la care toţi cei ce se
lipsă şi în nevoi năzuese și alrgă, ca la o maică a
și își află repaosul și mângâerea; mai vârtos pentru
mili și ajutâre Domnesci sar face acestii sfinte case

şi cu cuvânt

vrednic.

Pentru care și nouă, de vreme ce din

pronia Dumnedeească ni s'aii hărăzit Domnia acestii pravoslavnice ţări, şi
înşine cunoscând datoria cea netăgăduită, care avem către sfânta Mitropolie a
ţărei, ca către o sămănătâre de cele Duhovnicescă și isvor aducător de darurile
bisericesci, din care se adaugă tâte pravoslavnicele biserici de prin ţeară;, de
aceea am bine-voit Domnia mea a înnoi milele ce aii avut sfinta Mitropolie,
atât de la alți fraţi Domni, i de la Măria sa părintele Domniei mele, precum

şi din hrisovul Domniei sale fratelui Alexandru Vodă Moruzi ce'l vădum, cu 16
14793 Martie 16, ne-am adeverit, în care se cuprinde aceste milă adică: să aibă
a avea, a ţinea liude una sută scutiți, pre cari să-i găsâscă străini, şi cercetându-se după orînduiala Visteriei de către Dumn6lor Ispravnicii judeţului,
să le deie adeverinţe de numele și chipul lor, după care să Li se dee și pecetluirile
Domniei mele, ca să fie în pace şi nesupăraţi de tote dăjdiile și orînduelile
Visteriei; așișderea să aibă și tot vinăriciul de la cei ce vor avea vie pe moșiile
ce le are sfînta Mitropolie la Balta, în judeţul Vlașca, ce se numesce Futoaia şi
„din tâte viile cele ce sunt până acum și câtă se va mai face de acum -îna-

inte, să iae la vadră câte cincă bani deplin și părpărul, și la vremea oieritului să

scutâscă de oierit oi două mii, și tote bucatele sfintei Mitropolii să fie soutite,
cum și viile de pogonărit, și vitele şi caii de văcărit (câţi se va întâmpla) şi de
calul Domnesc ce daii alte sfinte mănăstiri sfânta Mitropolie să aibă pace, și
10 cârciume ale sfintei Mitropolii de aici din Bucuresci să fie scutite de
fumărit, de căminărit, de vamă Domnâscă, i agiască, i de ort vătăjese, și tot
trei sutesă ia de la vel Vameș din banii vămei pre tot anul, pentru balta ce

este pe moșia

sfintei Mitropolii;

dou -sute bolovani mari de sare să iae pe

an de la Ocna Telega, și de la cei ce vor fi având vii pe moșia sfintei Mitropolii din Bucurescă și de la Târgovisce să iae otaștină, după obicei, din
două-deci vedre una vadră, însă vin iar nu bani, i din dâlul Aninsa cât
ţine hotarul acelui d6l al satului Anin6sa, din câte vii vor fi, să iae vinăriciii
câte doi bani de -vadră și părpărul, pe unde aii luat și mai dinainte, i-de la
cei ce vor fi având vii pe moșia sfintei Mitropolii ce se: numesce Orevița
cu hotarele ei Bolboșani și Gogoșşii din sud Mehedinţi, cât ţine cuprinsul
acestei moșik, să iae sfânta Mitropolie vinăriciul din câte vii sunt până acum
şi din câte se vor mai face de acum înainte, la vadră câte cinci bani deplin
cu părpărul; aşişderea și trei scaune de carne aici în Bucuescă să fie scutite
și apăate de erbărit, de fumărit, de vamă şi de alte angarii, ce dai alte scaune,
de a fi pentru trebuinja 6menilor acestei sfinte case; asemenea şi un seaun
de carne ce este pe moșia sfintei mănăstiri din dealul Loloiascăi, sud Slaam
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și să iae
să fio apărat şi ne bântuit de către Vinăriceri şi alţi slujbaşi,
sfânta Mitropolie, după
venitul cât Par agonisi omul care va fi orânduit de la
ie mila ce aii avuto
Mitropol
cum ati luat şi până acum; și iar să aibă sfânta
în toți anii de
adică
prin cărți şi hrisâve Domnesci Mitropolia Târgoviștei,
fie şi liude 10 străină
la Ocna Telega mertic de sare, bolovani una sută: să
se cerceteze de Dumnâlor
şi fără de pricină de dajdie, pe care găsindu-i să
pe numele şi chipul lor,
ţă
adeverin
Ispravnică, și fiind întocmai, să le deie
mele spre a fi nesupăraţi de
după care să li se dee şi pecetluiturile Domniei
Așișderea și mănăstirea Anirândul dăjdiilor Visteriei și de alte orândueli.
Domni și ale părintelui
noasa, Mitohu sfintei Mitropolii, prin cărțile fraţilor
u din poporul Urechescilor
Domniei mele are milele acestea, adică, să iae vinărici
popor, dâlurile sunt
căruia
a
ot slaam Râmnic cu părpărul, după obiceiit,
dai şi otaştină la
şi
i,
acestea : Teişul, i Palanga pe moşia numitei mănăstir
lor, cari nu daii otaștină, ci
mănăstire, i Runcul și Popescii sunt pe moşia
de la scaunile de carne ce
numai vinăriciu câte doi bani; să iae și venitul
sunt pe

moșia

mănăstirei,

la care

nimic

întru

nu

are ase

amesteca

Vină-

din 20 vedre una vadră, însă
icerii Domnescă, şi otaștina să iae după obiceiii
are acâstă mănăstire Aninosa
vin iar nu bani; precum și la sud Teleorman
care se chiamă Puţinteii ot
vinăriciu de la viile ce sunt pe moșia mbnăstireă,
deplin și părpărul, fără de a
sud Teleorman, până la 40 pogâne câte 5 bani
care vinăriciu să-l iae atât
se amesteca Vinăricerit Domnesci întru nimic,
se vor mar sădi de acum
ce
din viile ce sunt până acum, cât și din viile
mănăstire A.ninosa să mai
înainte până la 40 de pogâne; încă mai are acâstă
cărora prin cercetare
ţie şi liude 10 6meni străini și fără de pricină de dajdie,
Domniei mele la mână,
după orânduiala Visteriei, să Ii se dee și pecetluiturile
ca să se păzâscă,
spre a fi nesupăraţi de dăjdii și de alte orândueliă ; și pentru
acesta cu însăși
hrisovul
adeverit
tocmelele acestea ce se cuprind mai sus, am
Domiubiţilor
prea
Domnâsca nâstră iscălitură şi pecetie, i cu credința
Nicolae
e Vvd.,
nică mele fii: Alexandru Vyd., Dumitrașcu Vvd., Gheorgh
credincioși boeri
şi
cinstiţi
r
Dumnâlo
şi
fiind
Vvd. şi loan Vvd., martori
Racoviţă vel Vistier, Pan
veliți ai Divanului Domniei mele : Pan Dumitrașco

Scarlat Ghica vel Spătar, Pan Manolache

Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radu
Pan Isaac Ralet vel Logofăt de ţeara

Creţulescu vel Ban, Pan Gheorghe

Golescu vel Vornic de ţeara de sus,
de sus, Pan Constantin Știrbeiii vel

jos, Pan
Logofăt de obiceiuri, Pan Scarlat Câmpinenu vel Vornic de ţeara de

Pan GriDumitrașco Racoviţă vel Vornic, Pan Barbu Văcărescu vel Vornic,

gorie Ghica vel Vornic

al obştirilor,

Pan Istrate Creţulescu

de

vel Logofăt

Iorgache Fili.
țeara de jos, Pan Mihalache Manu vel Vornic al politiei, Pan
de ţeara de sus;
pescu vel Căminar și Ispravnic, Pan Isaac Ralet vel Logofăt

şi S'ati scris hrisovu

acesta la întâiul an dintru

mele, la ]6t 1803, August 12, de Răducan Poenarul

întâia Domnie

a Domniei

biv 3-lea Logofăt.
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Hrisovul mănăstirei

Sfintuluă

Gheorghe noii de milele ce are

Sfintei și Dumnegeescei mănăstiri de aici din orașul Domniei mele Bucuresci, unde se cinstesce şi se prăsnuesce hramul Sfintului Marelui Mucenic
și de biruință purtătorul Gheorghe, care este zidită și înălțată din temeiia ei de răposatul Constantin Vodă Brâncovânul și închinată la sfintul
și de viță primitor: mormântul Domnului lisus Hristos și cuviosului Egumen Chir Gavril Arhimandrit, ca să-i fie milă de la Domnia mea, să iae vinăriciii de pre moșia mănăstirei ce se numesce Poenile ot sud Ilfov, câte doi
bani de vadră și părpărul după obiceiii; aşișderea să iae vinăriciii din Dâlul
Cherbiș, i Odolescilor, i Crângul, i Măunţișul şi Valea Bobului ot sud Saae,
iarăși câte doi bani de vadră și părpărul, pentru care acest vinăricii ot sud
Saac întâmplându-se prigonire cu vinăricerii domnescii, scornind alte numiri
noue în cuprinsul vinăriciului mănăstirei, de care după jalba Egumenului
S”aii făcut cercetare din porunca Domniei mele, atât aici la Dumnslui vel
Logofăt de ţra de sus Isaac Ralet, prin cei ce aii fost după vreme cu vinăriciul mănăstirei i cu vinăriciul domnesc, cât și la fața locului s'aii făcut
cercetare iarăși din porunca Domniei mele de Dumnâlui vel Vornic Radu
Golescu, i de Ispravnicul judeţului, Clucer Constantin Bălăceanu,și s'aii dovedit, că poporul Cerba este poporul tot cu aceiași numire, Toleasca 0 numesc și Mărunţișul mare, Valea Crângului n'are nici o pricină, Mărunţișul
îi die Mărunţișul mic şi Coteni încă se numesce, pentru că de 10 ani încâce
Coteniă ot Cotenii aii sădit vit intracest popor al Mărunţişului, şi pentru acâstă sădire nouă se numesca Cotenilor și ai fost pricini de apururea între vinăricerii domnesci cu mănăstirea, și :în Valea Bobului este și Sorliţa fiind o
vălcea mică cu puţine vii sai ţinut şi se ţine. atât din vechime cum și
acum de Valea Bobului, nefiind despărțită, de unde aii luat mănăstirea veci=
nându-se mila vinăriciului mănăstirei cu milele vinăriciului altor mănăstiri
și după pliroforia ce ni s'aii dat de Dumnâlor numiții boeri, că acele numiri
nouă sunt în coprinsul poporului mănăstirei, - dăm şi domnâsca nâtră întărire,
ca din tote acele numiri -nouă și vechi să iae mănăstirea vinăriciiă după cum

se;coprinde mai sus; pentru care la vremea vinăriciului Egumenul seaii Gmenii
ce îi va r6ndui să âmble împreună cu vinăricerii domnescă, ca să scrie tot
vinăriciul

dintr'acele

popâre,

şi făcând

două

catastihe

as emenea

unul

ca şi

altul, iscălite și de vinăricerii domnesci și de omul mănăstirei, să aibă a lua

mânăstirea câte

bani de vadră şi părpărul, iară

ceă-l-alţi

câte doi bani

de vadră și ploconul să iae vinăricerii domnesci. — Așşişderea să iae sfinta
mănăstire otastină, după obiceiul pământului, de la cei ce vor fi având vii pre
moșia mnăstirei; şi iară să fie sfintei mănăstiri milă de la Domnia mea să
iae de la Ocna Telega pre an bolovani 200; să scutâşcă oi de oierit 2000, care

ISTORIA

ROMÂNILOR

359

cu pecetluitul Domniei mele ; trei
la vremea oieritului să aibă a se ridica
vinurile, să fie
i cs are mănăstirea, în care 'Şi vinde
câveiume în Bucuresc
domnesc şi de ortul vătășesc i de ori-ce
scutite de fumăsit, de vamă, de vinul
e; Să fie şi liude 35

nu se super
angarii ce vor da alte pivnițe, aceste să
Dumnâlor Ispravnicii județului
Ja
cară găsindu-ă săi ducă
Smeni străină pre

pe nums
cu adevărat, să le dee adeverinţe
ca săi cerceteze, și fiind străini
spre a fi
dee și pecetluirile Domniei mele,
şi chipul lor, după care să li se
Domeria
şi angariile ce vor eși de la Visti
în pace și ertați de tâte dăjdiile
care
unele val şi băntuială să nu aibă;
piei mele pe an în ţeară, de nici
de
frații Domni de mai nainte, cât şi
aceste mili le-aii avut atât de la alţi
m
ne-a
v&dui
le
e
ce
precum din hrisâvel
la Măria Sa părintele Domniei mele
p1aei
acest
ia
nul Dumnedeii cu Domn
adeverit.— Deci, învrednicindu-ne Doti
ce avem către sfintele lui Dumnedeii
ia
voslavnice țări Românesci, după evlav
visță primitor mormînt al Domnului
locașură, mai vârtos 'către sfîntul şi de
st cinstit şi bine închipuit hrisovul
Lisuş Hristos, ne-am milostivit printr'ace
nde mai sus, ca să se păzâscă neDomniei mele, întărim milele ce se copri
i, cari în urma nâstră se vor în- .
strămutat, rugăm dară pre alți frață Domn
i ţări, să bine-voiască a înoi şi a
Trenici a fi oblăduitori -acestei crescinesc
sale mili și faceri de bine să fie în
întări aceste milă, ca şi ale Domniilor
rit hrisovul acesta cu însăși cre”
urmă de alţii ţinute în s6mă; și am adeve
andru Ipsilante Voevod i cu cre”
dința Domniei mele Ioan Constantin Alex
andru, Dumitrasco, Gheorghe, Nidinţa prea iubiţilor Domniei mele fii: Alex
Dumnâlor cinstiți şi credincioși boeri
colaeşi Ioan Voevodi. Martori fiind şi
Dumitrasco Racoviţă vel Vistier, Pan
veliţi ai Divanului Domniei mele: Pan
cu vel Ban, Pan lordache Mavrocordat
Scarlat Ghica vel Spătar, Pan Creţules
Vornic de ţeara de sus, Pan Isaac. Ralet
” vel -Postelnic, Pan Radu Golescu e]
tantin Ştirbei. vel Logofăt de obiceiuri,
vel Logofăt de-ţeara de sus, Pan Cons
de ţeara. de jos, Pan Dumitrasco RacoPan Scarlat Câmpineanu vel. Vornic
u
u vel Vornic, Pan Mateii Fălcoian
viţă vel Vornic. Pan Barbul Văcăresc
Creţulescu vel Logofăt de ţeara de jos,
vel Vornic al obştirilor, Pan Istrate
iei, Pan lordache Pilipescu vel CăPan Mihalache Manu vel Vornic al polit
de sus Isaac Ralet; și s'aii scris hriminar şi Ispravnic, vel Logofăt de ţeara
la
iei mele, aică, în orașul Bucurescă,
sovul acesta la întâia Domnie a Domn
ariu biv 3-lea Logotăt Condicar. 1.
l6t 1803, Noembrie 6 de Răducan Poen

i

re de localitate indecentă.
1. In acest document lectorele va afla numi
enea
Până în gioa de astă-di se află de asem

Nu este unica ce am întâlnit!
în altele, tot așa cum până astă-Qi ele perurâte numiră şi guvernele nu le schimba
!
de-jos, cu numirile slavone: Gorj şi Dolj
sista a numi.judeţele Jiul-de-sus şi Jiul-
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La 29 August 1803, Alexandru Ipsilante gicând că fiind-că

a luat însciinţare cum că la acele trei mănăstirisfinte, Tismana,
Cozia şi Câmpu-Lung ce sunt legate spre ajutorul spitalelor obştiei,
care se iconomisesc de epistaţii orînduiţi, nu se păzesce cu întregime orînduiala. . . . . . dupe hrisovul lui Alexandru Moruzi Domnitorul, el.reînoesce disposiţiunileacelui hrisov, cât privesce personalul

monăstirilor şi rinduesce

să fie priveghetor

Egumen

noii pre

Anania de la Govora,

ca

ca tote trele mănăstirile să se ție în bună rinduială,

să nu lipsescă personalul bisericesc:

lo Constantin Alexandru

Ipsilante Vud.
Fiind-că am luat Domnia mea, însciințare cum că la acele 3 mănsătir
i
sfinte, Tismana, Cozia și Câmpu-Lung ce sunt legate spre ajutorul spitalurilor
obştiei, care se iconomisesc de epistaţitorânduiţi, nu se păzesce cu întregime
orînduiala aceea ce prin hrisovul Domniei sale fratelui Alexandiu Vodă
Moruzi s'aii întocmit, spre a finelipsiți adică la mănăstirile Cozia și CâmpuLung câte un eclesiarh cu tal. 50 pe an, câte doi preoți, a fi mănăstirei cu
taleră 80 pre an, câte un diacon cu taleri 30 pre an, câte un cântăreț cu taleri 50
pre an și un candila.... cu taleri 25 pre an, cară să'şă aibă și mâncarea lor de
la mănăstire; iar la Tismana să aibă și 6 părinți călugări, cărora să le dee
și acestora câte taleri 20 pre an. Asişderea și proegumenii de la câte trele numitele mănăstiri de vor vrea să șadă în mănăstire, să li se deo fieş-căruia
750 taleri pre an pentru îmbrăcămintea lor și să-și aibă și de mâncarea lor de
la mănăstire. Asișderea să se facă în fieș-care an la câte trele aceste mănăstiri cele obicinuite pomeniri pentru răposaţii ctitori și cele-l-alte orîndueli :
de slujbe

bisericescă

să se

săvârşiască

acestea măcar că aii fost mai

într'însele de apururea;

dinainte

pentru

care

orînduit Teodosie Arhimandrit

pro-

egumenul purtător de grijă și luător aminte a le vedea acestea tot-d'a-una
de se uimâză seaii nu, dar fiind că numitul pro-egumen Teodosie se vede că
aii amelisit acâstă datorie a lui și fiind-că. vroim Domnia mea a se păzi de
apururea numita orînduială la fiteș-carele din numitele mănăstiri, după cu.
prinderea hrisovului ; iată am rînduit Domnia mea pre cuviosul Chir Anania,
egumenul mănăstiriei Govora, cu acâstă epistășie, ca apururea și tot-d'a-una să

fie privighetor și luător
se păzesce
după

într'însele

întocmirea

aminte

la câte

orînduiala acea

hrisovului,

cu.

trele aceste

întocmai

eclesiarh

și

numite

precum

preoți,

se

diaconi,

mănăstiri
arată

de

mai

sus,

cântăreți,

can-

dilarii şi părinți călugări, cari să'şi aibă și plata simbriei lor
cum și mâncarea lor de la mănăstire. Așişderea şi pro-egumenii
a şedea în mănăstire de 'și aii iarăși și cuvioşia lor orînduiala, ce
tăcut, cum şi cele-l-alte orîndueli de sfintele slujbe bisericesci de
după cuviinţă, fără de cusur. Aşișderea sfintele biserici de ati cele

după hrisov,
ce vor vrea
li s'aii fost
se săverșesc
trebuincidse
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înlăuntrul lor, ca să fie de apururea îngrijite şi întru cuviinci6sa lor, ca
nisce locașuri Dumnegeesci, pururea și în tâtă vremea să fie privitor și dator
a Îma aminte de se păzesc și de se urmâză fără de cusur tâte acestea la fiteșsa, să
care mănăstire şi să însciințeze Domniei mele; căruia pentru ostenâla
i se deo din veniturile a câte trele mănăstiri cară se strînge la spitaluri câte
cretaleri una sută pre lună; de care poruncim Dumnâvâstră cinstiţilor şi
ca
rînduială,
faceţi
să
or,
spitaluril
ai
dincioşi boerilor Domniei mele epitropi
co
tol
l6fă.
orinduită
acâstă
din veniturile numitelor mănăstiri să i se dee
pisah gd. — 1803, August 291.

Am

arătat aiurea,

Egumen

de mănăstire.

cum

se făcea numirea

şi instalarea unui

„e.

.

„ Zem

Vlahiscoie

„Riind că pre cuviosul eromonah Paisie Egumenul

sud Vălcea, lam mutat

noi

Epistasii nu erau la tote mănăstirile.

mănăstirei Govori, din

Domnia “mea făcându-l Egumen la mănăstirea Arnota

pre cuviosul
sud Vălei şi în locu-i la Govora am făcut Domnia mea Egumen.
ca să |
Divan,
de
Ananie eromonah, orânduim pre Răducan Tocilescu Logofăt
tuturor,
audul
mârgă cu numiții Egumeni să-i aşede, şi să le citscă întru
e, făcându-le
Egumeni
de
mâni
la
dat
s'aii
li
ce
deosebit cărţile Domniei mele,
să aibă
Paise
cuviosul
şi
ori-ce,
la
teslim tâte lucrurile mănăstirilor până
zestrea
tâtă
teslim
făcând
așida socoteala de venit și cheltuiala mănăstirei,
ul
orînduit
și
i
prin catastihe după orînduială iscălită de amândoi Egumeni

Logofăt, din care un catastih să-l lase la

mânile Egumenului

și altul

să-l

ea Arnota fiind
aducă aici dimpreună şi cu socotâla ce aii făcut, iar mănăstir
de zestrea măr
lucrurilo
ul
socotâla sciută şi făcută, va face numai teslimat

năstirei prin catastihe după orînduială, îi saam receh ?.

i

XXXIII. La 8 Octombrie 1803, este cartea bisericei domnesci
redin Câmpu-Lung, zidită de Mircea Vodă pentru diverse miluiri
innoite:
Cartea bisericeă domnâscă din Câmpu-Lunge
n

a e „ Zem.

Vlahiscoe.

"De vreme ce preoţii, cari păzesc .la biserica domnâscă din orașul Doml Mircea
niei mele Câmpu-Lung, ce este făcută din temelia ei de răposatu
ai avut
Nicolae,
minuni
Vvd., unde este hramul sfintului și ficătozului de

4. Cod. XLIX, fila 86.
2. Cod. LVIL,

fila 435.
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milă, atât de la Măria sa părintele Domniei mele, prin cartea ce o văgum
cu l6t 1797, Maiii 95, cât și de la frații Domni de mai "nainte, a fi casele
preoților ertate de birul preoţesc și de ploconul vlădicese, i de alte orîndueli câte vor da alţi preoţi pe an, de nici unele val și supărare să nu
aibă, cum și de drepte bucatele lor să fie ertaţi: de dijmărit, de oierit, de
văcărit, să fie şi străini 4 am dat și Domnia mea acâstă .Domnâsca nbstră
carte popei Nicăi, protopop sin popa loan protopop, i popei Panait sin popa
Constantin eclesiarh, popi Chircă sin popa Nichifor, cară se atlă slujind acum
la acâstă sfîntă biserică, prin care hotărim ca să le păzâscă “mila ac6sta de
scutsla lor, să scutâscă și drepte bucatele lor, stupi, râmâtori de dijmărit şi
vin de vinăriciii, precum și oi 300, adică de preot câte una sută; așișderea
să aibă a ţinea și liude patru 6meni străină, scutiți și apăraţi de tote dăjdiile
şi orînduelile ţărei, cu pecetluituri după orânduiala Visteriei, ca să fie de ajutor
sfintei biserică; pentru care. poruncim Domnia mea la toţi câţi se cuvine,
întocmai să. fiți următori ca să se pâtă ţinea acâstă sfîntă biserică în starea
ce se cuvine şi a face cu neîncetat slujbe și rugăciuni pentru sănătatea
Domniei mele și pentru crescinescul norod. îi saam receh gd. — 1803

Octombrie 8.
XXXIV.

|
La 10 Iulie 1803, Domnitorul acordă moOnăstirei Horezu,

cea zidită de Constantin Vodă Basarab Brâncoveanul, hrisov reinnoitor
de miluiri:
Hrisovul

mănăstirei

Horezu.

Sfintei și Dumnegeescei mănăstiri ce se chiamă Horezu ot sud Vâlcii,
unde se cinstesce și se prăznuesce hramul sfinţilor slăviţilor şi întocmai cu
Apostolii și de Dumnedeii încununaţi mai mară împăaţi Constantin și Elena
maica sa şi părintelui Chir Pahomie egumenul și tuturor părinţilor călugări
câți se vor afla locuitori la acâstă sfîntă mănăstire, care este zidită şi înălțată.
din temelie de Domnia sa răposatul Constantin Basarab Brâncoveanul Vvd.,
ca să fie sfintei mănăstiri

vinăriciul din Dealul Sutescilor, i Nemoiu, i Creţăni,

şi Dealul Gârlescilor i al Slătarilor ot sud Vâlcea, cu părpărul după obiceiiă,
care vinăricii este dat la acâstă sfintă mănăstire încă mai dinainte vreme
de răposatul Constantin Vvd. Basarab, ctitorul mănăstirei, prin hrisovul Măriei

sale 7200, ia. după aceea și Domnia sa răposatul Stefan Vvd. Cantacuzino
ai întărit mănăstirei acâstă milă prin hrisovul Domniei sale de la l6t 7223
şi încă ai mai

adaus

milă,

ca să mai

iee mănăstirea

vinăriciii

şi din Dealu-

Puţiuilor și de la Ţoroc și de la Cacaleţ și de la Brătivoescă ot sud Dolj, cu
părpărul, după obiceiii. Așişderea să aibă sfinta mănăstire și liude 20 scutiţi
6meni streini și fără do pricină, de dajdie pre cari Smeni găsindu-i să-i ducă
1. Cod. XLVII,

fila 196.
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şi fiind streini și fără de
la. Dumnâlor Ispravnicii județului, ca să-i cerceteze
lor, după care să li se
pricină, să le dee adeverinţă pre numele și chipul
spre a fi în pace și nosudee și pecetluituri de la Visteria Domniei mele,
păraţi

de tâte

dăjdiile şi orinduelile

Visteriei;

care

aceste

mili le-aii avut

i de la Măria sa
sfânta mănăstire, atât de la alţi fraţi Domni de mai înainte

din urmă, precum din hipărintele Domniei mele, câtşi de la fraţii Domni
August 5, ne-am adeverit.
1797
sovul părintelui Domniei mele, ce văgum, cu 16
şi pre noi cu Domnia
Drept aceea dar, învrednicindu-ne Domnul Dumnedeii
de am înnoit și am înacestei pravoslavnice Țări Românescă, ne-am milostivit
ai şi nestrămutate, ca
tărit milele ce se cuprind mai sus, să le aibă întocm
care Egumenul seaii
să fie sfintei mănăstiri de ajutor și de întărire, pentru
ciul tot-d'o-dată cu
vinări
serie
alţi 6meni ai-mănăstirei să aibă a âmbla şi a
ca și altul, iscălite
unul
i
vinăricerii domnesci şi să facă două catasțișe asemen
mănăstirei şi așa îmfind amândouă de vinăricerii domnescăși de omul
plătesc dajnicii de vadra cu
preună stringând banii xinăriciului, ce este de
un ban, dintr'aceștia să
vin po bani de vadră patru și poclonul de vadră
şi părpărul, după cum
aibă a lua sfinta mănăstire de vadră .câte doui bani
doi bani de vadră
ati avut obiceiii și mai înainte vreme; iar cei-Palţi câte
că. Şi am adeverit hrisovul
şi ploconul câte un ban să ice vinăiceriă domnes
ntin Alexandru Vvd., și
acesta cu însăşi credința Domniei mele loan Consta
dru Vvd. Dumitraşcu
cu credinţa prea iubiţilor Domniei mele fii: Alexan
i fiind și Dumnâlor
martor
Vvd., Gheorghe Vvd., Nicolae Vvd. şi Toan Vvd.,
i
Domnie mele, şi s'aii scris
cinstiţi şi credincioși boerii veliţi ai Divanului
a Domniei mele. aică, în
hrisovul acesta la întâiul an dintru întâia domnie
10, de Răducanul
oraşul scaunului Domniei mele Bucuresci la:l6t 1803, lulie
!.
lui
Poenaru biv 3-lea Logofăt, Condicarul Divanu

miluiri
XXXV. La 22 Octombrie 1803, se reinnoesce hrisovul de

şi scutiri a mânăstirei Bistriţa:
Hrisovul mănăstireă Bistriţa.

-

prea înțeDe vreme c6 proorocul și pururea între împărați pomenitul,
casei
podobe
atâtea
ţeleptul Solomon, numai în umbra legei rezemându-se, făcu
păzâscă
se
să
ca
Dumnegeescă a Ierusalimului. şi o dărui cu atâtea daruri,
noi cară suntem
vârtos,
mai
cât
cu
ui,
Domnul
intr'Snsa sicriul cu tablele legei
să ne silim cu
cade
se
Domni,
acum cu mila Duhului sfint pravoslavnici
locașuri, întru
eii
Dumned
lui
tot sufletul să întemeiem şi să ajutorăm sfintele
ci însuși
acolo,
când
re
care nu se înjunghie vită necuvintătâre, precum
înălacâsta
; pentru
mielul lui Dumnegeii se jertfesce pentru vi6ța tuturor
scaunul Ţărei Românesci,
țându-ne și pre noi Domnul Dumnegeiicu Domnia în

1. God. XLVII, fila 140,
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bine aim voit, ca din bogatele mili ale prea milostivului Dumnedeii ce ne-ati
dăruit, să r&vărsăm și noi faceni de bine spre cinstea și întărirea sfinteloa
mănăstiri, cari sunt cea mai de cinste parte a politiei şi podâba cea mai
mare și semnul cel prea ar&tat al pravoslaviei întru acest Principat; între
care fiind şi sfînta mănăstire Bistriţa ot sud Vâlcea, unde se cinstesce și se
prăsnuesce Hramul Adormirei prea sfintei de Dumnedeii Născătâre și pururea

fecidrei Maria și unde se păzesce şi se odihnesce sfintele mâște

a prea cu-

viosului părintelui nostru Gregorie Decapolitu, voit-am din tot cugetul inimei

nostre

spre

a face

asupra milelor

și privilegiurilor

ce aii avut

de la toți

fraţii Domni de mai înainte, ca şi de acum înainte să se păzâscă tot pre
deplin și nestrămutat, adecă : din Vama Domnâscă a bălței ce se chiamă Balta
Albă ot sud Romanați, cu tâte gârlele și semnele bălţei, din hotarul Debulenilor

până în hotarul Grajdi-Boului, din Vârtul Tempi până în hotarul viilor în
Vârful Mamichii, unde a fost pus Doroteiă parul în gura Cușmă ei, în Grindul

Ostatului, la gârla Bozoianului, în Gura Vădinului, la câmpul din Tâmpa
la măgura Boului, la măgura Ot și la Înşiratele, la Bășicuţa, în calea Vădăstriței, în gârla Celeiului, cu tâte gârlele care le-ai făcut Banul Barbul
Craiovânul cel bătrân, să aibă a lua acâstă sfîntă mănăstire de la acâstă baltă
cu tâte gârlele acestea, ce s'a numit mat sus pre jumătate din vama domnâscă,
i de la Găvanele, i de la cârmă, i din cotețe, i din oștii,i din mreji, i din vama
carelor și din părpăr, iar pre jumătate ; aşișderea să iae vinăriciii de la Ocna

cea mare, adecă din Puţul Catărei în sus spre lacuri, pre lângă hotarul Râm-

nicului, pre?deal întins pre lângă hotarul Vlădescilor şi de aici în jos până
la puntea Băei, spre Drumul Morei din sus de biserica domnâscă, i din viile
ce vor fi pre moșia mănăstirei, în gura Soașului, i din dealul Pesteştilor şi al

Soârţei, i Pleșesci ot sud Gorj,

despre

Copăciâsa,

până în Sărăţel,

din 'tste

viile câte vor fi pre moșia mănăstirei ceso chiamă Muscelul ot sud Romanați,
din hotarul Cocorescilor cu Ericesci şi cu Isvorul, până în Bărleiii cu păr-

părul, i din viile ce sunt la postil şi câte se vor mai face de acum înainte,
i din viile ce vor fi făcute și se vor mai face la Celei, pre jumătate, i din
viile ce vor fi pre moșia mănăstirei

ce se chiamă Studice ot sud Romanați,

atât din cele lucrate și din cele părăginite, cât şi din cele ce le vgpr mai face

din pajiște, cât şi din poporul Maghiarescilor, i Săcelul, Glodeni, Ciutesci
sud Gorj, ce sunt ale schitului Pescera Bistriţei, metohul acestei mănăstiri;
dar fiind-că de la o vreme încâce isvodindu-se şi alte nume viilor ce sunt
pre moșia mănăstirei, ce se chiamă Muscel, între hotarul Cocorescilor şi Aricescă dicându-i şi Corniș, se intinsese vinăriceriă domnesci a lua vinăriciti

partea mănăstirei dintru aceste numiri, dar din porunca Domniei sale fratelui
Mihail Vodă

Suţu,

făcându-se

cercetare la 18

1792, s'aii dovedit că acâstă

numire de popor este tot din coprinsul popdrelor mănăstirei, de unde a luat
tot-d'a-una și s'a dat întărirea Domniei sale ca să iae

tot

mănăstirea

vină-
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Domni din
dintr'acea numire, Comisul, care sa întărit și de frații
să aibă
care
cu
pentru care 'i-am dat acest domnescul nostru. hrisov,

volnicie cuviosul

Egumen al acestei

mănăstiri a lua milele acestea pre tot

mănăstirea întâi deanul nelipsit,-la vremea lor, adecă, după ce'şi va lua
fi pe moşia sa, fiind
vor
bălți
ciuiala după obiceiii,de la câte dintr'aceste
la tot aceste bâlţi
de
lua
acesta dreptul stăpânului moșiei, apoi să aibă a
şi până acum, cum şi Yidin vama domnâscă pre jumătate, precum ai luat
sus, câte doui bană de vadră
năriciul de la .tâte popârele ce sunt numite mai
po bani 12, iar cei-l-alţi câte 3
și părpărul după obiceiii, de fiește-care vadră
să aibă a ţinea sfânta mănăstire
bani aii luat vinăricerii domnesc ; aşişderea
domnescă hărăziţi, pre cari săi
8 liude străini, ce '% are iarăși prin hrisâve
'şi fiind străini cu adevărat, să
ducă la Ispravnicii judeţelor ca să'i cerceteze
după care să le dee şi pecetluituri
le dee adeverinţă pre numele și chipul ior,
dăjdiile și angariile veri-câte
gospod, spre a fi în, pace și nesupăraţi de tâte
mele preste an în ţâră, de nici
ar eși de la Visterie și de la Cămara Domniei
milă le-ai avut sfinta măunele val și supărare să nu aibă, fiind-că aceste
şi de la Măria sa părintele
năstire, atât de la fraţii Domni. de mai înainte, cât
este a acestei sfinte mănostru, așișderea şi schitul Bistriţa din pescera ce
de la Măria sa părintele
năstiri, are milă de la toți fraţii Domni, cum și
50, să iae și pre tot anul.
nostru, ca să scutâscă dijmăritul, stupi 50, oierit
unt de lemn, tămâe, făclii
din vama acelui judeţ Vâlcei câte taleri 50, pentru
anul la vremea vinăriciului
şi pentru alte trebuinţe; aşișderea să iae pre tot
20 ; să ţie şi liude 2, apăraţă de
de la Visterie, cu pecetie domnâscă, câte taleri
Domnia mea de "i-am întărit
tâte angaralele ; drept aceea ne-am milostivit
nestrămutat, spre a fi sfintei
milele ce se. coprind mai sus, ca să se păzâscă
și părinţilor Domniei mele
mănăstiri de ajutor şi întărire, iar Domniei mele
Domni, cari în urma nâstră
_ vecănică pomenire, rugând dar și pre alţi fraţi
acestei creștinescă țări, să binese vor învrednici a fi Domni şi oblăduitori
am adeverit hrisovul acesta cu învoiască a înnoi şi a întări; milele acestea și
Alexandru Vvd. și cu a prea
s&şi credinţa Domniei mele loan: Constantin
Dumitrașco Vvd., Gheorghe Vvd.,
iubiţilor Domniei mele fiă: Alexandru Vvd.,
ţilor şi credincioșilor boeră
Nicolae Vvd. şi loan Vvd., și cu fot sfatul cinsti
l

mele ; și Vaii scris hrisovul acesta întru întâiu

veliți ai Divanului Domnie
an dintru întâia domnie

mele Bucurescă,

la anul

a Domniei mele, aici, în orașul scaunului

de la 16 1803,

Octombrie 29, de Zamfirache 3'lea

Logofăt 1.

-

.

"4, Cod. XILVII, fila 410.

Domnie-

/
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XXXVI . La 94 Octombre 1803, Domnitorul rennoesce hrisâvele de
miluiră şi scutiri, i vinăriciu al clericilor besericelor Domnesci din

ambele . cură Domnesci :

„o

N

Hrisovul

bisericilor

Domnescă

din

Bucurescă.

Lucrurile cele de suflet folositâre ce cu bnnă cuviință, prin iubirea de
Dumnegeii se fac și se sevirşesc, de către blagocestirii și iubitorii Domni, cari
de la cerescul Împărat sunt aleși şi orinduiţă a fi stăpânitor de ţări și norâde,
măcar că se pot arăta și a se cundsce la tâtă obştirea şi prin alte mijlâce de
fapte bune, iar mai al6să pliotorie şi mai întărită încredințare se. vede a fi
la toţi evlavia şi cuceria lor către suflet şi Dumnegeescile locașuri, unde pururea

și tot-d'a-una se laudă numele marelui și prea înălțatului Dumnedei şi prin
săvîrşirea

ca cele

următâre

voi

și

plăceri

lui

Dumnedeii,

nu

numai

vrednică le pricinuesce, ci și după petrecania lor le rămâne numele

laudă

nemuri-

tore și pomeniri vecinice ; drept aceea eii robul marelui și cerescului Dumnegeii,

Ioan Constantin Alexandru Vvd.,de vreme ce din pronia cea de sus ca o sârtă
ni s'aii încredinţat părintescul scaun al pravoslavnicei acestei Țări Rumânesci,
avem

datorie netăgăduită a bine ocârmui

şi

a întări cu

tot felul de

mijlâce,

mai vârtos fiind de apururea cu acest gând cucernic către sfintele lui Dumnedoi locașuri a le păzi şi a le da mână de ajutor, spre folosul şi spre vecinica
pomenire a Domniei

mele;

socotit-am

Domnia

mea și pentru sfintele și Dum-

nezeescile biserici Domnescă de aici din orașul Domniei mele Bucurescă, însă
cea din curiea Domnâscă veche,
nuesce hramul Buna-Vestire a
Feci6rei Maria și biserica din
și se prăsnuesce hranul sfintei
curtea coa

veche

dintru început

biserica de jos, unde se cinstesce și se prăsprea sfintei de Dumnegeă Născătâre și pururea
curtea Domnâscă cea nouă, unde se cinstesce
Marei muceniță Ecaterina, la care biserică din
fiind

orînduiți

preoţii

> diaconiă,

precum

și

dascălul de cântăreți și grămătici de slove, cum şi la biserica din curtea
cea nouă în asemenea slujbă aflându-se orînduiţi deosebit, a cărora chivernisală
de viaţă tot-d'a-una aii fost din milele Domnilor, după cum se adeverză prin
privilegiurile ce aii, atât de la -cei mai de "nainte fraţi Domni, cât și de la
Măria sa părintele Domniei mele, prin hrisâvele ce le văgum, ale cărora daruri
şi mile după slujba şi strădania ce ai, cu paza sfintelor slujbe și leturghii la
sfintele bişerică, nelipsiţă, cunoscând că sunt cu cale şi cu bună orînduială
făcute şi Domnia mea ne-am milostivit de am înnoit și am întărit printr'acest
cinstit şi bine închipuit hrisov al Domniei mele, ca să'şi aibă milele pe deplin precum le-aii avut și mai înainte vreme, însă cucernicul Eclesiarh de
la Curtea veche, i cucernicul Proistos de la Curtea nouă, adecă duhovnicul
curței ce va fi după vreme, împreună cu cei-l-alţi preoți, i diaconi, i protopsaltis, i defterion, i cu toți cei-l-alți cântăreţi, i grămătică, precum sunţ
scriși acum în fdia de pecetluituri, să fie în pace și iertaţi de tote dăjdiile și

367

ISTORIA ROMÂNILOR
e
orînduelile câte vor eși preste an în ţâra Domni
fără peceți, de nici unele val seati bântuială să nu
co
pace şi iertaţi de dijmărit, de stupi, i râmătorii
ca
it
orîndu
fi
vor
de 'tot vinul şi câte o pivniţă ce
t, de
ale lor drepte bucate, să fie în pace de fumări
de tâte cele-l-alte angarii

mele, ori cu peceţi seaii
aibă; aşișderea să fie în
vor avea și de vinăriciii
să 'și vingă vinurile, însă
vamă, de vin domnese şi

ce sunt pre alte pivnițe şi când

se va întâmpla să

aibă a lua preoții și diaconii, i dasfie pogonărit viile lor să fie scutite și să
100 de la vel Vameș din banii
_călii, cântăreții, i grămăticii, în toți anii, taleri
și acei bani să aibă a'i lua de două
vămilor, pentru mirul sfintelor biserici
50 şi la Sfîntul Dimitrie taleri 50;
ori întrun an, la Sfîntul Gheorghe taleri
să aibă a lua taleri 50 de la
așişderea și biserica de la curtea cea nouă
să aibă sfintele biserici din Curtea
Visteria Domniei mele, pentru mir ; incă
20 la hramul bisericei din curtea
seche taleri 20 la hram și alţi taleri iarăși
tură de la Visterie biserica din
cea nouă, de la Visterie, și taleri 61 ridică
cea nouă, ridicătură de oierit
Curtea veche, i taleri 40 piserica din curtea
ea slujbei Vorniciei ot sud Ilfov,
iarăși de la Visterie, i taleri 150 din vingar
ale

i venitul de la trei scaune scutite,

adecă cele două

de la partea

de jos

ia clirosul bisericilor domCurţei. vechi, ce sunt mai înainte date cu hrisâve
carne ce s'aii dat de Măria
nescă, de la care lua taleri 116, i un scaun de

taleri 171; şi iar să
sa părintele Domnioi mele, ce face de la tiei scaune
cilor din Curtea veche, i
aibă a lua pre lună câte taleri 20 cheltuială biseri
scuti

nouă și încă să aibă a
taleri 10 pe lună cheltuială bisericei din Curtea
se va întâmpla văcăritul ;
preoți, i dascăli, grămătici, o sută trei-geci vite, când
veche și nouă tot viaşișdezea să fie mai sus numitelor biserică din Curtea

scă, împreună
năriciul domnese din Dealul Bucuresciloi, i grădinile din Bucure

Ilfov, i Vlașca ce ai luat
cu cele-l-alte dealui ce se vinăricese în ot sud
şi Căpşuna, unde ai luat
și până acum, însă Copăcenii, Prundul Curmătura
că cei cu viile, câte bani
şi până acuma și vama de vinăriciii să o plătâs
vadra câte un ban împreună
patru după obiceiii şi ploconul să”l iae de tâtă
a se amesteca vinăricerii
şi părpărul, însă de la cei ce plătesc vinăriciul, fără de
i de judecăţi, căci căuta
domnesc ; pentru care vinăriciii întâmplându-se pricin
r cu alte numiri de moșii,
vinăricerii domnesci a împărţi mila bisericaşilo
ci mele de Dumnâlui vel
de care s'aii făcut cercetare din porunca Domni
t de ţâra de sus Isaac
Vistier Dumitrașco Racoviţă, i de Dumnâlui vel Logofă
aii luat bisericașiă,
Ralet și s'aii dovedit, că dinti'acele numiri tot-d'a-una
acele numiri să iae
după care s'aii dat hătărirea, ca şi de acum înainte dintr'
artăm anume, ad: la
tot bisericașiă şi ca să nu se mai întâmple pricini, le,
seii, Berescii, GrăDealul Copăcenii sunt aceste numiri : Călcescii,: Moyoșe
domnesc şi viciului
vinări
discea şi Masa-Domnâscă, fiind hotar despărțitor
l moșiilor,
hotaru
este
unde
năriciului bisericaşilor, un drum, ce se dice al Maicilor,
ul bisericliros
să vinăricâscă
ad: din jos până înt'acest drum spre Răsărit
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cașilor, iar din sus adecă spre Apus, să vinăricâscă vinăricerii domnesc, precum
aii aflat din vechime până acum; așișderea şi la Dealul Căpșuna sunt aceste
culme : Cobia, Bădulesci, Frasinul, i Dragodana și Mislea, cum şi pentru vinăriciul ce are sfinta Mitropolie pre moșiile: sale Fotoia și Cursul, s'aii întâmplat iarăși prigoniri de judecăţi cu bisericaşii și încă de la 16t 1804 s'a
îndreptat, de care s'a dat și întărirea Domniei mele, ca să nu se întingă bisericașii
pre moșiile Mitropoliei, nici Mitropolia să nu se întingă mai mult preste hotarele
moșiilor sale în vinăriciul bisericașilor, iar la cele-l-alte dealuri nu s'aii
| întâmplat pricini de alte numiri; așişderea să aibă a stăpâni mai sus numitele
sfinte biserici domnesci zidurile puşcăriei de la pârta din jos, că locurile lor
fiind domnesci, care le-aii avut și mai inainte vreme, date și închinate de alţi
îrați Domni cu hrisâvele Domniilor sale; asemenea după vechiul obiceiii, preoții
i dascălii, i grămăticii să aibă în toţi anii la sfintele Pasci a lua postavuri de
trei mâni și... i bricleș, cât și cisme, i papuci de patru ori într'un an și să
aibăa scuti patru liude, eclesiarhuliprvestosul adică duhovnic domnesci protopsaltis
liude doui; deftereon liude doui şi cântăreții câte liude unul, scutiţi cu pecetluiri ;
şi iară să aibă chiriile locurilor din Bucurescă ce le sunt afierosite, care se
adună în sumă de taleri 700 pre an, cum şi vinăriciul ce ai aceste sfinte biserică, de la care la vremea vingărei când ”] vind se iae pre an ca la taleri

6000; cari bani atât ai chiriilor, cât şi ai vinăriciului, precum și cele-l-alte

milă, hotărîm Domnia mea, ca să se împartă la câți sunt orîndu ţi, după deosebita fdie pecetluită de Domnia mea, slujitori bisericilor de la amândouă
curţile, cu mijlocele ce sunt drepte și cu cale fie-căruia, după slujbă şi vrednicie; iară în anul ce se va întâmpla a eși venit mai mult din vîngarea
vinăriciului, seaii de la cele-l-alte preste acâstă sumă ce se arată mai sus, cum
și când va eşi suma vinăriciului mai jos, acea dobândă seaii pagubă ce va fi,

să aibă a se analogisila toţi cei de la biserica din Curtea veche şi la cei de
la biserica din Curtea nouă, după suma simbriei lor, ce li s'aă orinduit ; aşișderea poruncim, ca la vremea vinăriciului; când nu vor vrea 2/1 căuta înşuşi
de cliros, atuncă vîndarea să fie cu scirea a tot clirosul bisericașilor din Curtea
veche și nouă; caro aceste mili și orîndueli ce se arată mai sus, fiind diri
vechime întocmite, de la cei mai dinainte frați Domni, i de la Măria sa părintele Domniei mele, cât şi de la fraţii Domni din urmă, precum ne adeverim Domnia mea din hrisâvele ce le vădum; de acestea şi Domnia mea
le-am întărit, ca să se păzâscă întocmai; rugăm dar şi pre alţi frați Domni,
cari în urma nstră se vor învrednici a fi Domni și oblăduitori acestui
creştinesc scaun, să bine-voiască a înnoi și a întări aceste mili, ca și ale
Domniilor sale mili și faceri de bine să fie în urmă de alţii ţinute în s6mă;
şi am adeverit hrisovul acesta cu însăși credința
Domniei mele Joan
Constantin Alexandru Ipsilante Vvd. şi cu credinţa prea iubiţilor Domniei
mele fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe, Nicolae şi loan Voevodi, martori
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fiind cinstiţiă şi credincioşii boieri veliţi ai Divanului Domniei mele Pan
Dumitrașco Racoviţă vel Vistier, Pan Scarlat Ghica vel Spătar, Pan Manolache “
* Creţulescu vel Ban, Pan Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radu Golescu vel Vornic de ţâra de sus, Pan Isaac Ralet vel Logofăt de ţeră de sus,
Pan Constantin Ştirbeiii vel Logofăt de obiceiuri, Pan Scarlat Câmpineanu
vel Vornic de ţâra de jos, Pan Dumitrașco Racoviţă vel Vornic, Pan Barbu
Văcărescu vel Vornic, Pan Mateiii Fălcoianu vel Vornic al obștirilor, Pan
Istrati Creţulescu vel Logofăt de ţâra de jos, Pan Mihalache Manul vel Vornic
al politiei, Pan Iordache Filipescu vel Căminar, Pan Grădişteanu vel Paharnic,
Pan Enache Golescul vel Stolnic, etc.; şi s'a scris hrisovul acesta în anul al
douilea dintru întâia domnie a Domniei mele, aică, în orașul scaunului Domniei mele Bucusescă, la 16t 1803, Octombrie 24, de Răducanu Poenaru, biv al
3-lea Logofăt Condicarul Divanului !.
XXXVII. La 4 Noembrie 1803, Domnitorul ordonă Mitropolitului
să numescă Egumen la mănăstirea Bistriţa pre Erodiaconul Macarie,
pentru că sa silit să apere Bucurescii în timpul r&svrătirei:
Herodiaconul Macarie cere să fie făcul Egumenul mănăstirei Bistriţa,
fiind-că aslujit în vremea fugirei Bucurescenilor. Vodă ordonă la 4 Noembrie 1803:
«Prea Sfinţia ta, părinte Mitropolite, fiind=că jăluitorul acesta s'a arătat
cu slujbă cunoscută în vremea răsvrătirei, după cum şi prea Sfinţiei tale este
sciut pentru diafendipsis al politiei pre cât "X-a fost în putinţă şi fiind-că
după slujba sa i se cuvine în adevăr o răsplătire, să chibzuesci dar, prea
Sfinţia ta, ori la ac6sta ce cere, seaii altă mănăstire a-i se da» 2.
XXXVUL. Domnitorul recunâsce mănăstirei de la Cișimea, prin pitac
către vel Logofăt de ţâra de sus, dreptul ei de a lua vinăriciul, atunci.
când îl iaii şi cele-l-alte mănăstiri.—1803, Noembrie 23 3.
Nu

numai

de bisericile din ţeara sa a avut milă

Constantin

Ip-

silante, ci şi de biserici din alte ţări române; aşa el dă, în 1803, Februarie 920, un hrisov pentru ca preoţii români din Şcheia de la
Braşov, să aibă a ţine caicea în pămentul Domniei mele ale lor drepte
bucate,

oi

una

mie,

adecă. fieş-care preotoi câte 200, scutite

pace de oierit». Asemenea
oi și dispune,
14.
2.
3.
4.

Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

scutesce de dăjdii pre ciobanii dă la aceste

că nici pentru

cai să nu plătescă

XLVII, fila 174.
XKXVII, fila 4 verso.
XKXXVII, fila 12 verso.
XLVII, fila 60 verso.

storia Românilor de V, A. Urechiă.
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din hris6vele
Domni, cât şi de la Măria sa părintele Domniei mele, precum
învredni-!
Deci
.
adeverim
ne
altul
Domniilor sale, ce le văqum, unul după
Ţări
vnice
pravosla
acestei
cindu-ne și pre noi Domnul Dumnedeii cu Domnia
am
lăcașuri,
i
Rumânesci, şi după evlavia ce avem către sfintele lui Dumnege
ca
sus,
mai
cuprind
bine-voit de am înnoit şi am întărit tâte milele câte se
iară Domniei
să se păzâscă nestrămutat, ca să fie sfintei mănăstiri de întărire,
şi alți fraţi
dară
rugând
,
pomenire
mele și părinţilor Domniei mele vecinică
acestei creorii
oblăduit
și
cari în urma nâstră se vor învrednici a fi Domni
“Domniilor
ale
şi
ca
ştinesci” țări, să bine-voiască a înnoi şi a întări aceste mili
s6mă ; și am însale mil şi faceri de bine să fie în urmă de alții ţinute în
in Alexandru
tărit hrisovul acesta cu însăși credința Domniei mele, loan Constant
Alexandru,
fii:
mele
Domniei
Ipsilante Vvd. şi cu credința prea iubiţilor
r cinDumnâlo
și
fiind
martoră
Dumitrașco, Gheorghe, Nicolae și loan Voevogi,
he
Manolac
Pan
stiți şi credincioși boeri veliţi ai Divanului Domniei mele,
vel
dat
Mavrocor
Creţulescu vel Ban, Costache Ghica vel Logofăt, Gheorghe
Brâncoveanu vel
Postelnic, Radu Golescu vel Vornic de ţâra de sus, Gregorie

Vornic de ţâra de jos, Dumitrache

Racoviţă

vel Vornic,

Barbul

Văcărescu

che Racoviţă
vel Vornic, Petrache Ritoridi vel Vornic al politiei, Dumitra
vel Stolnic
vel Clucer, Mihalache Racoviţă vel Paharnie, lanache Golescu
Costache Ghica
Constantin Orăscu vel Sluger, lancul vel Pitar și Ispravnic,

vel Logofăt, şi s'ati scris hrisovul acesta la al doilea an dintru întâia Domnie

Bucurescă, la anii de
a Domhiei mele, aici în orașul scaunului Domniei mele
1804, Februarie 151.
—
Hristos.
la Nascerea Domnului și Mântuitorul nostru Isus

anu, ceII. Porunca ce sai făcut la jalba Şetrarilor Răduc
neamul
de
făcută
rând în epistăsia sa mănăstirea Strehaia, care este
să,

ca cu prisosul

ce va fi preste banii spitalurilor, să meremetis6scă

şi să întemeieze mânăstirea:
re nu e
Domnitorul dice că arătarea e mincin6să și că acâstă mânăsti
ice că: «în anul trecut
legată cu spitalurile ei, cu orfanotrofia şi adaugă a
făcut cercetare şi dovela luna lui Martie, din porunca Domniei mele s'aii
mănăstire luată de la ordindu-se că Mihali Chiriţă, ce cel ai avut acâstă
pierqând cu totul“
fanotrofie pre 5 ani, aii păgubito îndestulată sumă de bani,
în partea locului
fost
ai
ce
veniturile mănăstirei într'aceştă ani al resvrătirei
din care aceștia 5
i sati dat dreptate de a o ţine și pre alți-ă ani înainte,
un an şi mal are So mai
ani ai aședămîntului din urma ai trecut numai
întărire». Mihali. Chiriţă
țio 4 ani, pentru care i s'a dat și domnâsca nâstră

va plăti câte 200 taleri pre an.— 1804, Februarie 262.

1. Cod. XLVII, fila 937.
2. Cod. XXXVII, fila 53.
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Eacă documentul de care vorbirăm la pagina 370:
Trei-lerarhă din

laşi.

Urmat-am întru. tote sfintelor și Dumnegeescilor scripturi, căci facerile

de bine curăţesc păcatele și cei milostivi aceia se miluesc; drept aceea
fiind-că sfinta mănăstire ce se chiamă Treisfetitele din orașul lași, din ţara
Moldovei, unde se cinstesc şi se prăsnuesc cei dintru sfinții părinţii noștri
marii arhierei și dascăli a lumei, Vasile cel mare, Grigore Bogoslovu, loan
n6Zlataost, la care;sfîntă mănăstire se află și mâştele prea cuvi6sei maiceă
sfîntă
care.
,
stre Paraschiva, dând tămăduire necontenit la cei neputincioşi
“mănăstire este făcută dintru început de r&posatul Domn Vasile Voevod, și
după ce o ai înfrumusețat după cum se cade, “ai închinat'o la t6te sfintele mănăstiri de la sfintul Munte al Anadonului, de unde și după vremi
mise orînduese şi năstavnici şi purtători de grijă acestei sfinte case; dar
româlaindu-ne Dumnegeii şi pre noi cu domnia acestei pravoslavnice ţări
cei ce
nescă, şi aflând Domnia mea de tămăduirile ce se fac necontenit la
se află
ce
minuni,
de
tăcătâre
şi
isbăvitâre
cele
vin cu credinţă către mâștele
Domniei
părintelui
hrisovul
și
întracel sfînt locaş, şi văgând Domnia mea
mele cu 15, 1775, cuprinqătoriti, că ai vădut și hrisovul răposatului Domn
Mihaiii Racoviţă Voevod de la 16 7252, cu care ai fost rânduit Domnia
ca să iae acâstă sfintă mănăstire, în luna lut Septembrie întâiă, de la Vama
Pocşanilor, ceară oca 200, cum și hrisovul Domniei sale răposatului Constantin
Mihaiti Gehan Voevod, cu 16 1763, cu care pentru mai bună statornicie a
acestei mile ai orînduit, ca în toţi anii să vie trimesul de la acea mănăstire
aci la domnie şi cu pecetluitul domnesc să se dee pe acea sumă de câră bani,
adică de oca po bani 90, cari fac taleri 150, și cu acești bani vor cumpăra
„părinții de acolo c6ră pentru .tr6ba sfintei mănăstiri, care acâstă milă am
bine-voit şi Domnia mea de am înoit-o,ca să aibă în toţi anii a veni trimesul
de la acâstă sfîntă mănăstire aici la Domnia mea și cu pecetluitul Domniei
mele

să i se dee acești bani, taleri 150, de la Visteria Domniei mele, cu care

bani să cumpere părinţii de acolo câră pentru treba, sfintei mănăstiri și pen“tou cinstea și luminarea sfintelor mâşte și pentru pomenirea Domniei mele,

şi a părinţilor Domniei mele; pentru care rugăm și pe alţi fraţi întru Hristos

Domni, cari după vremi se vor învrednici a fi Domni şi stăpânitorii țărei
acestei, să înoiască și să întărâscă mila acâsta, și cu hrisâvele Domniei sale
ca să le ţie Sfinţii Ierarhi și prea cuvisa maică Paraschiva de ajutor şi de
paza Domriei sale, și să fie şi lor şi nouă veșnică pomenire; şi am adeverit
hrisovul acesta cu însăşi credința Domniei mele, loan Constantin Alexandru
Ipsilante Voevod, şi cu credinţa prea iubiților Domniei mele fii, martori fiind şi Dumnâlor cinstiţi și credincioși boeri veliţi ai Divanului Domniei "mele ;

374.
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mele

şi s'ail scris hrisovul acesta'la al doilea an dintru întâia Domnie a Domniei

aici în orașul scaunului: Domniei mele Bucurescă, la anul de la Nascerea
Domnului Isus Hristos.-—1803, Septembre 20, de Chiriţă Logofăt de Divan!.

III. La 30 Martie 1804, autorisă pre epistaţii monăstirei Tismana
şi Cozia să nu fie supăraţi trimişii lor dupe ţiganii acestor mănăstiri
ca să le ia birul.

Domnitorul ordonă

Ispravnicilor să apere pre aceşti

trimişi de jafuri şi de sup&rări nedrepte cum şi ţiganii să fie judecaţi
la trebuinţă de către Ispravnici şi judecători ?.
mare

fostului

IV. La 30 Maiii 1804, după cererea

Ban

Manola-

che Brâncoveanul ctitorul mănăstirei Horezul, Constantin Ipsilante
rinduesce Egumen acolo pe Arhimandritul Germano Trapezuntul în
locul Egumenului Pahomie şi ordonă unei comisiuni compusă din

Egumenul
împreună
noului

Bistriţenu al mănăstirei Brâncoveni şi al Polovracilor, care
cu logofătul. domnesc. şi rinduitul episcopiei să predee

Egumen

-

monăstirei?.

averea

1. Cod. XXXVI, fila 160.

+ Zem. Vlahiscoe.

2...

Piind-că epistatul mănăstirei: Tismana, ce este legată de epistatal obștese
ai jăluit Domniei mele, cum că numita mânăstire are țigani răsipiți în ţ6ră
după

muncă

şi hrana

se supere

lor și pentru ca să nu

orînduitul

din partea

epistatului şi vătafu ce ămblă după dânşii pentru strîngerea birului lor, de
către zapciiă şi de către vătașii de plaiii, și căpitani, și poterașă și alți slujbași, fără nică o vină, aii cerut a li se da acâstă carte a Domniei mele, dupe
obiceiii, la mână pentin apărarea lor de nescaeva jafuri și nedreptăţi ; pentru

care iată vă poruntim, Dumn6-vâstră Ispravnicilor aă judeţului,

pe unde va

veni. „ 2. . „spre a căuta ţiganii măriăstirei,ca să le iee birul lor, să-i
apărați de jafuri şi supărări nedrepte, ce ar căuta să le facă unii alţii fără
de nici o vină,

iară având

cine-va Yre-o

dava

vre-unora

asupra

dintr

"acești

țigani ai mănăstireă, să li să cerceteze, pricina prin Dumnâlor Ispravnici ai
- judeţelor și judecătorilor, prin judecată drâptă, ferindu-se însă numiții vătașă
cu cotaşii lor de ori-ce furtișag Şi hoţii, hrănindu-se cu drâptă muncă și cu
meșteșugul lor; iar dovedindu-i Ispravnicii lor cu bună dovadă âmblând în
fâpte de hoţii. şi furtișag, să'i ridicaţi pie acei furi în cercetarea judecăţei,
îi saam receh gd. — 1804 Martie 30.
Asemenea carte saii făcut mănăstire Coziei.
3...

e

e

+ Ze,

Vlahiscoe,

Riind-că la mănăstirea Horezul din sud. Vâlcea, dupe cererea Dumn6lui
cinstitului şi: credinciosului boerului Domniei mele biv vel Ban Manolache
Brâncovân ctitor al acestei mănăstiri, prin scirea prea sfinției sale părintelui
..
i
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ților

în dosul jalbei preoV. La 30 Maiti, 1804, mai este o poruncă
pentru restauor. de la Târgovişte, cerând ajutor

500

de

şi

locuitoril

rarea bisericei din Curtea
taleri.

Domnitorul

Domnescă,
mai

lucrare pentru care ei ai. strins

acordă din visterie 500 de> 3 taleri, iar

de Dâmboviţa săi cisluiască
restul ae 1000 ce mai trebue, Ispravnicii
se hrănesc pe moşia domadică sâ'i repartiseze asupra acelor ce
torii mahalalelor. Cu episnescă de acolo şi pre câţi-vaşi din locui
at Ghica!.

fostul mare Ban Scarl
ţasia acestei restaurări însărcineză pre
.
|
|
PI
chir
t
andri
Arhim
ul
cuvios
pre
n
Mitropolit am orînduit Domnia” mea Egume
mea. . . . . care împreună și
a
Domni
im
orîndu
,
zuntul
'Trape
ano
Gherm
rului de Dumnedeii Sfinţiei sale,
“cu orînduitul ce va fi din partea iubito
mănăstire să-l aşede Egumen, unde
episcopul Romnicului, mergând la numita
citindu-se deosebita cartea Domniei
,
întru augul tuturor 6menilor mănăstirescă
lui. Arehimandrit, și făcând
mele de Egumenie, cars s'aii dat la mânile.și numitu
nemișcătâre, poruncim curioșiilor
zapt de tote ale mănăstirei, mișcătăre
și Egumene ot - mănăstirea Brânntin,
vâstre Egumene Bistriţene, chir Consta
chir Meletie, ca împreună cu
covenu, chir Anastasie, și Egumene Polovracene,
cercetaţi întâiii catastivul
să
pii
orînduitul logofăt și cu omul sfintei Episco
aii fost până acum, care
ce
ul,
Egumen
de perilavi, cel iscălit de Pahomie
irei, mișcătâre şi nemișcătâre, să vecarte este cuprinqătâre de tote lucrurile mănăst
noul Egumen, dupe orînduială; asemedeţi sunt tâte de plin ? și să le faceţi teslim la
mai naintea Egumenului
mănăstirea
avut
fi
nea să vedeţi atât datoria care va
vremea Egumenului, care să se şi
Pahomie, cât şi cea ce să va fi adăugat în
pentru ce trebuinţă a mănăstire
dovedâscă prin înşişi Gmenii mănăstireşci

datorii de acele ce va fi făcut
s'ati- adăugat acea datorie, fără de a se primi
și întâmplări, și luând socotâla cu
pentru înseși ale sale în pate pricini

şi cheltueli, să așterneţi socotâla
amăruntul şi cu tâtă seumpătatea, de venit
datorii câte dupe dreptate este
acele
de
după dreptate, copringătâre numai
aregerile şi adăugirile şi îma se încărca mănăstirea; să cercetaţi apoi
la mănăstire, de sunt vădute și de
bunătăţirile ce va pravalisi că. ati făcut
iala acelora cu cuviincios preţ
cheltu
şi
sunt în ființă ? ca să se orinduiască
trimiteţi aică, însciințând Domniei
şi făcând două cataștişe curate, unul să-l
în care. acum se află mănăstirea, iar
mele prin anafora de către. . . . ca să scie povara care are să icon,
altul să-l daţila mâna noului Egume
orînduială, si spre a'o aduce la
nomisâscă,

spre a pune

mănăstirea

la bună

Maiii 30.

bună stare.—1804
Cod, XLVII, fila 237,

locuitorilor de la Târgoviște
A. Porunca din, dosul jalbei 'preoţilo și
curtea domnâscă. Domnidin
cerând ajutorul lui Vodă ca să drâgă biserica
ce ni se arată că sunt
500
taleri
lângă
pe
torul ordonă marelui Vistier ca
da şi do la visteria
se
nostru a
strînși şi se află gata, să fie pecetluitul
și dregerea acestei
meremetul
Domniei mele alţi taleri 500 ajutor pentru
lipsesce- până la
mai
care
mie
o
taleri
sfinte biserici. lar petru cei-l-alţi
acestei
împlinirea
de ajuns pentru
suma de două mii ce ni se arată că sunt
oviţa ca

irebuințe, să faci porunca

Domniei mele

către Ispravnicii de Dâmb
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VI. Se refuză călugărirea unui beţiv care ar fi putut fi de scandal
pentru mănăstire, cu t6te acestea

Domnitorul

ordonă

Egumenului

de

Bistriţa, să'l primâscă necălugărit la mănăstire, ca la unfel de surghiun !.
VII. lată budgetul personalului bisericesc, al bisericilor
şi al paraclisului din curtea puşcăriei:
1. Foie de împărțirea milei,

după slujbă. şi vrednicie.
*

vinăriciuluă

La

biserica

Taleri

bisericaşilor

domnescă

Curţei

fieş-căruia

de sus
:

1000 Archimandritul
300 Eclisiarh;

Curţii;

1800

să'i cisluiască cu dreptate pre satele ce se hrănesc pe moșia domnâscă de acolo
i pre vre-o câţi-vași din locuitorii mahalalelor, ce vei socoti şi dupe ce vor
face taxil banii aceştia, să aibă a trimite foia cislei aicea, ca să vedem Domnia
mea. Îar cu îngrijirea și nazărlâcul al punerei în faptă și al săvârșirei acestui
sufletesc lucru, orînduim Domnia mea pre d-ta cinstite și credincios boerule
al Domniei mele biv vel ban Scarlat Ghica, ca primind aceşti taleri 2000,
prin a D-tale silinţă și osirdie să se facă dergerea acestei biserici. — 1804,
Maiii 30.
|
”
Coă. XXXVII, fila 90
”
|
Î. Anaforaoa îm dosul jălbei, lui Petrache sin răposatului Nechifor R6mnicenul biv 3-lea Logofăt, pentru a se orândui la mănăstirea Bistriţa.
Prea

Inălţate

Domne

Acest jălaitor după pliroforia ce luarăm se află smintit precum şi însuși o mărturiseșce prin jalbă şi pe lângă acâsta i se adaugă și patima băuturei, din care urmare nu puţin scandal, ar fi pricinuit părinţilor de acolo,
pentiu aceea şi Egumenul .Bistriţeanu nu Lai săvârşit în cinul călugărică
nefiind destoinic; asemenea ni s'a jăluit jăluitorul şi nouă mai în trecuţiă
ani, și după cercetarea ce am făcut tot într'acestea l'am aflat, și dedesem
poruncă, că pentru a nu se afla preâmblându-se înc6ce și încolea să-l ție subt
zapt în mănăstire, că d6ră se va îndrepta, ci și acum asemenea dicem și găsim
cu. cale,

ca să se dea luminată

porunca

Măriei

Tale

numitului Egumen,

să'l

aibă în bună pază în mănăstire fără a fi slobod vre-odată a eșşi afară şi fără

a'l călugări; al Măriei Tale către Dumnedeii fierbinte rugător

şi smerit pă-

rinte suftetesc.—1804, Iunie 18.
Io Constantin Alexandru

După anaforaoa ce ne

face

Ipsilante

Voevod i geapod.

prea Sfinţia sa părintele Mitropolit, porun-

cim Domnia mea cuvioşiei tale Egumene Bistriţene, să faci urmare întoemai
precum se coprinde mai. jos.—1804, Iunie 22.
Cod, L, fila 17,

-.

|
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taleri”
1800

550 Popa Dionisie;
1750 Panait Protopsaltis;
680 Sava Deftereon:
70

Petre

.

Canonarh ;

60 Grigorie Canonarh;
80 Hagi Gheorghe Candelanar.

3990

La biserica din jos

300
250
200
200
200
250
20
150

2

Popa Toma proin-eclisiarh;
Popa Andonie-proin-eclisiarh;
Popa Constantin;
Popa Dimcea;.
Popa loan;
Şerban Dascălul;
Nicolae Cântăreț ;
Biserica din curtea pușcăriei ;

650 Deciuiala Dumnâluă vel Logofăt;

100 Ostendla logofetului de Divan.

|

2500
Ioom

Ipsilante Voevod i gd. Zem.

Constantin Alexandru

Vlahiscoie

Dumnâta biv vel Ban
Cinstite şi credincios boerule al Domniei mele,
urmeze a da dreptul. fieşEpistatul al Logofeţilor mari, după acesta foaie să
căruia. — 1804, Iulie 20 Lă

VIII. Mai dăm
nesci

în notă şi un hrisov al clerului bisericilor dom-

pentru îaleri 1450, de luat din

Vama

Ploescilor 2.

“

14. Cod. L, fila 245.
2. Hrisovul

clirosuluă

bisericilor domnesci pentru taleri 150

a lua

din

Vama Ploesci

bisericilor dom“Datam domnescul nostrm hrisov preoţilor și cântăreților
ca să aibă â lua
sci,
Bucure
nesci de aici de lângă scaunul domniei mele din
Prahova peste
sud
Ploesci
ot
că
domnts
pe tot anul câte taleri 150 din Vama
având preoții
-că
pentru
că,
domnâs
cămara
la
i
vameși
daii
banii cumpărătorei ce
ite prin
afieror
dânsele
domnesci zidurile temniţei vechi cu locul de subt
Vornicul
vel
biv
lui
Dumns
la
zapis
prin
hrisov domnesc, fostu-le-aii închiriat
Dumfăcut
și
fost
ali
zidiri
cărora
asupra
an,
pe
Grădişteanu în taleri: 150
chivenitul
lui
Dumnâ
nâlui numitul boer unele prăvălii de la care "şi lua
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IX. La 19 Septembrie
Dositeii,

Domnitorul

încuviinţă

180%,

după anaforaoa

locuitorilor

din

Mitropolitului

satul

Mălciun

din

riilor și da preoților și cântăreților domnesci acei câte taleri 150 pe an, până
acum, când din pricina primejdiei focului ce s'aii întâmplat ardând tote acele
prăvălii, atât cele făcute în zidurile temniţei vechi ce era afiorisite preoţilor,
cât şi alte trei patru prăvălidre ce s'a făcut pe locul sterp al pușcăriei, care
nu ea afiorisit preoţilor, aii rămas dară și locul acel sterp slab și temnița
afiorisită numai cu zidurile vechi ale ei, care atât acel loc sterp fiind fost,
după cum sai dis mai sus, ne-afiorisit, cum şi zidurile temniţei vechi cele
afiorisite, fiind trebuineidse acum la înoirea pușcăriilor, rămâne iarăși pe s6ma
puşcăriei, precum aii fost din început ; care trebuinţă fiind cunoscută că este
obștâscă şi cu cale, s'aii luat dară tâte acestea pe sâma Domnici, și am dat
Domnescul. nostru hrisov, coprindător al pricinei acestei pe larg Dumnâlui
Vornicului Grădișteanu, orânduind să iae pe an câte taleri 2000 din Vama Ploeștilor pentru venitul! sădirilor acelora ce aii fost avut în zidirile temniței și
pe locul sterp; daă nici pre preoți am primit Domnia mea ai lăsa
păgubiţi de folosul chiriei ce aii avut de la acea afioromă şi milă
domnâscă,

ci am

Dumntlui

Vornicu chirie, să îi dee acum înainte pre

domnâscă

bine-voit

a Ploescilor;

de

pentru

am
care

întărit, că, acei
am

150

și dat Domnia

ce-i

tot
mea

lua

până

anu de la
acest

acum

Vama

domhescul

nostru hrisov preoţilor şi cântăreților domneșcă, atât ca să scie ei, că zidurile
temniţei vechi cu locul de subt dânsele și cu locul din sus și din jos.—și
dosul zidurilor temniței vechi aii rămas de aici înainte tâte pe sâma pușcăriei, precum aii fost din vechime, cât și pentru că să urmeze şi să se păzescă
preoţilor şi cântăreților bisericilor domnescă, în t6tă vremea, acâsta hotărire
sprea li se da tot-d'a-una numita sumă de taleri 150 pean din Vama Ploescilor ; pentru care și -poruncim Dumitale cinstit și credinciosule boerule al
Domniei mele, biv vel Ban Epistatule Logoieţiilor, să îngrijesci a supune ac6sta
în ponturile de vîndarea vămilor spre a &ci cumpărătorii, că cel ce va cumpăra Vama Ploescilor are a da și preoților aceşti taleri 150 peste venitul
cămărei, osebit; de acei taleri 2000 ai Vornicului Grădișteanu, după osebitul
hrisov ce s'aii dat şi Dumnlui; și am pus martori pe acestă hotărîre pe
Dumnâlor cinstiţi și credincioși boeri veliţi ai divanului. Domniei mele: Pan
Manolache Brâncoveanu vel Ban, Constantin Ghica biv vel Ban, Epistatul
Logofeţiilor mari, Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic, Constantin Filipescu
vel Vistier, Grigore Caliarh vel. Spătar, Stefan Văcărescu vel Vornic, Barbu
Văcărescu vel Vornic, Scarlat Slătineanu vel Vornic al obștirilor, Nicolae

Racoviţa vel Logofăt al obiceiurilor, Petrache Retoride vel Vornic al Politiei,

Dumitrache Racoviţă vel Clucer, Mihaiii Racoviţă vel Paharnic, Alexandru
Filipescu vel Stolnic, Alexandru Negre vel Comis., Dumitrache Cornățeanu vel Sluger, Ioan vel Pitar şi Ispravnie, Constantin Ghica biv vel
Ban, Epistatul. Logofeţiilor niari; și s'aii scris hrisovul acesta la anulal
treilea dintru întâia Domnie a Domniei mele, aici în orașul Scaunului
Domnie mele Bucurescă, la anul de la Nașterea Domnului Dumnedeii și Mântuitorului nostru Iisus Hristos — 1804, Octombrie 8, de Chiriță Logofăt de
Divan.
a
|
Cod, T, fila 305,
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de a
, ca să nu mai fie împedecaţi
judeţul Argeş, să'şi facă biserică
ea
ologului, care revărsându se ades
merge la biserica de peste apa 'Top
creştină:
împedecă pre locuitori de la datoria
Anaforaoa

în dosul jălbei locuitorilor

face biserică.
Prea

Imălțate

din satul

Mălciun

sud

Arges,

aşă

”
Domne.

noi pre acolo, asemenea ni s'aii
In vara trecută în trecerea ce am avut
de
pricină deosebit cum ne plizoforism și
jăluit numiții jăluitori pentru acestă
Lor
satul
intre
l
fiind numita apă Topologu
„la tatele Episcop Argeș, că adecă
inăciune, afară că din , depărtarea loşi intre biserică, unde merg spre înch
itul vieţer fără de a fi gătiți după
cului de multe ori li se întâmplă sfirş
priapa mare, CU ţrecerea li se întâmplă
crestinâsca datorie, ci şi când vine
ea
ciun
rugă
după
sa
a
frăţi
ni ali silit pre
_mejdie de morte, şi că aceste prici
fiind,
ă
vădut
inţă
facă biserică, care tmebu
ce aii făcut, de le-aii dat peciii să'și
găsim și noi cu cale, cu luminată
dată,
şi voia frăţiei sale după cuviinţa
porunca

măriei

săvârși biserica, pentru
tale să aibă voie numiții locuitori a'şi

.—- 1804, Septembrie 12.
care va fi şi Măriei tale vecinică pomenire
Dositeiă al -Ungro-Vlahiei
E
Io Constantin

Alexandru

pliroforia ce dă Domniei

După

Ipsilante

Vod. |

mele prea. sfinţia sa părintele Mitropolit

tră Ispravnicilor-ai judeţului să aibă
printmacâstă anafora, poruncim Dumn6vos
uri, depărbiserică, spre a nuwși mai pătimi necaz

voie jăluitorii, ca să-și facă
1,
trecere peste apă.— 1804 Septembrie 24
taţi fiind de biserică-şi primejdie la

X.

La

de la Giulesci,

derea bisericei
Iulie 1804 Domnitorul ordonă redeşchi
nie :
închisă

pentru

că satul o ţinea în necurăţe

la Giulesci de a li se deschide bise* Porunca după jalba locuitorilor de
5 dăm slobodenie a deschide biserica ;
pica * «cu acâstă poruncă a Domnici mele
spre a o ţine curată, măturată şi in
să aveţi însă a griji de acum înainte
edeesc, iar să nu fie precum a fost
starea ce se cuvine, ca un locaș. Dunân
viind înşi-ne acolo şi găsind biserica
până acum, ca un grajd de dobitoce, că
nu veţi scăpa de pedepsa Domniei
în halul ce am vădut?o că se află, acum

mele.— 1804 lulie 242.

4. Cod. L, fiia 307.
2, Cod. XXXVII, fila 97.
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1804 se dă hrisov în favorul bisericei dom-

nesci din Ocnele Mari; i se reînnoesc milele după anteridrele hrisove :
Fiind-că biserica domnâscă din orașul vel Ocnă sud Vâlcea, prin hrisâve
și cărți domnescă, atât de la fraţii domni de mai "nainte, cât şi de la Măria
sa părintele Domniei mele, prin hrisovul de la 16t 1775 Septembrie 5, aă avut

milă de lua pe tot anul de la ocnă câte o sută bolovani sare, cum și patru

preoți de la numita biserică, apăraţi și iertaţă, atât de rîndul dăjdiilor preoţesci, cum și drepte bucatele lor scutite de dijmărit, vinăriciii, oierit și căminărit, care hris6ve și cărţi domnesci ale acestei sfinte biserici, gin trecuta, răs-

vrătire prăpădindu-se, după cercetarea ce s'aii făcut, din porunca Domniei mele,

de către Dumnâlui

biv vel Ban, epistatul logofeţiilor mari, ne-ati făcut arătare

că în condicile Divanului s'aii aflat sinetul de mai susarătat, cu cuprindere, că

ai avut numita biserică mila acâsta ; deci dară
îi înoim şi întărim mila ce aii avut, ca să i
în tocmai şi nestrămutat după cum mai sus
runcim la toţi câţi se cuvine, ca în tocmai să
nu se facă. îi saam receh gd. — 1804. August

XII. La 26

și Domnia mea milostivindu-ne
se păzâscă și de acum înainte
se cuprinde: pentru care pofiți următori şi în potrivă să
101.

Septembrie 1804, Domnitorul nu îngădue pre Mitro-

politul să schimbe pre Egumenul din Strehaia, care a dobânâit egumenia

şi arendăşia moşiei Strehaiei încă pre cinci ani, ca despăgubire pentru
pagubele suferite în resmeriţa lui Pasvantoglu 2.
XIII. La 2 Octombrie 1804, după anaforaoa Mitropolitului, se
dă nizam pentru mijâcele mănăstirilor, pentru restaurarea, celor cădute

de cutremur ori arse de foc şi pentru
de la Pantelimon.

a'se lua socotâla epitropului

1. Cod. XLVII, fila 242.
2. Pitac din 26 Septembrie 1804, către Mitropolitul, că prin anefora ati
cerut să aibă voie a schimba pre Egumenul din Strehaia. Domnitorul zăspunio;:
«a se Îua acâstă mănăstire de la cel acum arendaș şi a se da jăluitorului
Macarie nu este cu cuviință, în vreme co numitului arendaș “i este dată prin
anafora cu întărirea Domniei mele, pentru pagubele ce aă cercat în vremea
trecutelor răsvrătiră, ca să o mai ţie pre alţă 5 ani înainte; și dar prea sfinția

ta să chibzuesci “pentru vre-o. altă mănăstire a se da jăluitorului». — 1804,
Seplembrie
Cod.

26.

XXXĂVII,

fila 130.

Verso,

3. Poruncă după anaforaua Mitropolitului, care cere a se da un nizam
pentru metâcele mănăstirilor şi a se lua socoteala epitropului de la Pantelimon «pe diastima de vreme de când epitropisesee», vădând și catastifele vechi
7

XIV.

Domnitorul

de mănăstire

precum

se

amestecă

se p6te vedea

până
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şi

la numirea de stariţe

din următorul act:

â fost stariță la schitul
Porunca în dosul jalbei Martei schimnica, ce
să se orinduiască altă stariță de
Nămăesei, cerând ca din vechile călugărițe
vreme

ce a fost şcâsă, iar pre acea

numită

s'o

înlăture.

Ghica: «ca aducând
Domnitorul ordonă lui biv vel Ban Dumitrache
şi pe proin starița și pre cea de
înaintea Dumitale, pre amândouă părţile, adică,
ale alteia, să dai Dumniata un
şi
acum şi ascultând qisele atât ale „uneia cât
, atăt între ele amândouă, cât și
cuviincios nizam de împăciuire şi de odihnă
eze diboniile şi prigonirile dintre
între cele-l-alte călugăriţe de acolo, ca să contin
i Lor, — 1804, Octombrie 6!.
dinsele, fiind urmare €u totul împotriva cinulu

dă un noi hrisov cu
XV. La 17 Noembrie, 1804 C. Ipsilante
u orinduiala ei ca chinoviil.
referinţă la mânăstirea Căldăruşani, pentr
et după ce
Domnitorul constată, prin acest hrisov,

că Mitropolitul Filar

dit în administraţiunea
demisionând din scaunul mitropolitan a dobin
de datorii, ai dres”o, au
sa mănăstirea Căldăruşani, acesta a curăţit'o
v confirmă pre cel din
incito şi at impodobit'o întru tote. Acest hriso
4083 Iunie 31, deja adus de noi mai sus.
sce pre erodiaconul
XVI. La, 18 Noembrie 180%, Domnitorul nume
timpul rezmeriţei, în postul
Macarie, cel care ai fost folositor patriei în

a:
de egumen al mănăstirei Găisenii, din Dâmboviţ
Milost. Boj...

loan

Constantin Alexandru

Ipsilante

Vvd.

trecute răsvrătiri ce s'ail
Piind-că cuviosul erodiacon Macarie în vremea
multă slujbă sai arătat “spre
întâmplat aică în ţeră, precum este sciut, cu
-

râsă osîrdie spre întem
cele de folosul și binele obştiei, silindu-se cu căldu
stricăcios, și fiind-că la unii ca
pinarea răului celui de obştie vătămător şi

|
|
Pa
măi
aceste
e
cărțil
hrisâvele,
de socotelile anilor trecuţi. precum și pentru
jloc
ul'mi
ncios
cuvii
apoi
iţi
chibzu
Să
năstiri, cercetând unde și la cine se află?
sunt cădute de cutremur Și arse
pentru prefacerea zidirilor mănăstirilor ce
da cu întoemire de bună orînduială
de foc, cum și nizamul ce se cuvine a se
e prin

pentru

metâcele acestor mănăstiri

şi să faceți

Domniei mele arătar

|
anafora».— 1804, Octombrie 2.
Ban Manolache
vel.
la
tă
adresa
NB. Porunca este

r.
vel. Ban Epistat al logofeţiilor mari şi la vel Vistie
Coa, XXXVII, îla 132. Verso,

1. Cod XXXVII, fila 135. Verso.

Brâncoveanu, la biv
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aceștia cară într'acest fel de peristasis se arată cu bună slujbă şi cu durere
pentru patrie, cu cuviinţă este a li se face de la stăpânire drâptă răsplătire;

iată dară, după alegerea prea sfinției-sale părintelui Mitropolitul ţărei, orinduim
Domnia mea pre numitul Macarie Egumen la mânastirea Găisenii sud. Dâmboviţa, ca să o aibă şi să o ţie în tâtă vi6ța până la “stârşitul ei, unde mergând
și luând în zaptul săi tste lucrurile și trebile mănastirei prin catastih, după
orînduială, să aibă a le chivernisi și a le economisi cu sporire și adăugire,
păzind întru ttă buna orînduială a mănăstirei; pentru care și poruncim tuturor
părinţilor, posluşnicilor și robilor mănăstirei, să aveţi a cundsce pre numitul
de Egumen al mănăstirei, rinduit de Domnia mea, căruia să dați supunere şi
ascultare la cele spre folosul mănastirei. îi scan veceh gd.—1804, Noembrie 18.

XVII. La 3 Septembrie 1804 C. Ipsilante dă hrisov de miluiri bisericei lui Mavroghene, fiind-că are de a întreţine casa apelor şi chioşcul de acolo:
„a

e + „ Zem

Vlahiscoie

Fiind-că sfinta mănastire ot haznaua apelor de la capul podului

Mogo-

şdiei, unde se cinsțesce şi se prăznuesce hramul Izvorul tămăduizei, ai avut

4

de la răposatul ctitorul s&ii îndestulate danik de moșii și ecareturi, cun şi
din veniturile domnesci aii avut tot vinăriciul din două d6luri ot sud. Olt,
anume Gălmeile și Zănsga, câte cinci bani de vadră și vama și cu tot venitul
vîndărei vinului şi alte următore dela târgul cu oborul de vite ce orinduindu-se
a se face acolo la cișmea, pentru care în urmă i s'a orinduit a lua taleri 1000
din vama târgului de afără, când insă se va face acest târg, și două sute
bolovani sare de la ocnă și taleri 360 lefă din-venitul cişmelilor, însă 300
egumenului și 60 la un preot slujitor, și intâiă moşiile și cele-l-alte acareturi
eşind în urmă cu pricină s'aii isterisit monăstirea cu totul de venitul lor,
dându-se prin hotărîri de judecată celor ce aă avut dreptatea și cuvintul,
aşișderea și din vinăriciul poporului Zăndga, s'aii scăgut cu doi banii parparul, fiind-că s'aii găsit mai înainte afierosiți la alte mănăstiri, precum și
de acei taleri 1000 din venitul târgului s'aii isterisit cu totul netăcându-se
nică de cum, şi. așa neajungându-se cheltuelile cele cuviinciose, cari trebuese

la meremetul bisericei și la cele-l-alte metoce, de a fi în bună stare și precum
se

cuvine

la

o biserică

apururea. este. .

domnâscă,

care

cădându-i i-se

. . . .„ . „ cea-l-altă

zidire

a

fi ajutorată,

a haznalei

spre poddba. şi mângăerea de obştie a politiei Bucurescilor

ca

una

ce

apelor ce este

și spre a se putea

ţine în bună stare și pod6ba cea cuviinci6să, cât ş: pentru egumen ce se
află la acâstă monăstire purtător de grijă Bisericei și lucrurilor ei, și pentu

preoții şi cântăreții ce se află slujind numita biserică de a'și avea chivernis6la şi plata ostenelilor, s'aii făcut cercetare de Domnia-sa Alexandru Vvd.

589.
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ărul
se până atunci ad : cinci bani și părp
Moruzi şi. pre. lângă milele ce-i răma
200
ru
pent
200,
.
taleri
Zândga trei: bani,
- din poporul Galmeile, din poporul
locul
în
gat
adău
mai
deosebită caite i-ai
bolovani de sare de la ocnă, și cu
banii
din vama tâgului de afară peste
i
celor. ce lipsesce ad: dou& sute taler
âscă
scut
la vameș pe fie-care an; 300 oi, să
cumpărătureă, care să-i se dee de
|
ătic
grăm
catastihul Visteriei, doi preoți un
de oierit, cinci Lude scutelnici în
dum”
ul -cişmelelor. să-i iae pre tot anul
scutiți şi aceşti 300 taleri din jenit
în
nâlor

Epitropii,

ca cu 'aceste

venituri

să pârte egumenul

grijă apururea şi

grijască
bisoricei şi cu orinduiţii scutelnică să
ţâtă vremea de bună stareşi podâba
şi de
sus
de
, şi de grijitul caselor Cişmelei
de lucru „curăţitulși podSba grădinei
şi
paza
ru închisul ; deschisul şi pentru
jos, fiind şi în vecă, nelipsit pent
ri,
şi meremetu

afla la casă, sus şi jos, făcend
luarea aminte pre cele ce se.
ru care aceste
e şi la împrejmuirea curțiă; pent
mâcă ce ar trebui la casă şi chioş
zi, de la l&t
Moru
u
andr

a Domniei sale Alex
mili văgând Domnia mea şi carte
iei mele,
făcut de Măria-sa părintele Domn
1794 Iulie 3 şi înnoirea ce s'aii
t milele
înnoi
1792, Aprilie 10, nu numai aii
prin cartea ce o vădum, cu It
cămărașul
git ca să iae pe fie-care an de la
de mai sus arătate, ci aii mai adău
a fratele
e în urmă ati întărito și Domnia-s
una sută la diua hramului, carel
mila de
adăugat și apărarea decinelei din
AJexandru Vodă Moruzi și ai mai
'sale
iei
Domn
nca
vădum Domnia mea şi poru
vinăriciii a moănăstirei, precum
Dumul
Domn
noi
ednicindu-ne şi pre
cu 166 1800 Mai 1; drept aceea, învr
avem către
vnice țări, după evlavia ce
nedeii cu Domnia acestei pravosla
stivit
născătorei de Dumnedeii, ne-am milo
Izvorul tămăduirilor a prea sfintei
pentru ca
imilele ce se cuprind mai sus, şi
de am înnoit şi am întărit tote
ă carte de
10 am dat acâstă Domnâsca nâstr
să se păzâscă cu nestrămutare,
gd.—1804,
receh
se urmeze întocmai. îi saam
întărire, prin care poruncim că “ă
Septembrie. 3.
*
.

.

Actele relative la biserică

-

IL

din 1805 sunt cele următore :

Mitropolitului şi a marelui
1. La 98 Martie, 1805, după alegerea
Papa Hrisu e făcut eclesiarc
Logofăt de ţsra de sus Isaac Ralst, preotul
Domnitorul prin cartea ce îi dă îl
preste clerul pisericilor domnesci.
|

:
arată atributele eum şi privilegiile
Cartea
i

|

Eclesiarcului Hriso..
„„

Zem.

Vlahiscoe.

le
rnicului preot Papa Hriso, pre care
Dat-am domnâsea nâstră carte cuce
lui
ui cinstitu
părintelui Mitropolit i a Dumn6l
prin algerea prea Sfinţiei sale
Isaac Ralet,
sus
de
ţâra
mele vel Logofăt de
şi credincius boierului Domniei
e
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lam făcut Domnia mea Eclesiarh peste celirosul bisericilor domnesci, cărui
prin Dumnâlui vel Logofăt de ţera de sus, poruncim, ca să i se facă teslim
tâte hrisâvele de mili domnesci și alte venituri, cum şi odârele şi condice
ce vor fi, atât ale bisericei de sus, cât şi ale bisericek de jos, din curtea cea
veche, prin catastih anume, ca să le chivern sâscă, să le păzâscă şi să le păstreze a nu se repune nici un lucru de ale numitelor biserici; aşișderea și
mila de vinăriciii ce aii aceste biserici să nu se vîngă nici-o-dată fără de
scirea și slobodenie de la Domnia mea, cum şi chiriiie, locurilor să le stringă
la vreme, şi alte mile ce sunt rinduite prin hrisdve, să îngrijască a nu se
repune, și fără de porunca Domniei mele să nu fie slobod a se cheltui seati
a se împărți între ei. Să îngrijâscă de locurile domnesci ce sunt date bisericilor
a nu se înstreina cu nici un fei de mijloc, seaii a se vinde de cine-va, şi ori
pre cine va simți urmând una ca acâsta, să'l arăte Domniei mele, prin” Dumn6lui vel Logofăt; cum și la vîndarea și la prefacerea de binale noue, să urmeze obiceiului pământului a nu se perde folosul ce ar putea avea sfintele
biserici, iară la prefacerea de acum pentru cele arse de foc, are să urmeze
hotărirea ce este făcută ; și pentru tote să nu se facă de sineș cea mai mică
mișcare, ce se arăte la Dumnâlui vel Logofăt și prin Dumnâlui va lua poruncă de la noi în ce fel de chip are să urimeze. De care poruncim şi tuturora
acelora ce vă aflaţi în slujba clirosului bisericelor domnesci, atât de la biserica de sus, cât și de la biserica de jos, să'l cunâsceţi pre mai sus numitul
de Eclesiarh domnesc, orînduit de Domnia mea, îi sgam receh gd. — 1805,
Martie 281.

II. La 7 Iunie 1805, C, Ipsilante reînnoesce hrisâvele mânăstirei
Sit. Spiridon noă din Bucuresci:
Hrisovul mănăstire sfintului

Spiridon noii din Bucurescă.

Din vechime se vede că Domnii și oblădnitorii acestui creştinese norod,
ca singuri stăpănitori cu tâtă samovolnicia ce at fost, după ce Dumnedeii îi
învrednicea

cu

ajungerea

acestei

stăpâniri, cu tâtă osirdia și buna

voință

era

întru a întemeia și a împodobi ale- lui Dumnegeii sfinte biserică cu mile și
cu dări dintru avuturile Domniei, spre ajutorul și folosirea a multora din
cei neputincioşi, făcând

și rugă

către

Domnii

cei ce sta oblăduitoră,

ea să le

păzească, să le întărâscă, și pe cât s'ar putea să le îmulţâscă, ca şi Dumnegeii
întru tote să sporescă ; între cari trecuţi x&posați Domni vedem că și răposat

Domnia sa Alexandru Vodă Ghica, fiul răposatului Domniei sale Scarlat Vodă

Ghica, prin hrisovul Domniei sale arată-şi dice, că răposatul părintele Domniei
sale făcând mănăstire aică în orașul Bucurescă, întru numele sfintului Şi făcă-

1, Cod. XVI, fila 302.
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torul de minuni Spiridon, şi dându-și obştâsca datorie mai înainte de ao
săvîrși Domnia sa, ca zidire ce era a părintelui Domniei sale, după ce ati
stătut la Domnie, cu tâtă osîrdia ai fost întru a săvîrși a o împodobi precum |
se vede

şi intru

a o înzestra pre cât aii fost cu putinţă, și asemenea

rugăciune

aduce către cei din urma Domniei sale Domni, ca să întărâscă și să păzâscă
acele afieromate ; decă, după ce Dumnegeeasca pronie ne ai miluit cu acesta
întâia Domnie a acestei ţări intru tâte ale purtărei de grije, ce cu mare
osîrdie am fost și suntem silitori la ale obştiei bune folosură, una ne-ati fost
şi acâsta, ad: întărirea și buna chivernisire a sfintelor mănăstiri a'și avea
orînduielile lo; unde eşind înaintea n6stră credincios boerul Domniei mele
Nicolae biv vel sluger, epitropul acestei mănăstiră, şi arătându-ne aședămînturile
și milele ce are, făcutu-ni-s'aii rugă a se înnoi și a se întări de către Domnia
mea ; pentru care pliroforisindu-ne Domnia mea, cum că din venitul şi agonis6la
acestei sfinte mănăstiri, să ajutorează și să chivernisesc obraze scăpătate și
vrednice

de ajutor, cu ttă a Domniei

mele

bună

voință am fost întru a întări

şi a întemeia cele de mai înainte mili ale acestei sfinte mănăstiri, ca şi Domnia
mea să fim împărtășiţi la ale Domniei sale faceri de bine, precum mai jos se
va vedea. Şi mai întâiii hotărîm, ca tâte cele de Domnia sa răposatul ctitor
orînduite și afierosite să se- păzâscă cu nestrămutare, adecă, mănăstirea să fie
slobodă ca o mănăstire Domnâscă a ţărei, fără a putea nimeni să o închine
seaii să o supue undeva-și; Arhiereul ce după vremi va păzi orînduiala întru
a sluji sfinta leturghie din Sămbătă în Sămbătă, să aibă a'şi lua acea orînduită
milă, iară în mănăstire să nu se câră a şedea, nică cu stăpânire să nu se arăte;
purtătorul de grijă să fie mirân, iară nu călugăr şi îndatorat să fie pe tot
anul a da socotâlă la ceia ce orînduesce răposatul ctitor a fi epitropi după
vremi, ad: prea Sfinţia sa părintele Mitropolit, Dumn6lui vel Vistier, şi Dumnâlui vel postelnic, faţă fiind și Dumn$lui biv vel Ban Dumitrache Ghica, în
câtă vreme va tăi, ca rudă și neam al r&posaţilor ctitori; trei preoți de mir,
un diacon, doi cântăreți, doi ceteți să fie scutiți de tâte -dăjdiile şi ale lor
drepte bucate, vinul de vinăriciă, stupii și râmătorii de: dijmărit; în tâte odăile
ce sunt în cuprinsul mănăstirei, ori pe de afară, ori pe de înăuntru, veri ce
îel de om, cu vei ce fel de meşteşuguri ar șed6 să nu fie supăraţi de fumărit
seaii de cotărit seză de felinar; două pivnițe să fie scutite aici în orașul Bucu.
resci de fumărit, de căminărit și de tâte alte angarii; dout-geci-şi-nouă de
&meni posluşnici argaţi şi slugi să aibă a ţine fără bir și scutiți de tâte
podvegile și angariile țărei, cărora șă le dea pecetluituri gospod pe numele și
chipul lor; trei ispravnici de pre la vii şi moșii, din breasla mazililor să fie

scutiți de bir și apârați

de. vinăriciii şi de dijmărit, după deosebite

cărţile

Domniei, ce li se va da la mânile lor; două mii oi să aibă a seutila vremea
oeritului, cu pecete de rădicătură; două mii oca sare să aibă a lua pe tot anul
de la

cămărașşii

de

ocnă;

la

Istoria Românilor da V. A. Urechiă.

bucatele

ce ar avea
ăi

vamă

să nu

plătescă;
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vinăriciul, să aibă a lua
tot judeţul Teleormanului de la toţi cei ce plătesc
după obiceiii, precum s'aii
mănăstirea milă câte 2 bani de vadră, și părpărul,

erii Domnesci ;
luat și mai înainte, iară cei-l-alţi câte trei bani să iae vinăric

Caracal sud. Romanați,
de la toţi cei ce vor avea vii pe moșia Domnâscă de la
vadră şi părpărul; din tote
şi plătesc vinăriciii, să aibă a lua câte doi bani de
ți, Dolj, Mehedinţi,
bălțile, iazurile şi gârlele ce sunt peste Olt în judeţul Romana
ostii, sea măcar
de la toţi cei ce vîn6ză peșce cu năvodu, mrâja, cu cotețe, cu
lua vama ce se lua din
cu veri-ce alt meșteșug de va vina peşce, să aibă a.
seaii din trei pesci un
vechime de vameşii Domnescă, din trei bani un ban,
având -alte mănăstiri
mai
fi
vor
pesce, afară numai din bălțile şi gârlele ce
întocmai cu nesirămili cu hrisâve și cărți Domnesci de mai înainte, acelea
stăpânii moșiilor iarăși
mutare să se păzâscă și de acum înainte; -pre cum și
cu năvâde întru aceste
să-și ine dijmele pe deplin, şi năvodarii ce vîn6ză pesce
irei cu bani să-şi
mănăst
6menii
-i
bălți, după vechiul obiceiii, împrumutându
gi mănăstirei, ca
într'o
năvod
cumpere sfâră, pentru dobândă să facă clacă cu
din dreptul
încep
se
ce
lucru ce este. obicănuit. Din tote bălțile şi iazurile
întreiala
rea
iae mănăsti
Jăgaliei sud Ialomiţa şi până în hotarul Brăilei, iarăși să
ce se lua mai

înainte de vameşii

Domnesci, întoemai după obiceiii, afară iarăși

și cărți Domnescă
din milele ce vor fi mai având și alte mănăstiri, cu hrisâve
acele minăstiri
de
se-lua
a
date mai înainte, căci acelea aii să se” urmeze
geciuiala pre
iae
să
precum se va fi luat. Aşișderea și stăpânul moșiei iarăși
din lăuntru la pășune
deplin de la tâte turmele de oi ce se pogâră pimă-veara
în sus şi până la Vodiţe
pre. munţii ţăreă, din schela Vulcanului ot sud Gorj
a nu plăti oieritul, să
fără
înapoi
ot sud Mehedinţi şi despre tâte ce le trag
e ce vor r&mânea
turmel
la
de
aibă a lua din o sută oi una,. după obiceiti, iară
mii stânjeni de
două
la ernatic în ţâră şi plătese ovieritul, să nu iae nimic;
și tâtă balta acestei moșii să
moşie din moșia Domnbscă Ploci ot sud Ialomiţa
că de Ruşi-de- Vede sud
fie întru stăpânirea acbstei mânăstiri ; moșia Domnâs
18 1783 de stânjeni 2800
Teleorman, ce se vede de pe cartea hotărniciei ot
răposatului Domn Alel
fiind dată danie la numita mănăstire prin hrisovu
Domn Gregorie Ghica Vodă
xandru Ghica Vvd. de la 18 1768 şi al răposatului
1775

de la ls

1769

șia

Măriei

sale

părintelui

Domniei mele de la lât

fost sculat Călărașii de acolo
și în vremea Măriei sale la 16 1784, Sali
rora părților: li s'aii hocu piră şi judecată, când prin învoiala amândo
tă să rămie în stăpânirea
tărit, ca ei să stăpânâscă 600 stânjeni și cea-Dal
şi alți fraţii Domni de mai
mănăstirei şi asemenea aii dat'o și ali afierosit'o
măcar că după cum
înainte prin hrisâve, iar în urmă r&posatul Mavroghenie,
lor, așa şi la acâstă pricină
la alte multe a făcut strămutare din orînduielile

ci, dând hrisovul
ati tăcut schimbare şi strămutare la aceste hotărîr. Domoes
în urma Domniei
dară
vă,
împotri
săii la mănăstire la mânile Călăraşilor de acolo
sale iarăși după
i
sale în dilele lui Mihai Vodă Suţul aă dat hrisovul Domnie
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Domniei sale la ispravnicii judeţului

“ca să urmeze celor mai. inainte hotăriră; după care şi. Domnia-sa- fratele Alexandru Vodă Moruzi, prin hrisovul Domniei sale ot l6t 1793 și Măria sa
părintele Domniei mele, întru a doua Domnie, prin hrisovul de la l6t 1797
. Martie 17, a răposatului Domn Constantin Vodă Hangeri, prin hrisovul de la

l&t 1798 Martie 17, asemenea aii hotărit, ca Călărașii toţi să ţie şi să stăpânescă
acei 600 stânjeni, precum sunt osebiţi și hotărîți, iară cea-l-altă moșie totă să
“o stăpânâscă “mănăstirea, ca o moșie ohabnică a sa şi toţi cei ce vor fi ședători
pe dânsa să-și facă clacă și să-și dee dijma pe deplin din tâte la mănăstire,
după obiceiul moșiilor; vin şi rachii nimenea să nu fie volnic a vinde fără
numai mănăstirea; pentru care acestă moșie Ruși-de- Vede incă de anţârţ din
l&t 1803 arătându-se cu jalbă la Domnia mea Orășanii ot Ruși-de-Vede, liude
21, cari ati gis, că sunt vechili la'126 liude ce se trag din cei vechi călărașă,
cerând

moșia

pe s6ma

lor, cu tâte că la mănăstire

s'aii v&dut

atâtea

hrisove

Domnescă de întărire precum;.se arată mai sus; dar Domnia mea nu ne-am
grăbit a da întărire, ci cu iubire de dreptate: mai întâiă am orinduit a fi
cercetarea Dumnâlor veliţilor boeri, de unde viindu-ne anaforaca la 22 Aprilie
dint'acel I6t, i-am înfățișat la Divan înaintea Domniei mele, unde tâtă davaoa
lor aii fost, că din vechime n6mul lor fiind privilegiați pe moșia orașului,
dice, că în vreme când s'aii afierosit moșia la mănăstire, pre ei iar fi lăsat şă fie tot
„privilegiați, iară acei 600 stânjeni ce în urmă Li s'aii dat deosebit ar fi pământ

prost și aii cerut, ca acei 600 stânjeni să fie tot ai mănăstirei și lor să li 'se
păzâscă privilegiul slobodeniei pe t5tă moșia; la a căror dava, prin cercetarea
ce cu amănunt s'aii făcut de Domnia mea, s'aii vădut, că tâtă pornirea “lor
aii fost după dresul r&posatului Mavrogheni, care este anerisit cu prea înalta
poruncă împărătescă, şi ca un pricinuitor de însăși stricăciunea acelor locuitori
li s'aii luat de la mânile lor, pentru că n'aii avut vr'o dovadă că s'aii hotărît
atuncă a se cobori privilegiul acela din n6m în n6m, ci privilegiații să fie
numai aceia ce se află în slujbă, adecă slujitorii la stâg cu pecetluitură Domnesci, ședători la acâstă moșie, cum şi preoţii de la Biserica ce este zidită de
boerii Cantacuzinescă, care se dice biserica Domnâscă, şi acelora li s'a
deosebit acei 600 stânjeni prin învoire; și la davaoa ce făcu pentru cei 600
stânjeni că ar fi moșie pristă şi că nu s'ar fi făcut alegerea cu. primirea lor,
acâstă pîră cădându-se a o face numai privelegiaţii, adică slujitorii, și la Divan
arătându-se

Lai

numai

cei ce nu, sunt

dintre cei slujitori, ca să nu să gică în urmă

că n'aii fost vechili și din partea celor-l-alți, de aceea s'aii trimes cu porunca
Domniei mele la Ispravnică, ca să facă doi trei vechili din partea tuturor și
să vie cu ce dovegi vor mai avea; după care viind la August în 7 acelui an,
Dam orînduit la Dumnâlui vel Logofăt de ţâra de sus de aii mai făcut cercetare
ce alte dovegi aii mai adus? și nimic v'aii avut să arăte decât cele d'întâiii;
iară Epitropii aii doveait, cu chiar zapisul lor de vîndarea “venitului acelor

VA.
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priveligiaţilor
600 de stânjeni, cum că moșia ce li s'aii deosebit pre sâma
ce făceaii ei
este bună la venit, iar nu prâstă cum -aii arătat ei și cererea
scă moșia
stăpân6
'şi
să
este numai ca să amestece, a nu putea mănăstirea
Domniei
ea
înnaint
sa; cu care anafora a Dumnslui vel Logofăt, nestând a eși
nului și li
mele, ai cerut sorocul până la lăsatul secului de postul Crăciu
și mai pre
Vaii dat; pre urmă aii mulţit sorocul până la sfeti Nicolae

noviind;
urmă până după sărbătorile Crăciunului și nici la unul din sorâce

în anul trecut
după jalba ce aii dat Epitropii, s'aii dat porunca Domniei mele
şi iarăşi n'ail
trimiţă
“
către Ispravnici, ca după sărbătorile sfintelor Pașcă să
a Domniei
venit, prelungind până într'acest următor an, când după altă poruncă
Ispravnicilor,
mele, la Martie 7, ce aii trecut, aii dat zapis cu legătură înaintea
cea luminată
âna
săptăm
în
vie
să
cari s'ati trecut și în condica judeţului, ca
să se întăci
i,
asteptaţ
fie
a sfintelor Pașcă, iar neurmând a veni să na mai
trei săpt&alte
râscă dreptatea mănăstirei ; după care iar aii mai fost îngăduiți
de
mână şi nu S'aii mai arătat și aşa la Mai 10 a acestui 16t, după trecerea
urmeze
se
să
ca
lor,
judecăți
lei
anafora
întărire
doui ani, am dat Domnia mea
se păzescă
stăpănirea mănăstiri după hrisâvele ce are; care și pentru ca să
Domniei
al
acesta
l
apururea și nestrămutat, o am întărit şi prin chiar hrisovu
fie mulsă
ii
mele, ca să 'și stăpâniască mănăstirea moșia în pace, iar slujitor
s'aii împetrit,
țămiţi a "și stăpâni acei 600 stânjenă, precum li s'a ales şi li
se face la Rușila 16t 1784; să mai aibă sfinta mănăstire şi vama târgului ce
tâtă vindarea
la
și
di,
într'o
nă
de-Vede, sud Teleorman, pe fie-care săptămâ
gile peste .
lte
cele-l-a
în
ce se face de oră-cine, atât în dioa târgului cât și

nimic
săptămână în prăvăliele ce sunt. acolo, Vameșii domnesci amestec întru

acestei măsă nu aibă, ci mult-puţin al vămei ce ar fi, să se iae pre şeama
târguri de
năstiri ; care târg să aibă urmarea lui, cum se urmâză și la alte
prin
precum
țărei,
ale
de»
prin judeţe a vămui şi mărfuri străine şi mărfară
ea
hărăzir
cu
şi
că
ponturile vămei, se orînduesce fiind şi acestă vamă domnâs

ce este dată se ţine de mănăstize, şi tă orînduiala are să, păzâscă la luarea

rea pâte
viimei ca şi la tte cele-l-alte târguri din țâra Domniei mele, și mănăsti
să o
seaii
i,
domnesc
vămile
şi
vând
se
să o vînqă la începutul anului cum
-vede
Ruşi-de
în
fi
vor
câte
rele
caute pe sâma mănăstirei; precum și prăvăli
fie apărate de fumărit și cotărit ; aşișderea şi până la 200
să ,
ale mănăstirei
reă, să
„vedre. de vin şi 100 vedre de rachiii, când va face trebuinţă mănăsti
de cămiaducă 'la acâstă moșie veri de unde i va da mână, slobodă să fie, şi
de
sălaşe
15
aibă;
nu
să
rachiit
seaii.
vin
nărit seaii de vamă, supărare la acel:

țigani domnosoi ce sunt danie daţi acestei sfinte mănăstiri să fie bine daţi;

la toţi cei
şi osebit de aceste să aibă mai sus numita mănăstire milă, ca de
până
plătea
și
ce aii vii în poporul Leul şi al Racoviţei ot sud Romanați

erii domacum vinăriciii câte 5 bani la Domnie, de acum înainte să iae vinăric
nesci

numai

câte

3 bani

de vadră, iară ceă-l-alţi câte doi bani şi părpărul
+

.
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după obiceiii, să-şi iae sfinta mănăstire; precum şi un scaun de carne să
a ține aici în orașul Bucuresci, pe locul mănăstire, mai ales că locul
năstirei, fiind la marginea Bucurescilor este şi cu înlesnirea mahalalelor ce
„depărtate de târg, scutit și apărat de vamă și ierbărit la câte vite va
şi de fumărit și de vatav de măcelari şi de tâte dările și obiceiurile ce
alte scaune; care aceste mili și orîndueli câte se coprinde mai sus le-ai
sfînța monăstire de la toți cei-l-alți Domni prin hrisâvele Domniilor

aibă
măsunt
tăiaş
daii
avut
sale,

care le-ati arătat de le-am vădut Domnia mea. Deci, am întărit hrisovul acesta
cu însăși credința Domniei mele Ioan Constantin Alexandru Ipsilante Voevod
şi cu credinţa prea iubiţilor Domniei mele fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe,
Nicolae și loan, și cu măituria cinstiţilor şi credincioșilor boeri veliţi ai Divanului Domniei mele: Pan Dumitrache Ghica biv vel Ban Epistatul Spătărieă,
Dumitraşco Racoviţă vel Vistier, Manolache Brâncovânu vel Ban, Gregorie Ca-

liarh vel Postelnic, Ştefan Văcărescu vel Vornic de ţâra de sus, Isaac Ralet
vel Logofăt; de ţâra de sus, Barbu Ştirbeiii vel Vornic, Istrate Creţulescu vel
Vornic, Scarlat Slătineanu vel Vornic al obştirilor, Constantin Bălăceanu vel
Logofăt de ţâra de jos, Gregore Băleanu vel Vornic de obiceiuri, Antonie vel
hatman, Theodorache Văcărescu biv vel YVistier Epistatul Căminăriei, Constantin "Varlaam vel vornic al politiei, Constantin Filipescu vel Clucer; Ienache

Golescu

vel

Paharnic;

Şerban

Grădişteanu

vel

Stolnie;

şi

Ispravnie

Isaac Ralet vel Logofăt de ţâra de sus; și s'aii scris hrisovul acesta la anul
al treilea dintru întâia Domnie a Domniei mele, aici în orașul scaunului
- Domniei mele Bucurescă, la anii de la Nascerea lui Isus Hristos 1805, lunie

7, de Chiriţă Logofăt de Divan !.

Din
la

anul

biserică

1806 nu

de cât

găsim mai

hrisovul,

ce

important document cu referinţă

dă Constantin

Ipsilante,

la 27 lunie

1806, cu reterinţă la privilegiile şi scutirile Episcopiei de Argeş.
acest

hrisov

se

face istoricul

monumentului

Neagoe

Vodă

Prin

Basarab.

Domnitorul amintesce, că biserica Curţei de Argeș a fost zidită pre
locul unde ai existat mai întâii, Mitropolia ţărei, pe vremea când
Scaunul

Domniei

era în oraşul Argeş.

Hrisovul

dice că

acestă

bise-

rică este de o alcătuire așa de frumosă, în cât e neasemenată cu
nică una din tote zidirile vechă și nouă câte se află în aceste două
țări, încă și câte se află în Europa. Mai adaugă documentul, că din
causa

trecutelor

răşmiriţe

şi a resbaterei

ploilor a ajuns biserica

dărăpănare, atât temelia cât şi zugrăvela, cum

4. Cod. XLVII, fila 331,

la

şi casele şi zidirile....,
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Primul Episcop Iosif tâte le-ai adus la bună stare: mai întâiă dregerea
sfintei biserică, temelia, zugrăvâla, templa şi altele ce ai tost de lipsă,
apoi zidurile, înălţându-le şi casele, unele din temelie pretăcendu-le,

făcend şi un paraclis cu tâte cele trebuinciose ca să fie pentru săvirşirea slujbei în vremea iernei..... Domnitorul acordă venituri şi privilegiuiri restauratei biserici!.
1, Hrisovul Episcopică Argeş

A zidi numai cu cuvînt este lucrul lui Dumnedeii celui în Troiță slăvit,
după cum dice Dumnegeescul David: el aii dis și sai făcut, el aii poruncit
şi s'aii zidit, și iarăși a lui Dumnedeii lucru este a păzi pre cele zidite nestricate și neschimbate,

după

cum

proorocul

iarăși

acesta

dice:

«poruncă

aii

pus și nu se va muta», arătând cu acâsta tăria Dumnegeescei puteri, iară omului
ca unui din fire trecător și lesne sehimbăcios, și a zidi cu ostenâlă ii este
a zidi
şi a păzi pre cele zidite cu anevoie îi este; este însă la elal'săi lucru
trupesci,
cei
vieţei
numai
nu
e
folosităr
sunt
ce
cele
lui,
firei
după putinţa
se
ci şi câte spre săvârșirea sufletâscă, se aduce, și fericirea cea după mârte
ca
alte
și
ii
esenodoh
ii,
ghirocom
,
spitaluri
câștigă, adică: mânăstiri, biserică,
acestea ; şi iarăși cele cădute și stricate numai omul le ridică şi le preface
unde
cu ajutorul lui Dumnegeii; drept aceea și sfinta Episcopie a Argeşului,
de
sfintei
prea
a
adormire
cinstitei
prea
se cinstesce şi se prăsnuesce hramul
măzidită
vechime
din.
fiind
Maria,
fecidrei
pururea
și
ei
Născătâr
Dumnedeii
locul
năstirea de răposatul bine credincios Domn Neagoie Voevod Basarab în
unde

mai

nainte

asi fost Mitropolia

ţărei,

pre vremea

când

Scaunul Domniei

era în oraşul Argeşului, care pod6bă de zidire a acestei biserică fiind cu așa
alcătuire frumosă, în cât este neasemănată cu nici unele din tăte zidirile vechă
câte se află întru aceste două

şi nouă

țără, încă şi cu câte se află în

Europa

r
cea de sub stăpânirea prea puternicei nâstre Impărăţii, din pricina trecutelo
acesta,
biserica
re
dărăpăna
văsmeriţe şi a străbaterei ploilor, fostaii ajuris la.
atât temelia, ci şi zugrăvela,

avătând

Domniei

mele

cum

și căsele şi

iubitorul de

zidirile asemenea ; pentru

Dumnedeii

Sfinţia sa

Părintele

care

Epis-

cop al Argeșului Chir losif, că -după te s'aii cinstit sfinta mânăstire
acâstă
acesta a fi scaun de Episcopie, mergend Sfinţia sa și văgend-o la
la
ajungă
nu
să
ca
vremea
t
prelungi
ali
nu
stare,
prostă
în
dărăpănare şi
mai
stare,
bună
la
mai multă stricăciune, ci puind osîrdie, tâte le-aii adus
întâiti dregerea sfintei biserică, temelia, zugrăvâla, tâmpla, şi altele ce aii fost
de lipsă, apoi zidurile înălțându-le şi casele, unele din temelie pretăcându-le,
făcând şi am paaclis cu tot cele trebuincise, ca să fie pentru săvârşirea
sfintelor slujbe în. vremea ierneă;“şi la Pitesci făcând case din temelie pentru
,
ca să tie de locuinţe Episcopilor, unde se află și Scaunul Ispravnicului judeţului

precum pentru aceste tâte ne-am adeverit Domnia mea, nu numai de la multe
obraze
vârtos
carele
că şi

de cinste, ce saii întâmplat a merge seaii a trage pe acolo, ci și mai
de la prea Sfinţia sa Părintele nostru Mitropolit al țărei Chir Dosoftei,
însuşi aii vădut aceste tâte când aii mers acolo, arătând Domniei mele
bună orânduială ţine Sfinţia sa Episcopul inăuntru cu adunarea de pă-

rinți

călugări

şi cu alţi trebuincioși

dmeni

ce se cuvin. —- Deci

făcând

Dom-

niei mele rugăciune Sfinţia sa Părintele Episcop, ca lângă mmilele ce ai avut
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Acest document

de D. Gr. Tocilescu, ilustrele

n'a fost cunoscui

"bibliograf al monăstirei de la Argeş.
-mai nainte vreme, să adăugăm Domnia mea cea ce va fi cu putință
spre ajutorul acestui sfînt locaș, arătând că aii intrat și la datorii peste datoria cea veche; a căruia cerere chibzuind-o Domnia mea şi vădând că între
alte milă ce au aii avut acâstă sfintă Episcopie mai nainte când ai fost în rîndul mănăstirilor, aii fost avut și vinăriciul domnesc din Dealul Alimănescilor sud Argeș şi părpărul şi . . . . dealului fără a intra vinăricerii domnescă 'înti'acest deal precum ne-am âdeverit chiar din hiisovul ce vădurăm al
răposatului Domn Nicolae Vodă Mavrocordat oţ 1&t 7224, Aprilie 6, care milă
find-că, în urmă rămăsese de se lua numai câte doi bani de vadă şi părpărul;
iată ne milostivim Domnia mea, şi adăugăm milă sfintei Episcopii, ca după
aceeași

cuprindere

a numitului

hrisov

iae de acum

să

înainte vinăriciul

de-

plin câte cincă bani de vadră și părpărul dintru acest numit Deal Alimănescă
și
cu cele-l-alte dealuri și cuprinsură ce sunt în sud Argeș, după semnele
hrisovul
însuşi
la
şi
numirile ce sunt arătate la hrisăvele altor Domni, cât

Domniei mele, ce am dat sfintei Episcopii în 164 1803, cu coprinderea numai

câte doi bani de vadră și părpărul, afară însă de vinăriciul ce are la sud
iar la
Muscel și la Vâlcea, la acelea să se urmeze tot după hrisâvele ce are,
să nu
nimic
întru
domnescă
vinăricerii
vinăriciul acesta ce are lă sud Argeș
orînduitul
trmeze
să
i
vinăriciulu
ponturilor
coprinderea
se amestece, ci după
şi bani și
Episcopiei, luând cot de la Vistierie, să serie să măsâre și să iae
de ajutor
acâsta
mila
Episcopii
sfintei
fie
să
să-i ducă la sfinta Episcopie, ca
mele
Domniei
n6mul
tot
la
și
părinţilor
mele,
Domniei
şi de întărire, iară
n6stră
urma
în
cară
vecinică pomenire; rugăm dară și pre alți fraţi Domni,
a înse vor învrednici a fi oblăduitorii acestei țări, să bine-voiască a înci și
alții
de
fie
să
bine,
de
faceri
și
mili,
sale
Domniilor
ale
şi
tări aceste mili, ca
primite

și ţinute

în semă;

şi am

hrisovul

întărit

acesta

cu

însăși

credința

prea
Domniei mele, Io Constantin Alexandru Ipsilante Voevod și cu credința
Grişi
Nicolae
Gheorghe,
,
Dumitrașco
Alexandru
fi
mele
iubiţilor Domniei
veliţi
boeri
credincioși
şi
gore. Voevodi şi cu mărturia Dumnâlor cinstiţilor

ai Divanului Domniei mele: Manolache

vel Ban, Scarlat Ghica

Brâncovânu

Oregorie
biv vel Ban și Epistatul Spătărieă, Constantin Filipescu vel Vistier,
sus, Grede
țâra
de
Vornic
vel
Creţulescu.
Constantin
Postelnic,
vel
Caliarh
Nicolae
gorie Ghica vel Logofăt de ţera de sus, Barbu Ştirbeiă vel Vornic,
Racoviţă

vel

Vornic,

Petrache

Ritoride

vel

Vornie

al

obștirilor,

Dumitrașco

de obiceRacoviţa vel. Logofăt de ţâra de jos, Enache Văcărescu vel Logofăt
politiei,
al
Vornic
vel
Samurcaș
Costache
iuni, Constantin Manu vel Hatman,

ŞerTordache Creţulescu vel Clucer, vel Paharnie, . . . . . - - vel Paharnic,de ţera

ban Grădişteanu vel. Stolnie şi Ispravnic, Gregorie Ghica vel Logofăt
Domnie
de sus; şi s'a seris hrisovul acesta.la anul al patrulea dintru întâia
anul
la
Bucurescă,
mele
Domniei
Scaunului
orașul
a Domniei mele aici în
Logofăt
Chiriţă
de
27,
Lunie
806,
Hristos.—1
Isus
Domnului.
Nascerea
de la
Ă
!
de Divan.»
Argeș
de
episcopală
«Biserica
în
Tocilescu
d-l
de
Inscripţiunea. adusă
menţiune în
1886», la pag. 55, amintesce despre reparaţiunile de care se face
hrisovul acesta.
Cod, XLVII, fila 339.
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La 928 Maiti 1806 budgetul bisericelor domnesci este regulat deadreptul de către cler, care şi-aii arendat venitul vinăriciului prin voia
şi porunca

domnitorului.

La 23 August 1805, Domnitorul încuviinţeză,

repartiţiunea venitului după budget la clerul bisericilor domnesci !.
1. Impărțirea

banilor, vinăriciului

ata

La

biserica

clirosuluă bisericilor

domnesti.

de sus

1200. Arhimandritul Curţei
600. Eclisiarhul Popa Hrizo fiind noii
550. Popa Dionisie
900.

Protopsaltis

Panait.

750. Defterion Sava
400. Petre Canonarh
50. Gregorie Copilul
4150.
Biserirca din os
350.
80.
80.
150.
50.
150.
650.

Proin Eclesiarh Toma, bătrân
Popa loan
ă
.
Popa Constantin
Şerban Psaltis. bătrân cu casă grea
Nicolae cântăreţ din stânga
Biserica puşcăriei
Jeciuiala Dumnlui vel Logofăt

90. Logofătul Divanului
50. Candilanarul

5700.
700. Rămân

|

_
să-i dea ajutor

la meremetul

bisericei

în

Curtea

Veche

6500. Adică șase mil cinci sute toţi banii vinăriciului.

Io Constantin Alexandru Ipsilamte Voevod i gospod Zem.

Vlahiscoie

Poruncim Domnia mea Dumitale cinstit și credincios bocrule al Domniei mele vel Logofăt de ţara de sus, Isaac Ralef, după acâsta foaie să urmeză
a da fieş-căruia dreptul săii. Anul 1805, August 23.
«Adică noi, elirosul bisericiler Curţei Domnesci, cari mai jos ne vom

iscăli, adevorim cu acest zapis al nostru la prea cinstita mâna Dumnâlui biv

vel Ban, Dumitrașco Racoviţă, ca să scie, că şi pre acest următor an ]8t 1806
prin scirea Dumâlui vel Logofăt Grigorașco Ghica, am vîndut Dumn6lui mila
nâstră de vinăriciii ce prin hrisâve domnescă o avem în sud Ilfov şi Vlașca,
după protimisul ce prin hotărire domnâscă are Dumnâlui Ban a cumpăra cu
prețul ce va da alți mușterii, însă popdrele anume: Copăceni și Prundul și
Curmătura și Căpşuna cu alte cuprinsură de numită și cu grădinile din Bucuresci, precum pre larg se arată în luminatul hrisoval Măriei sale a prea
înălțatului nostru Domn Constantin Ipsilante Vodă, şi tocmâla ne-a fost cu -
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Nu

încheia

acest

capitol relativ

la biserică,

fără

de

a

a lui Constantin Îpsiaminti şi câte-va din actele din Domnia acâsta
sa toleranţă religiosă, ba
lante, documentând odată mai mult frumâ
ţâră, cultele străine.
chiar protecţiunea de care sai bucurat în
cii

oscând că catoli
Aşa, la 2 Ianuarie 1803, acest Domnitor, recun
ne «care s'aă
năciu
închi
de
din Târgovişte ai din vechime un locaş
ire şi pre

iar nu sub altă stăpân
aflat şi se află sub protecţia Domniei,
rugăciunile şi pomenirile ce
Domnitoriîi cunosc de protectori întru
la slujbele lor», le reînnoesce mila de

fac către milostivul Dumnegeii
vişte .
sare, de la ocniţa din josul Tergului Târgo
PN

O

a

atata

toți deplin în mânile n6stre,
Dumnâlui în taleri 6500, cari bani "i-am primit
din porunca domnâscă în
dat
s'aă
afară de taleri 100 cari aceştia deosebit
să săvirşesc cu Dumnslui poleiul
mâna mea Eclesiarhul numitelor biserică, ca
peste tot taleri 6500. —
tâmplei bisericei Curţei Vechi, care bani se adună
după cum va voi şi
citi
vinări
i
Deci să aibă Dumnluă a căuta slujba acestu
ă Dumnegeii,să fie în nooră câştig să dea Dumnedeii, seaii pagubă, să ferâsc face, nici la câștig, nici
avem a
rocul Dumnâlui, iară noi întru nimic să nu
it cu înseși iscăli turile ndadever
zapis
acest
dat
am
care
u
pentr
ă;
la pagub
stre. — 1806, Maiă 3,
Subscrierile grecesce.

cilor domnesci făcându-se prin
Acâstă vîndarea vinăriciului clirosului biseri
se banii după poruncă,
ândunumăr
noi
scirea înălţatului nostru Domn, şi prin
adeverit şi noi cu iscălitură. —
pentru a'şi avea vîndarea puterea și tăria o am

1806, Maiti 98.

,

Grigorie "Ghica vel Logofet.

sud Dâmboviţa, din vechime .
«1. Find-că în orașul Domniei mele Târgoviște,
voie și slobodenie ca câţi din ritul
Domnii şi oblăduitorii ţărei acesteia aii dat
u-se acolo, eu drâptă muncăși
catolie celor ce se află locuind şi adăpostind de închinăciune, care s'ati aflat
locaş
un
hrană a neguţătoriilor de 'şă-aii făcut
altă stăpânire și pre Domnul
şi se află sub protecția Domniei, iar nu sub
pomenirile ce fac către milosțărei cunose de protector întru rugăciunile și
acâstă orînduială fiind sub a
cu
locaş
tivul, Dumnedeii la slujbele lor, care
domnescă vechi de la. trecuţi
Domnie ocrotire şi protecţie, aii avut și cărți
cerând: eu smerenie şi plecăDomni cu Greşi-care milă domnâscă, care cărți ce ne-am pliroforisit, de acâstă
după
mea,
ciune a se înnoi şi de către Domnia
domnesci ce aii, am bine-voit și
orinduială și am vădut şi înşine cărțile
pentru ca să fie rugători către
Domnia mea de ne-am milostivit asupră-le,
a Domniei mele şi a altor
stare
buna
şi
milostival Dumnegei pentru viaţa
tularea şi fericirea acestui pământ
Domni din urma nâstră, cum şi pentru îndes

ce ati avut, ca să aibă adică
în care trăesc şi se odihnesc şi le-am înnoit mila
N
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La 4 Aprilie 1803, Constantin Ipsilante acordă luteranilor din
Bucuresci, ca bisericuţa lor din mahalaua Stejarului, să aibă 6 pogâne
de vii şi să sculâscă şi diverse bucate şi să primâscă pe fie-care
an câte 30 de bolovani de sare -de la ocnele domnesci 1.

a lua de la ocniţa ce este din josul Târgului Târgoviștei 50 bulgără sare pre -

tot anul, pentru care să aibă a merge părinții baraţi la Cămărașul la ocnă,
să-şi iae acea milă de sare totă deplin nesmintită în toţi anii, fiind-că acea
milă aii avut'o mai înainte; de care poruncim Cămăraşilor ce veţifi la acâstă
ocniță, întocmai să fiţi următori. — 1803, Ianuarie 2.
Cod.

XLVII,

Verso,

fila 21

4. Hrisovul

Saşilor din Bucuresci. -

Domnii și oblăduitorii cărora li s'aii încredințat de la Dumnedeii stăpânire de ţări și de norâde, datorie având, ca după cum spre norodul cel supus
al săi, așa și spre cei ce aii năzuit subt protecţia, ocrotirea și sprijinela lor,
să arete

iubire

de asemenea

și bună-voie;

de 6re-ce

toţi fraţii Domni

de mai

înaintea nostră cară ai stătut după vreme la acest scaun al Ţărei Rumânesci,
atât după acâstă datorie, cât şi după pilda și obiceiul care urmâză la cetăţile
și politiile mari, unde sunt scaune de Domnie şi stăpâniri ce sunt împodobite
cu mulțimea norodului de pământeni și străini, cari "și aii fiteș-care după
ritul

săi

deosebita

casă de inchinăciune,

am

fost dat la preotul

de

căminărit,

şi la câţi-va

din ritul săsesc, ce se afla vechi locuitori aicea în politia Bucurescă voie şi
slobodenie prin hris6vele Domniilor sale, care le vădum Domnia mea, cuprindătâre de a-și avea numai o bisericuţă de închinăciune în mahalaua Stejarului,
fără de altă împrejmuire de zid, nefiind de vre-o stricăciune seaii supărare
politiei, cum şi 6 pogâne de vio să aibă acâstă biserică aică în ţâră și i-am
miluit cu privilegii d'afi scutite drepte bucatele bisericei, adică vinul de
vinăriciă, i dijmărit 100 stupi, i râmătoră, i de oierit 100 oi, i liude 2 6meni
streini vieri la via bisericei „scutiţi, și alte liude 6 scutiţi aduși din străinătate, apărați de tote dajdiile şi angariile ţărei, cari după cercetarea ce li se
va face, după orînduiala Visteriei de către Ispravnicii judeţului, seaii de către
Dumnâlor zebiţii politiei, să li se. dee și sineturi domnesci de la Vistierie
pentru apărarea lor; i 30 bolovani sare de la ocnele Domnesci pre an și o cârciumă

dreptă

să aibă

scutită

de

fumărit,

de

vamă

și de tote

dările ce sunt pre alte pivnițe; deci învrednicindu-ne Domnul Dumnedeii cu
Domnia acestei ţări, venit-ati inaintea nâstră preotul numitei bisericuțe cu smerenie rugându-ne, ca să înnoim și întărim aceste mai sus numite mile şi pliroforisindu-mă Domnia mea, că acestă bisericuţă ce se află aică înăuntiul politiei
lângă scaunul Domniei, este în protecția Domniei, iar nu subt altă străină
stăpânire și pre Domnul ţărei cunâsce de protector și de acâsta i s'aii fost
dat acest privilegiii, atât pentru ţinerea bisericuţei, cât și pentru cele-l-alte
mile; am bine-voit Domnia mea print'acest domnesc al nostru hrisov de am
înnoit şi a

întărit

milele

ce se caprinde

mai

sus, ca si i se păzâscă întocmai

şi nestrămutat;; Și am adeverit hrisovul acesta cu însăși Domnesca nâstră iscălitună și pecete și cu credința prea iubiţilor Domniei mele fii: Aloxendru
Voevod, Dumitrașco Voevod, Gheorghe Voevod, Nicolae Voevod și Ioan Voevod,

ISTORIA ROMÂNILOR

395

oire de mili bara"La 2 Octombrie 1803, Domnitorul acordă reinn
la anteriorii Domni!.

dobândite de
ilor din Bucuresci şi diverse scutiri

credincioşilor boeri veliţă ai Divanului
i cu mărturia Dumnâlor cinstiţilor! şi
vel Vistier, Pan Scaulat Ghica vel
Domniei mele: Pan Dumitrașco Racoviţă
Pan Radu Golescu vel Vornic de
Spătar, Pan G. Mavrosordat vel Postelnic,
ăt de ţâra de sus, Pan Constantin Ştirțâra de sus, Pan Isaac Ralet vel Logof
at Câmpineanu vel Vornic de țâra de
beiii vel Logofăt de obiceiusă, Pan Scarl
Pan Gregorie Ghica vel Vornic al objos, Pan Barbu Văcărescu vel Vornic,
Logofăt de țâra de jos, Pan Mihalache
ştirilor, Pan Istiate Creţulescu vel
Filipescu vel Căminar, Pan Constantin
Manu vel Vornic al politiei, Pan. Iordache
Golescu vel Stolnic, Pan Scarlat IsGrădișteanu vel Paharnic, Pan enache
Pitar și Ispravnic, Pan Isaac Ralet vel
voreanu vel Sluger, Pa ......: vel
val acesta întru întâiul an dintru
hriso
Logofăt de ţera de sus; şi s'aii scris
l scaunului Domniei rele Bucurescă,
întâia Domnid a Domniei mele, aici în orașu rului nostru Isus Hristos. 1803,
uito
la anii de la Naşterea Domnului și Mânt
.
nese.
slove
lul
Dască
ţă
Chiri
de
Aprilie 4,
Cod,

XLVII,

fila 74 verso.

4. Hrisovul băraţiler.

Domniei mele Bucurescă, ca să
Bisericei băraţilor de aici din oraşul
l Bucurescilor,i la Târgovişte,
dealu
aibă a ţinea doi vieri la viile ce ati în
vă, care acești liude patru să fie scuşi doi argaţi Gmeni străini fără de gâlcâ
de la Visteria Domniei mele preste
tiți şi apăraţi de tote dijmele câte ar eși
să nu aivă; așişderea să aibă a
an în ţeră, de nici unele val și bântuială
oierit 150 de că, de dijmărit litre dou€
scuti şi ale bisericei drepte bucate, de
orașul
ţă ce are biserica âcâsta aici în
sute şi de văcărit vite 15,i o pivni
it,
fumăr
de
ă,
Vechi
rghe
Gheo
ului
Domnie mele” Bucurescă, în mabhalaoa sfint tste altele angarii, ca să fie de
şi de
de căminărit, de vamă, de vin Domnesc
că acestă milă ati avut'o numita biu
pentr
cei,
biseri
tr6ba vîngărei vinului
ți Domni de mai ?nainte, cât şi
serică a băraţilor lăsată atât de alți trecu
sa părintele Domniei mele, precum
de la fraţi Domni din urmă,i de la Măria

dniOctombrie 925 ne-am adeverit; deci învre
şi din hrisovul ce-l văqum cu I6t 1797,
escă,
Român
Ţări
ice
slavn
pravo
i
ia aceste
cindu-ne Domnul Dumnedei cu Domn
cu jalbă către Domnia mea, atât

ică
şi arătându-ni-se preoții de la acâstă biser u că în zidul bisericeă şi pre locul
pentr
și
cât
ora,
acest
pentru înnoirea milelor
ă de fumari, căminari și alți slujbaşi
Disericei făcând nişţe prăvălidre, se supăr
să le hărăzim şi apărarea acelor prărugându-se ca pre lângă cele-l-alte milă
“mai faco iarăși în coprinsul locului
văliore ce aii făcut şi cu celea ce or
primind”o Domnia mea, ne-am milosbisericei, să fie apărate, a cărora rugăciune
întărim, ci le și hărăzim apărarea
le
tivit şi” nu: numai milele ce le-ati avut
de îuce se ya mai face pre locul bisericeă,
acestor prăvălii ce sunt făcute şi
lii,
prăvă
alte
pre
fi
vor
dări
alte
mărit, de căminărit, de cotărit și de ori-ce
se
câţi
toţi
la
cim
porun
care
u
pentr
acestea să fie în pace şi nostrămutate ;
erei
însăș
cu
adeverit hrisovul acesta
cuvine întocmai să fiți următori ; și am
şi cu credinţa

u Ipsilante Vvd.
dința Domniei mele loan Constantin AlexandrDumitrașco, Gheorghe,
prea iubiţilor Domniei” mele fii: Alexandru,

Nicolae
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La 7 Februarie 1805, Domnitorul acordă un noi hrisov bisericei
catolice din Târgovişte, hrisov de reinnoire a anteridrelor bris6ve, cu
atât mai mult, că acelea anteridre hrisve s'ai-perdut, fiind trimise la
Domnie spre reinnoire, în vremea resvrătirei,ce sai întemplat, după

arătarea lui Pater lenupere !.
și loan Vvdi şi cu tot satul cinstiţilor și credincioșilor boerilor celor mari
ai Divanului Domniei mele : Pan Dumitrașco Racoviţă vel Vistier, Pan Scarlat

Ghica vel Spătar, Pan Miinolache Creţulescu vel Vornic de ţâra de sus, Pan

Scarlat Ralet vel Logofăt «dl ţâra de sus, Pan Constantin Stirbeiii vel Logofăt
al obiceiurilor, Pan Scarla' Câmpineanu vel Vornic de ţâra de jos etc.; și

s'aii seris hrisovul acesta la anul dintâiii dintru întâia Domnie a Domniei mele
aici în orașul scaunului Domniei mele

Bucuresci, la

Octombrie 2, de Grigorie Grecian 3-lea Logofăt.

ani de

la Hristos

1803.

Cod. XLVII, fila 165.

4. Hrisovul baraţilor ot Tergovişte.

Find-că

în orașul Domniei mele ot Târgoviște, din sud Dâmboviţa, din

vechime Domnii și oblăduitorii țărei acesteia ati dat voie și slobodenie la
câți de ritul catolicilor, se află locuind și adăpostindu-se acolo, cu drâptă
muncă, și hrană a negustorilor, de 'și-aii făcut un locaș de închinăciune, care
sai aflat şi se află sub protecţia Domnie şi pre Domnul ţărei îl cunosc de
proestos, întru rugăciunile și pomenirile ce fac către milostivul Dumnedeii
la slujbele lor, care locaș cu acâstă orînduială fiind sub a Domniei ocrotire,
aii avut şi cărți Domneşci vechi cu Greși-cari mile Domnesci, pentru cari
mile” viind anume Paterul lenupere și vechilul bisericei de acolo, cu smerenie și plecăciune la Domnia mea, prin jalba ce ne-ai dat ati” făcut arătare,
că domnescile sineturi ce aii avut biserica pentru aceste milă, acum în tiecuta
vreme, avându-le trimese aici la Domnie spre a se înnoi, din pricina r&svrătirei
ce s'aii întâmplat tâte s'aii răpus, rămâind numai cu un sinet, ad: hrisovul
răposatului Constantin Vodă Gehan, ce'l arătă de văgum Domnia mea, scris din
l&t 1754, lulie 18, cu cuprindere, că s'aii dat acestei biserică, ca să fie scutiţi
4 6meni străini, să scutâscă și ale bisericei. drepte bucate, de ovieritoi 150
şi de dijmărit litre 200, cum și la viile bisericei să fie un vier străin scutit;
după care făcutu-ne-aii numitul Egumen rugăciune, cerând milostivire de la
Domnia mea, nu numai a se înnoi.acele domnesci milă, ce după numitul hrisov
se adeverâză că din vechime le-aii avut, ci să adăugăm milă de la Domnia
mea și scut6la viei ce are biserica dea nu plăti vinăriciii pre dreptate bucatele
sale și să fie scutită şi o pivniță ce are biserica în Târgovişte, întru care
se vinde vinul din numita vie a bisoricei, arătând mai vârtos că acum ati
făcut acolo numitul Egumen și noul spital pentru căutarea bolnavilor; de a
căruia ar&tare pliroforisindu-ne Domnia mea, cum că este adevărai, ne milostivim și iată prin acest domnescul nostru hrisov, hărăzim bisericeă ca să aibă
aceste mili, ad: 4 Omeni străini, 150 oi scutite de oierit, două sute litre de
dijmărit și un vier străin la via bisericei scutiţi, ce le-aii avut vechi după

numitul hrişov

și via bisericei scutită de vinăriciii și cârciuma bisericei ce
-

Deşi

tismul
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acordată

cultelor străine, proseli-

toleranţă este

itor.
ortodoxe nu este răi vădut de Domn

e din legea ovreiască,
el acordă din noă miluiri Mariei, «car
din 11 Iunie, 1803.
pravoslavnica credință», prin hrisovul

De aceea
a tras la

acela a unui evreii care seboUn cas curios din 25 Maiii 1804, e

După luminata
de faţă cu, amândouă

|

|

teză şi apoi fuge iar la evrei:

" Prea Inălţate Dâmne
acestei
poruncă Inălţimii tale, cercetând pricină
părţile și

întrebându-se

pâritul

Teodor

ce

are

jălbă
a

răs-

botezat din ovreiil şi chizăşia lui seaii
punde la acâsta, adică de ati fost acela
PI
de fumărit, de vamă şi de tâte dările
o are în Târgoviște scutită de căminărit,
şi pentru -căcă ai sistăsit acolo un noii
câte sunt pre alte pivnițe nescutite;
iubirea de &meni, adăugăm şi acestă milă
spital cu căutare de bolnavi, pentru
i,
taleri 150 pre an din vama Târgoviște
ca să aibă a lua ad: spitalul acesta
pă
se
să
ca
u
pentr
deci
;
anul ne lipsit
care bani poruncim să se dee pe tot
t, am bine-voit Domnia mea de- amămuta
nestr
şi
rea
apuru
milă
z6scă aceşta
nţa Domnieă mele şi cu credinţa prea
adeverit hrisovul acesta cu însăși credi
Dumitrașco, Gheorghe, Nicolae și loan
iubiţilor Domnie mele fii: Alexandru,
ţi şi credincioșă boexiă veliţă ai
cinsti
Vyvqi., martori puind și pre Dumnâlor
Ghica biv vel Ban, Epistatul,spătăriei,
Divanului Domniei mele: Dumitrache
ache Brâncoveanu vel Ban, Gheorghe
Dumitrașco Racoviţă vel Vistier, Manol
escu vel Vornic de ţâra de sus, ete,
Mavrocordat vel Postelnic, Stefan Văcăr
treilea dintru întâia Domnie a Domniei
şi s'ait seris hrisovul acesta la anul al
Bucurescă; la anul 1806, Februarie 7,
mele, aici în'orașul scaunului Domniei mele
-

de Chiriţă Logofătul Divanului.
Cod.

XLVII,

fila 272.

u Ipsilante gospod Zem. Viahiscoie.
4. Milost. Boj. loan Constantin Alexandr
ati tras la pravoslavnica credinţă,
- Biind-că Maria, care din legea ovreiască
Domni, câtşi de la Măria sa
fraţi
ţi
are privilegii, atât de la cei-l-alţi trecu
lie şi o cârciumă, sub acâstă prăvăpărintele Domniei mele a scuti o prăvă
de vin domnesc, de ortul vătăşesc și
lie de fumărit, de căminărit, de vamă,
și pre cârciumi, însă prăvălia și cârciuma
de alte angarii ce sunt pre prăvălii
n
fi apărat de rindul dăjdiilor, fiind străi
drepte a sale, cum și Nica soţul ei, a
avut
aii
ce
legii
privi
t
mea de "i-am înnoi
şi scăpătat; ne-am milostivit şi Domnia
scutite după cum se cuprinde mai
aibă
le
să
lie
prăvă
şi
atât acea cârciumă
rîndul dăjdiilor şi de alte angarii,
de
sus, cât şi bărbatul ei să fie nesupărat
bună pace pentru .tâte câte se cuprinde,
şi poruncim tuturor de obștie a da
așa este porunca Domniei mele. îi saam
a nu face nică un fel de supărare, că
receh gd.— 1803, Iunie 11.
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de are vre-o sciință unde se allă- fugit, cu totul tăgădui, că nică n'aii fost în
chezășia lui, nici scie ce s'aii făcut, fără de numai gise, că acest ovreii aii
“fugit și gise jăluitorul 'că "l-ati avut tovarăș fiind vecin cu dănsul, și vrând
ca să se boteze, după jalba ce aii dat, s'aii orinduit la prea Sfinţia sa părintele Mitropolit, de care și făcând trebuință de a'și găsi nași să se .hoteze
S'aii rugat de dânsul ca să] boteze, și el, după datoria creștinâscă văgându-le
că are rîvnă la pravoslavnica lege s'aii paranenisit de "l-ai botezat, socotind
să facă bine, și aşa după ces'aii botezat, neavând unde să șâţă, sar fi rugat iarăși
ca să-l primâscă la dânsul, și “l-aii și primit, dar cu tote acestea nu rămînea
tot-d'a-una la dânsul, ci ca un om slobod mergea unde-i era voia, și într”'o
Vinere, ce este acum două săptămâni, augind că aii fugit, dar. unde și cum
habar n'are, aii mers la Mitropolie și ar fi întrebat pre preoți acolo, pentru
acest botedat de se ailă la biserică și iar. fi spus că viind 'şi-aii luat -așternutul și s'aii dus; după acea iar fi spus un Tănase ot -Baia nouă că într'a cea
Vineri Par fi vădut pe la 10 ceasuri trecând încă cu doi ovrei spre Broşteni,
care Tănase aducându-se dete mărturie și înaintea judecâţii, că ar fi vădut,
atuncă cu doui ovrei mergând spre Broșteni, dar -pre ovreii nu-i cunâsce, am
întrebat dar pre jăluitorul ovreii, de vreme ce încă chefilemâoa piritului nu
Vaii lăsat pre acel fugit când ai făcut tovareș şi i-ati încredinţat marfa de
vin, cu ce cuvint acum ?] cere de la pâritul Teodor și gise că de la Mi-

tropolie după ce l'aii botezat, l'ar fi luat pâritul
care cere și el acum

Teodor în s6ma lui, de la

ori pre om să 71 -dea, seaii să plătescă paguba ce "i s'aii

întîmplat de taleri 600 vedre vih; ce dice că *i lipsesce din vinul ce aii fost
asupra acelui tovarăș.al lui, i taleri 150, ce "i este dator cu două zapise
deci mai întâiii, fiind-că pâritul Teodor nici o chezăşia nu are dată pentru

acel dosit la mâna jăluitorului, nică la sfinta Mitropolie

după ce l'aii bote-

zat, pentru-că nici este obiceiii când se botâza din ovreii, sati. din altă lege,
a'l da sfinta Mitropolie în chizășia cui-va și al duoilea nu se pote învinovăţi Teodor pâritul că Vaii botezat 'și aii fugit să plătâscă jăluitorului ovreiii

paguba ce s'a întâmplat din pricina botezului, căci și de nu

se boteza,

a-

vând de gând să. fugă și ovreiii fiind tot putea să fugă și să mănânce banii
și mai v&rtos neavând jăluitorul nici o -dovadă asupra bănuelei lui că laii
cacerdisit pâritul Teodor unde-va, nu are dar nici un cuvint drept a cere
omul sea paguba de la pâritul, fiind-că și după mărturia numitului Tănase,
se vede că tot ovrgiii I'aii cacerdisit, de care şi nu lipsiiit a insciința Măriei
tale, iar hotărirea..... — 1804, Maiii 25.

”

Vel Agă, lanache Medelnicerul.

Io Constantin Alexandru Ipsilante Vud.
gerea

Fiind-că în diastima de gile ș&pte-deci și două, ce ai trecut de la alejudecății până acum nu s'aii arătat față de o apelaţie de mulțămire
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că cu dreptate ai
şi fiind-că după arătarea ce ni se face a pricinei, ved&m
poruncim, să fie
şi
-acâstă
oa
vel Agă, întărim dar anafora
judecat Dumnlui
August 5.
1804,
—
'Ţală.
pâritul “Teodor în pace şi nesupărat de către numitul
*

Numer6se hrisve aii dat Constantin Ipsilante în favârea m&năsi. Unele
tirilor din peninsula Balcanică, acordându-le diverse venitur
diverse
lângă
pe
te
stabili
şcoli
din aceste hrisâve aii in vedere şi
mănăstiri.
acte, pentru
Dăm în anexele de mai jos un număr de asemenea
_
anii 1803—1806.

Anexe.
Arhanghelii
Hrisovul de milă al mănăstirei de la Arnăutkioi cu hramul
Aprilie 14,
1794
din
Moruzi
dru
Alexan
Mihail şi Gavril; întăresce hrisovul lui
ie. 13.
Februar
03,
an.—18
pre
să primâscă de la Carvasara câte 200 taleri

_ Hrisovul mânăstirei

Şişman

de peste Dunăre,

din munţiă

Târnovuluă.

lul : « aceștia
Câţi cu duhul lui Dumnedeii se pârtă, după cum dice aposto
sufletul
isâscă
mărtur
Și
să
vrea
sunt fii lui Dumnedeii,> pentru cei ce vor
cea neplata
lua
a
dnici
datori sunt a face milostenie, şi aşa se vor învre
aceia
că
vi
milosti
cei
scădqută de la împăratul Slavei, după cun dice: «fericiţi
și
de
deschi
se va'
se. vor milui, şi înaintea acelora cu bucurie porta cerului
eii
înaintea lui Dumned
“sa intra ca nisce fii moştenitori, cu mărire și cu cinste
jite». Drept aceea
neveşte
cununi
cu
na
în -sălașurile ceresci şi se vor încunu
întru prea cinirea
oblădu
cu
Domnia mea învrednicindu-ne de la Dumnegeii
e, câ să înoim.
dragost
şi
stitul scaunul ţărei aceștia, și având vîvnă dumnedoâscă
domni pe la sfintele
şi să întănim daniile și milele cele orînduite de răposaţii
s'aii dăruit acea oblăduire,
- mănăstiri, nu numai aacă, unde de Dumnedei ni
lipsit, după “datorie, a da
ci şi la alte părţi pe unde ai fost trebuință, n'am
ai dăruit nouă şi socoeii
mână de ajutor din cele ce bogatul darnic Dumned
ire, ce se chiamă
mănăst
tiPam Domnia meași pentru sfinta şi dumnedeeasca
care este peste Dunăre, în
Sişmon, ce este făcută de răposatul Şişmon Craiu,
esce hramul sfintei de viaţă
munții Târnovului, unde se. cinstesce și se prăznu
nțăm că se află la multă
făcătârei şi nedespărțitei Troiță, de care ne înscii
a, am rivnit Domnia
unde-r
slăbiciune, neavând ajutor seat venit din alt
e

1. Cod, L, fila 250;
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mea, prin ajutorul facerei de bine a ne face și noi ctitori la acâstă sfîntă
mănăstire. Deci printracest cinstit hrisovul al Domniei mele dăm şi orînduim
ca să iae pe tot anul milă de la Domnia mea câte bani șâse mii, și părinţii
ce vor veni la acâstă milă, pentru cheltuiala lor, bani cinci sute, însă aceștă
bani să iae din visteria Domniei mele, pentru că acâstă milă a avut sfinta
acâstă mănăstire încă de mai "nainte de la alţi fraţi domni, cât şi de la Măria
sa părintele Domniei mele, prin hrisâvele ce vădum cu 1&t 1776 Febiuarie: Drept
aceea și Domnia mea milostivindu-ne îi încim acâstă milă, ca să fie sfintei
mănăstiri de ajutor și părinţilor de hrană și de chivernisâlă; poftim dar şi
pre alţi întru Hristos frați domni, cari în urma nâstră se vor învrednici oblăduitori ţărei

aceştia, să bine

voiască a înoi și a

întări

hrisovul

acesta,

cu

însăși credinţa Domniei mele: Ion Constantin Alexandru Ipsilante Vvd., și
cu a prea. iubiţilor Domniei mele fii: Alexandru Vyd., Dumitrașco Vvd.,
Gheorghe Vvd., Nicolae Vvd., Ioan Vvd., şi cu tot sfatul cinstiţilor și ceredincioși boerilor Domnici mele: Pan Dumitrașco Racoviţă vel Vistier, Pan
Scarlat Ghica vel. Spătar, Pan Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radu
Golescu vel Vornic-de ţâra de sus, Pan Isaac Ra'et. vel Logofăt de ţâra de
sus, Pan Constantin Știrbeiii vel Logotăt de obiceiuri, Pan Scarlat Câmpineanu
vel Vornic de ţâra de jos, Pan Barbul Văcătescu vel Vornic, Pan Grigorie
Ghica vel Vornic obștirilor, Pan Istrate Creţulescu vel Logofăt de ţâra de jos,
Pan Mihalachi Manu vel Vornic al politiei, Pan Lordachi Filipescu vel Căminar, Pan Constantin Grădișteanu vel Paharnic, Pan Ienache Golescu vel Stolnic,
şi Pan Scarlat Izvoreanu vel Sluger, Pan
vel Pitar și Ispravnic,
Pan Isaac Ralet vel Logofăt de ţâra de sus ; şi s'a scris hrisovul acesta întru
întâiul an dintru întâia Domnie a Domniei mele, aici în orașul Bucuresăă, la
anul din l&t 1803. Aprilie 25, de Zamfirache Logofăt za taină1.
Hrisovul

Sfintei mănăstiri Ivirul, de milele ce are.

Din tote cele mai alese și mai lăudate lucruri, la cei ce de la Dumnegeă
li s'aă dat a stăpâni, fapta cea mai bună, este mai al6să și mai lăudată și de
vreme ce stăpânirile de la Dumnegeii sunt orînduite, datori sunt stăpânitorii
obiceiurile şi așegămintele oblăduirei sale, a le înnoi și întări; iar mai vârtos
la sfintele lui Dumnegeii locașuri, unde se săvirşesc Dumnegeescile leturghii
şi unde cei ce aii părăsit vița acâsta trăese viţa îngerescă, rugându-se lui
Dumnedeii pentru spăsania sufletelor lor, a tot n&mul creștinilor pravoslavnică ;
drept aceea și Domnia mea, din mila lui Dumnegeii înălțându-ne Domn al
acestei pravoslavnice Ţări Românesci, între altele însciinţându-ne și pentru
Siînta și Dumnegeiasca mănăstire, ce se numesce Lvirul, la care se cinstesce
şi se prăsnuesce hramul Adormirea prea sfintei stăpânei nâstre Născătârei de

„4. Cod. XLVII, fila 64.
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Dumnedeii și pururea fecidrei Maria, ce "i gic portarița, cum că se află la
multă neindemânare, neavând alte mili spre ajutor la păsurile ei, din voinţa
Domnilor și a Domniei mele, mai ales pentru evlavia ce avem şi dragostea
din tot sufletul nostru către prea sfinta Născătore de Dumnedei, fiind-că şi
acest dar căruia ne-am învrednicit, a fost însăși solirea către fiul săi şi Dumnedeul nostru, pentru aceea dăm şi orînduim Domnia mea mila ce a avut
acâstă sfîntă mânăstire, ca să iae pe tot anul, de la cămărașul de ocnă, taleri
200, i de la vel Vameș, din banii Cavasaralei taleri 300, însă să aibă a lua
baniă acoștia la 20 a lunei lui Iulie, ca să fie sfintei _măntăstizi de ajutor Şi
întărire, părinţilor de hrană și chivernisire, iar Domniei mele și părinţilor
Domniei mele vecinică pomenire, pentru că acâstă mai sus numită milă aii
avut-o mănăstirea, atât de la alți fraţi Domni de mai înainte, i de la Măria
sa părintele Domniei mele, precum din hrisovul Domniei sale fratelui Alexan-

dru Moruzi, ce văgum cu 16t

1799, Maiii, întărit şi la 16 1799, August 92

ne-am adeverit; deci, rugăm și pre alţi fraţi Domni, cari în urma nstră se
vor învrednici cu domnia acestei pravoslavnice ţări, să bine-voiască a înoi și
a întări mila acesta, .ca şi a Domniilor sale mili și faceri de bine,-ce vor face,
să fie în urmă de alţii ţinute în s6mă; şi am adeverit hrisovul acesta cu însăși credinţa Domniei mele loan Constantin Alexandru Ipsilante Vvd. şi cu
credinţa prea iubiţilor Domniei mele fii :: Alexandru Vvd., Dumitraşco Vvd.,
Gheorghe Vrd.; Nicolae Vvd. și loan Vvd.; marturi fiind și Dumnâlor cinstiţi
și credincioși boierii veliţi ai Domniei mele i proci, scriindu-se hrisovul acesta
la întâiul an dintru întâia Domnie a Domniei mele, aică, în orașul scaunului
Domniei mele Bucurescă, la anii de la zidirea lumei 7311, iar de la Domnul
Dumnedeii și mântuitorul nostru lisus Hristos 1803, Aprilie 26, de Răducan
,
Poenaru al 3-lea Logofăt, de Divan!.
Hrisovul mănăatirei Ivirul de la. Țarigrad
Două lucturi minunate sunt cele ce încununăză şi împodobesc bunătăţile Domnilor și a oblăduitorilor, amândouă vrednice de laudă și de mărire,
adecă : Marea

trebuință

din care cea d'intâiii

se silesce către

cârmuirea „cea

politicâscă, iar cea. de a doua către podsba cea bisericâscă; însă iubirea unei
de către. alta cu atât mai de folos este, cu cât pentru marea cuviință ca de
un lucru lumesc, dice mântuitorul : «te grijesce şi spre multe'te silesce, iar
pentru buna credinţă, qice,un lucru trebueste» ; la care lucru trebuincios uitându-se domnii cei înţelepţi, cârmuirea politiei cu. dreptate o săvârşesc şi dreptatea bisericei, adecă podsba, cu înţelepciune o împlinesc, câștigând partea
cea bună care nu se va lua de la dânşii. Drept aceea și noi întru Hristos
Dumnegdeii bine credineizsal domn loa Constansin Aiexandru Îpsilante Vvd,

4. Cod. XLVII, fila 101.
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Domniei și a oblăduirei
din pronia celui de sus fiind înălţați la stăpânirea
l sfintei mănăstiri
metohu
pentru
acestei ţări, și însciințându-ne Domnia mea
Dumnedeească s'aii
râvnă
din
Ivirul, ce are la Belichio de la Țarigrad, unde

ire și cu milostenie
îndemnat" părinții acelei mănăstiri cu ajutorul de la mănăst
o sfintă.

de aii făcut acel metoh,
de la exeștini, cheltuind multă sumă de bani
Mucenic Haralambie, unde aii
biserică, întru pomenirea stintului sfinţitului
la mănăstirea Ivirul, ca să fie
adus și sfinte mâşte, mâna sfinției sale, ce se află
ul sfinției sale; ai mai
de folos celor ce cu înferbinţâlă vor năzui la ajutor
părinţilor călugări, și ca
făcut şi alte zidiri cu odăi pentru şederea și odihna
cererea ce aii făcut păo chibzuire nouă cu multă trebuință de ajutor, după
la Măria sa părintele
rinţii de acolo, li s'aii făcut milă de ajutor, atât de
Moruzi, din hrisovul
Vvd.
Domniei mele, cât şi de la Măria sa Alexandru
de aici din ț6ră, la vreme când
ce”l vădum cu 1. 1799, ca să iae pe fie-care an
ara, taleri una sată
iai şi alte mănăstiri, din vama Bucurescilor, de la Carvas
u-ne Domnul Dumnegeii
şi de la ocnă bolovani sare una sută. Deci învrednicind
am înnoit și am înţărit
de
vit
milosti
cu Domnia acestei pravoslavnice ţări, ne-am
ajutor și de întărire,
mila ce se arată mai sus, spre a fi sfintului Metoh acesta
i mele şi părinţipărinţilor călugări de hrană şi de. chive nis6lă, iar Domnie
alți frați domni, cari
lor Domniei mele veşnică pomenire. Rugăm dar și pre
în urma

nâstă

se vor

învrednici a

fi domni

şi oblăduitoriă

acestei creștinesci

și ale Domniilor sale
ţări, să bine-voiască a înoi și a întări acâstă milă, ca
am adeverit hrisovul
şi
;
milă şi faceri de bine să fie în urmă ţinute în sâmă
Alexandru Ipsilante
acesta cu însăşi credința Domniei mele Ioan Constantin
Alexandru Vvd,, DuVed., şi cu credinţa prea iubiţilor Domniei mele fii:
și Dumnâlor cinmitrașco Vvd., Gheoghe Vvă. şi Ioan Vvd., mantori fiind
şi s'aii scris
proci;
i
î
mele
i
stiți şi credincioşi boeri veliţi ai Divanului Domnie
aică în
mele
ei
hrisovul acesta la întâiul an dintru întâia domnie a Domni
e 28, de Zamfioraşul scaunului Domniei. mele Bucuresci la Î. 1803. Aprili
xache biv al 3-lea Logofăt.

Hrisovul mănăstirei Chicul de la Ostrovul Chiprul
lui DumCei ce săvârşese bunătăţile cele de suflet folosităre şi plăcute
şi după
ci
,
vintâză
nedei, nu numai întru acâstă vioţă se laudă şi se bine-cu
cărora
a
,
vecinică
petrecania lor, le rămâne numele nemuritor și pomenire

suflet în cetele drepţilor se selășluesc.
e;
Multe bunătăţi sunt cu care pote nescine a dobândi sulletâsca mântuir

i,
iară cea mai mară este milostenia ce se face nu numai la săraci şi la scăpătaţ
lui
robul
eii
și
aceea
ci mai vârtos la sfintele lui Dumnegeii locașuri. Drept
eiască îndemDumnedeii Ioan Constantin Alexandru Vodă, din rivnă Dumned
1. Cod. XLVII,

filele 101

și 100.
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nându-ne din tot sufletul și inima, având în destulă evlavie către. prea sfînta
de Dumnegeii născătâre şi pururea fecidră Maria, a căruia hram se află sfinta
mânăstire din Ostrovul Chiprului ce se numesce Chicul, la care mănăstire se
află şi sfinta icână a prea sfintei născătâre de Dumnedei cea zugrăvită de
siîntul Luca și fiind-că la acestă sfintă mănăstire se află multă sărăcie şi
scăpătăciune, a avut milă Domnia mea, ca, să iae pre fie-care an de:la cămărașul de ocne câte taleri 200, precum din hrisovul Domniei sale părintele
Domniei mele, cel vădum, cu l$t 1797 Iulie 2, ne-am adeverit. Drept aceea
ne-am milostivit şi Domnia mea de am iunoit mila acâsta, şi pentru ca să iae
acestă milă ne strămutat, sea să nu se facă vre-o zăticnire de a nu merge
acâstă milă la vremea ei acolo, la numita stintă mănăstire, am orînduit Domnia
mea Epitrop și purtător de grijă, pre Egumenul ce după vremuri va fi la sfinta
mănăstire Mărcuţa, ca să pârte grije numitul Egumen a lua acâstă orînduită
milă pre fiesce-care an de la Cămăraşul ocnelor, la luna lui Martie, și
prin mijlocirea 6menilor de ispravă şi vrednici de credinţă să o trimiță la sfinta mănăstire
Chicul de la ostrovul Chiprului, să se dee în mâna celor de acolo
părinți, şi
să iae adeverinţă la mâna lor către cel de aică Egumen al mănăstirei
Mărcuţa.
Pentru aceda am dat Domnia mea acest hrisov al Domniei mele sfintei
și Dum- ,
nedeescei mănăstiri Chicul, de la ostrovul Chiprului, spre a lua ac6stă
milă pre
fiesce-care an ne contenit şi ne oprit să fie spre chivernis6la sfintei mănăstiri,
Domniei mele şi părinţilor Domniei mele vecinică pomenire; rugăm dară
și pre
alți întru Hristos ivați Domni ai noștri, pe care Domnul Dumnedeii
cu nemărginita Dumnedeiască a sa milă, în urma nâstră "1 va alege a
fi Domni și
oblăduitori acestei ţeri Rumânesci, oră! din n&mul nostru de va
fi, seai din
alt nâm, să bine-voiască şi Domnia lor a înnoi și întări mila acâsta
prin
cinstite hrisâve ale Domniilor sale, ca și milele Domniilor sale
să fie bine
primite și ţinute în s6mă de către Dumnedeiiși de alți Domni întărite,
ca şi
Domnul Dumnegeii să dăruiască oblăduirile Domniilor sale cu fericire.
Şi am
iitărit Domnia mea hrisovul acesta cu însăși credinţa Domniei mele
Io Costandin Alexandru Ipsilant Voevod, şi cu credinţa prea iubiţilor Domniei
mele

fi: Aleosanâru Voevod, Dumitrașcu Voevod, Gheorge Voevod, Nicola Voevod

și loan Voevod, martori fiind și Domniile lor cinstiți. şi credincioși boeri
vestiți ai Divanului Domniei mele: Pan Dumitrașco Racoviţă vel Vistier,
Pan
Scarlat Ghi ca“ vel Postelnic, Pan Gheorgache Mavrocordat vel Postelnic,
Pan

Radul Golescu vel Vornic

de ţâra de sus, Pan Isaac Ralet vel Logofet de

ț6ra de sus, Pan Costantin Stirbei vel Logofăt de obiceiuri, Pan Scarlat
Cămpinen vel Vornic de ţâra de jos, Pan Barbu -Văcărescu vel Vornic, Pan
Grigorie Ghica vel Vornic al obștirilur, Pan Strat Creţulescu vel Logofă
de
țâra de jos, Pan Mihalache Manu vel Vornic al politiei, Pan Iorgache
Filipescu
vel Căminar, Pan Costantin Grădiştean vel Paharnic, Pan lanache
Golescu

vel Stolnie, Pan Scarlat Izvoranu

vel Sluger, Pan.

. . ...

vel Pitar şi
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de jos; şi s'aii scris hrisovul
ispravnic, Pan Issaac Ralet vel Logot& de ţera
a Domniei mele, aici în orașul
acesta întru întâiul an dintru întâia Domnie
zidirea lumii 7311, iar de la
scaunului Domniei mele Bucuresci, la anii dela

Is. Hris. 1803.-April
nascerea Domnului Dumnedeii şi mântuitorul nostra
de Mateiii Musceleanu Logofăt de Divanul.
Hrisovul sfinţilor

36,

Voevodă de la Moreea.

bunătăţile
Două lăcruri minunate sunt, cele ce încununsză și împodobesce
Domnilor și ale
adecă:

marea

oblăduitorilor, - amândouă

trebuință

din

care

cea Wîntâiă

vrednice

de laudă şi de

se silesce

mărire,

către pcârmuirea

cea

osebirea uneia
politicâscă, iar cea de a doua către pod$ba cea bisericâscă, însă
de

marea cuviinţă, ca
de către alta,cu atâta mai de folos este, cu cât pentru
te silescă ; îar pentru
multe
un lucru lumesc qice Mântuitorul : te grijesci şi spre
trebuincios uitându-se
buna credinţă, dice, un lucru trebuesce, la care lucru
e o săvirsesc şi dreptatea
Domnii cei înțelepţi,. ocârmuirea politiei cu dreptat
câștigând partea cea
bisericei, adecă: pod6ba, cu ințelepeiune o împlinesc,
bună

care nu

se va lua

de la dânșii;

drept;

aceea

dar

şi noi

întru

Hristos

Ipsilante V vd.
Dumnegeii bine credinciosul Domn loan. Constântin Alexandru
ţărei acesteia
din pronia cea de sus fiind înălţaţi cu Domnia şi oblăduirea

ire de. la Moreea,
şi însciințându-ne pentru Sfinta şi Dumnedeiasca mănăst
prăznuesce hramul sfinţilor
_care este stavropighie nouă, unde se cinstesce şi se
cum că âcâstă sfîntă
Gavril,
și.
şi marilor Voevod ai oştilor cerescă Mihail
de mai înainte,
Domni
mănăstire fiind scăpătată aii avut milă, atât de la fraţii
mănăstire
sfintă
ia acâstă
cât şi de la Măria sa părintele Domniei mele, ca să
şi taleri 35 de la ocne;
pre tot anul câte taleri 70, însă taleri 35 din vamă

deci după evlavia ce avem,

din tot cugetul

inimei

nostre, asupra

Sfintelor

Domnia mea de am înnoit și
și Dumnegeescilor locașuri, ne-am milostivit și
spre a fi sfintei mănăstiri
am întărit mila acâsta, ca să se păzâscă nestrămutat
lor Domniei mele, vecănică
„de ajutor şi îndreptare, iar Domniei mele și părinţi
cari de la Domnul Dumnedeii
pomenire. Rugăm dar şi pre alţi fraţi Domni,
e Țări Românesci, să binese vor învrednicii a fi Domni acestei pravoslavnic
Domniilor sale milă şi
ale
şi
voiască a înnoi și a întări mila acesta, ca
; şi am adeverit hrisovul
faceri de bine să fie în urmă de alţi ţinute în seamă
ntin Alexandru Ipsilante
acesta cu însăși credinţa Domniei mele loan Consta
fii: Alexandru Vvd.,
Vyd., şi cu cedința prea iubiţilor Domniei mele
și loan Vvd., martori fiind
Gheorghe Vvd., Dumitraşcu Vyd., Nicolae Vvd.
Divanului Domniei mele :
ai
şi Dumnblor cinstiţi și credincioși boeri veliţi
Ghica vel Spătar, Pan lorPan Dumitrache Racoviţă vel Vistier; Pan Scarlat
u vel Vornic de ţâra de
gache Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radu Golesc

1. Cod. XXLVII, fila 124.
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us, Pan. Isaac Ralet vel Logofăt de ţâra de sus, Pan Constantin Ştirbeiii vel-

Vornic de. obiceiuri, Pan

Scarlat Câmpineanu

vel

Logoi&

de ţâra de jos,

Pan Barbul Văcărescu vel Vornic, Pan Gregorie-Ghica vel Vornic al obştirilor,
Pan Istrat Creţulescu vel Logofăt de ţ&ra de jos, Pan Mihalache Manu vel
Vornic a poliţiei, Pan lordache Filipescu vel Căminar, Pan Constantin Grădişteanu vel Paharnic, Pan Ienache Golescu vel Stolnic, Pan Scarlat Isvoreanu
vel Sluger şi Ispravnic, Pan Isaac Balet vel Logofăt de ţâra de sus:
şi s'aii seris hrisovulacesta întru întâiul an dintru întâia Domnie a Domniei
mele, aici în orașul scaunului Domniei, mele Bucuresci, la anii de la Nascerea

Domnului

Dumnedeii

şi Mântuitorului

Hrisovul mănăstirei

nostru Isus Hristos.

1803,

Maiii

231.

Csenofont de la Sfeta-Gora.

Cunoscut şi dovedit lucru este și la mari și la mică și la tot creștinul
ce viază în lume, că ori-carele socotesce a-și chivernisi visța prin fapte bune
şi plăcute lui Dumnegeii, vodese și se cunâsce chiar şi aiev6, că nu numai
pentru lauda cea vremelnică a numelui celui lăudat de 6meni, se nevoesce
și se sîrguesce, ci mai mult și mai ales pentru folosul şi mântuirea sufletului şi pentru nădejdea cea curată și bună a răsplătirei faptelor - bune de
către marele și prea Inălţatul Dumnegeii, căcă prin iubirea de 6meni și prin
Imerarea faptelor bune, fieş-care așt6ptăşi nădăjduesce de la Domnul Dumnegeii răsplătire vecănică, dar și de la Gmeni laudă pricinnesce și cu bună
cuvintare se bine-cuvintâză ; drept aceea învrednicindu-ne Domnul Dumnegeă
cu Domnia acestei pravoslavnice Țărei Românesci și având rivnă către
sfintele lut Dumnedeii locașuri, nai vârtos către cele ce se află la scăpătăciune şi lipsă să le ajutorăm și să le miluim cu cea ce ne va fi prin
putință ; am bine-voit pentru sfînta mănăstire ce de vre-o dou&-deci ani încoa
s'a aşedat chinovion de părinți sihastri, precum din vechime fusese și de
mulţi ani se stricase, unde s'a strîns și îndestulat număr de părinți călugări,
cari sihăstresc și se silesc cu sîrguință spre bunele fapte, cu multă rîvnă și
supunere, păzind cu neclinţire orînduelile sfinţilor marilor părinți chinoviaţă,
Sava, Antonie și Eftimie, și fiind-că la ast-fel de petrecere nu este slobod

părinţilor de a âmbla după milostenii în

alte părți, decât “numai a'și păzi

datoria orinduelei la mănăstiră și a'și împlini canonul rugăciunei, şi aşi pe-

trece viăţa în singurătate, unde nu pentru mâncare seaii îmbrăcăminte, ci
pentru obicinuitele cereri ale Haraciului, care sunt sciute, nu pot trăi fără
de un -venit la cheltuiala
adevăr

acestor

părinți

trebuinci6să; de aceea,

ajutorul cu 6reș-care

fiind

dar cuviincios

în

deosebire de alte mănăstiri, și

printwacest Domnescul nostru hrisov ce'i dăm, întărim atât mila ce aii avut
de “fratele Domn Alexandru
mai înainte, cât și adaosul ce-i s'aiițfăcut în urmă

1..0od. XLVII, fila 196—197..
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Moruzi Vvd, prin hrisovul cel văqum cu 16t 1800, Ianuarie 11; adecă să
iee pe fie-care an vinăriciii din dealurile Domnescă ot sud Buzăi, însă din
poporul
atât din
vor mai
bolovani
călugăzi
după cea

Viespescă, i Bădeni, şi Muscelul, de vadră câte trei bani cu părpărul,
viile ce sunt până acum într'aceste popâre, cât şi din cele ce se
face de acum înainte; așișderea să ice de la ocna Telega pre an
sare 200; cy cari aceste mili se ajută sfinta mănăstire și părinţii”
la cheltuielele lor, spre a putea ţinea chinovion în starea cea bună,
veche bună orînduială acestei mănăstiri și părinţii de la acâstă sfîntă

mănăstire să fie datori a ruga pre milostival

Dumnedeii

pentru a Domnici

mele bună stare şi pentru părinţii noştrii și pentru îndestularea acestei
ţări: și am adeverit hrisovul acesta cu însăși Domnâsca nâstră iscălitură şi
pecete și cu credința prea iubiţilor mei fii: Alexandru Vvd., Dumitrașcu
Vvd., Gheorghe Vvă., Nicolae Vvd. şi loan Vvd,, martori fiind și Dumnslor
cinstiți. și credincioși boeri veliţi ai Divanului Domnie mele : Pan Dumitraşcu
Racoviţă vel Vistier, Pan Scarlat Ghica vel Spătar, Pan Manolachi Creţulescu
vel Ban, Pan lordache Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radul Golescul vel
de ţâra de sus, Pan ConVornic de țâra de sus, Pan Scarlat vel Logofăt
Câmpineanu vel Logofăt
Scarlat
Pan
stantin Ştirbeiii vel Logofăt de obiceiuri,
de ţâra de jos, Pan Dumitrașcu Racoviţă vel Vornic, Pan Barbul Văcărescu
vel Vornic, Pan Gregorie Ghica vel Vornie al obştirilor, Pan Istrate Creţulescu
vel Logofăt de ţera de jos, Pan Mihalache” Manu vel Vornic al politiei, Pan
Iorgache Filipescu vel Căminar, Pan Constantin Creţulescu vel Paharnic, Pan
Enache Golescu vel Stolnic şi Ispravnic, Pan Isaac Raket vel Liogofăt de țâra
de sus; şi s'aii seris hrisovul . acesta întru înţâiul an dintru întâia Domnie
a Domniei mele, aici în Bucuresci, la 18 1803, August 12, de Răducanu Poenaru
|
biv 3-lea Logofăt, Condicarul Divanului!.
o

sa

e Zem.

Vlahiscoe

Fiind-că cei după vremi Arhiereii, prea sfinţii părinţi Mitropoliţi ai
Varnei, pururea și tot-d'a-una s'a aflat cu slujbă în trebile Domniei și atât
către Gmenii Domnesci ce mergși vin de la Țarigrad, cari 'și-aii trecerea lor
pre la Varna, S'aii ar&tat cu buna primire, întru înlesnirea călătoriilor, cât şi
la trimiterea altor slujbași . şi boeri domnesci, ce merg cu memurieturi la
Varna, ai fost osîrduitori în trebile şi pricinele Domnesci, mai ales prea,
Sfinţia sa părintele Gregorie, ce se află acum arhierând la acâstă eparhie; pentru acele slujbe, dar, cu care s'a arătat până acum, și cu care vădăjduim a
se arăta prea

Sfinţia lor arhieroii

eparhiei

aceia.

și de aci înainte tot-d'a-una

în trebile Domnie şi către 6menii domnescă și pentru că ne este sciut și
trebuinţa ce are: de ajutor acâstă eparhie; am bine-voit Domnia mea, întru

A. Cod. XLVII, fila 429.
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netăgăduită ce aii Domnii asupra

sfinte-

lor şi Dumnegeescilor lăcașuri și "i-am făcut acest privilegii, ca să aibă numita

eparhie de aici, din venitul vămilor domnescă, pre tot anul câte taleri 150,
după cum ai avut acâstă rînduialăși de la alți frați Domni din "naintea
nâstră ; pentru care nu suntem la îndoială că și fraţii Domni ce în urma nâstră
vor oblădui ţera acâsta, vor bine-voi a întări mila acesta care se cuvine a
o avea numita eparhie, pentru numitele slujbe; și am întărit hrisovul. acesta
cu însăşi domnâsca nâstră iscălitură şi pecete, i cu eredinţa prea iubiţilor
Domni6i mele fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorge, Nicolae și loan Vvqi,
martorii fiind şi Dumnslor cinstiţi și credincioși boeri veliţi, ete. La întâiul
an dintru întâia” Domnie. — 1803, lunie 241.
Hrisovul sfintei mănăstiri

Grigoriu de la. Sfeta-Gora

Milosteniile şi tote facerile de bine preste t6tă vremea şi în tot locul
—sunt primite ca o mir6zmăcu bun miros duhovnicesc înaintea prea Inălţatului
Dumnedeii, iară milostenia și facerea de bine ce se săvârșesce la sfintele lui
Dumnedeii locașuri, unde neîncetat se proslăvesce numele Domnului nostru
cât. şi
Isus Hristos şi de unde toți aşteptă ajutor, cu atât sunt mai primite,
:
Qicând
ei,
pentru
r6gă
se
obşte
de
Dumnegeesei le adunără în sfînta biserică
Dumnecu
e
proslăvesc
îi
și
«sfințesce Dâmne pre cei ce iubesc pod6ba casei tale
sus ni ai
deiasca puterea ta»; drept aceea dară, de vreme ce pronia cea de
Ţări Rumânescă,
încredințat şi nouă ca o sârtă, acest scaun al Domnie acestei
sfintele
avem datorie netăgăduită a căuta și a ajuta cu tot felul de mijlâce
r&alţi
la
de
și
avut
aii
ce
cele
lui Dumnedeii locașuri, cu cât mai vârtos
și
întări
le
a
cade
se
posaţi şi mai din 'naintea n6stră trecuți Domni milă,
ajuta;
pâte
se
unde este neajungerea şi sciute trebuinţe şi neputinţele, cu cât
pentru acâsta dară, fiind că și sfinta Dumnedeiasca mănăstire de la Sfeta-Gora
sfintuce se numesce și Grigoriu, unde se cinstesce și se prăznuesce hramul
minuni
de
făcătorul
Lichia,
la
de
lui părintelui nostru Nicolae Arhiepiscopul
călugări ce se
neavînd vre-un venit din care să potă mănăstirea și părinții
și miluim acâstă
locuesc într'însa să se hrănâscă, după datoria ce avem, dăm
mele a lua pre tot
„sfintă mănăstire, ca să aibă cu acest hrisov al Domniei
lua vinăriciul
anul taleri 500, cu pecetluit de la ocne; așișderea să aibă a
din

Dealul Scheilor

ot sud

Saac,

la care

deal

are

să iae mănăstirea

sfinţilor

trei bani
Apostolă câte doui bani de vadră eu părpărul, iar din cei-l-alţi câte
de vadră; hotărîm
şi mănăstirea

Proti

să iae sfinta mănăstire Grigoriu
un

ban

de vadră;

a'și trimite om, ca să scrie şi măsure

ci dar

câte doui barţ.de

la vremea

“vinăriciului

vadră

să aibă

drept vinurile, după obiceiii, eu cotul

domnesc pecetluit şi din cinci bani de vadră să iae mănăstirea Grigoriu doui
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bani şi mănăstirea sfinţilor Apostoli doui bani și mănăstirea Proti un ban
după osebite cărți ce are, iară vinăricerii domnescă să nu se amestece întru:
nimic, pentru că acâstă milă ai avut'o sfîntă mănăstire atât de la alţi fraţi

Domni, cât şi de la Măria sa părintele Domniei mele, precum

din

hrisovul

Măriei sale fratelui Alexandru Vodă Moruzi cel vădum, cu 16t 1793, Septembrie 1, ne-am adeverit; drept aceea şi Domnia mea ne-am milostivit de am
neînnoit și am întărit mila acâsta, ca să iae pre tot anul şi să i se păzâscă
trebuinţele
la
ajute
se
să
strămutat, ca să fie sfintei mănăstiri de întărire,
iar Domniei mele şi r&posaţilor părince areși părinţilor de hrană și chivernis6lă,
bine
ţilor Domniei mele vecinică pomenire; rugăm dară şi pre alții, întru Hristos
la Dumnecredincioşi frați Domni, cărora după vremi li se va încredința de
și a întări
înnoi
a
ă
bine-voiasc
să
ţări,
deii a fi oblăduitoră creștinesci acestei
să fie în
încă
bine
de
faceri
și
milele acestea, ca și ale Domniilo. sale milă
credinţa
însăși
cu
urmă de alții ţinute în semă; adeverim hrisovul acesta
credinţa prea
Domnie mele Io Constantin Alexandru Ipsilante Vvd. și cu
şi loan
iubiților Domniei mele fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe, Nicolae
aă
boeri
veliţi
credincioși
şi
cinstiți
Vyvdi., martori puind pre toți Dumnâlor
vel
Ghica
Scarlat
Vistier,
vel
Divanului Domniei mele : Dumitrașco Racoviţă
vel Postelnic,
Spătar, Manolache Creţulescu vel Ban, Gheorghe Mavrocordat
de ţâra de
Radu, Golescu vel Vornic de ţâra de sus, Isaac Ralet vel Logofăt

sus, Constantin

Ştirboii vel Logoft de obiceiuri,

Scarlat

Câmpineanu

vel!

Vornic de ţâra de jos, Dumitrașco Racoviţă vel Vornic, Barbul Văcărescu
vel
vel Vornic, Mateiii Fălcoianu vel Vornic al obştirilor, Istrate Creţulescu
FiliIordache
Logofăt de ţâra de jos, Mihalache Manu vel Vornical politiei,
rel
pescu vel Căminar, Constantin Grădişteanu vel Paharnic, Ienache Golescu
Sluger,
Stolnie, Teodorache Văcărescu vel “Comis, Scarlat Izvoreanu vel
Dumnâlui
hrisov
acestui
facerei
lancul vel Postelnic, ian. Ispravnie la epistăşia
„vel Logofăt de ţâra de sus; și s'ail scris hrisovul acesta la al douilea an dinmele
tru întâia Domnie a Domniei, mele, aici în, orașul scaunului Domniei
1803
—
Bucurescă, la anii de la Nascerea. Domnului nostru Isus Hristos.

Septembrie 13, de Gheorghe Logofăt de Divan.
Brisovul mănăstirei

Proti de lângă

Țarigrad

Milosteniile şi tâte facerile de bine preste tâtă vremea și în tot locul
Înaltului
sunt primite ca o mir6zmă cu bun miros Suhovnicese înaintea prea
la sfintele lui
Dumnegeii ; milostenia și facerea de bine ce săvirșesce nescine
şi de unde toţi
Dumnedeii “locaşuri, unde. neîncetat se proslăvesce numele săii
adunări în
aştâptă ajutor, cu atâta sunt mai primite, cât și Dumnegeescile
ce iubesc
cei
pre
Dâmne
sfinţesce
sfinta biserică se râgă pentru că, dicând:

fila 278.
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edeiască -puterea ta ; drept aceea dar,
podâba casei tale și-i proslăvesce cu Dumn
s'a încredințat și nouă ca 0 sârtă, acest
de vreme ce din pronia cea de sus ni
Rumânescă, avem datorie netăgăduită
părintese scaun al Domniei acestei eri
ciri sfintele lui Dumnegeii locașuri,
a- căuta şi .a ajuta cu tot-felul de mijlo
la cei din 'naintea nâstră Domni, cum
mai vârtos cele ce ati avut mili și de
a le întări, şi unde este neajungerea
şi de la părintele Domniei mele, se cade
cu cât se pote, adăoga ; între

şi seiuta trebuinţă

care fiind

şi sfinta mănăstire

în stare prâstă vrednică de ajutor,
care se numesce Proti de lângă Țarigrad,
nainte milă, pre-

Domni de mai
și fiind-că a avut şi de la alți răposaţi fraţi
hrisâvele Domsa părintele Domnică mele, după cum din

cum şi de la Măria
dar şi Domnia mea de am înnoit și
niilor sale ne-am adeverit, am bine-voit
ta mănăstire în toţi anii vinăam întărit acâstă milă, ca să aibă a lua numi
ad: din cincă bani de vadră câte un
piciul din Dealul Seheilor ot sud Saac,
doni ai mănăstirei S-ţii Apostoli din
ban, iară cei-l-alţi patru bani sunt
de la Sfeta-Gora, orînduiți cu osebitele
Bucuresci şi două ai mănăstirei Grigoriu
tri-

hrisovele Domniei mele, care: acâstă

milă luând-o sfinta

mănăstire prin

şi cele-l-alte mănăstiri, să se ajute la
meşi de acolo la vremea -ce vor lua
ţii ce locuesc întru acâstă mănăstire
trebuinţele că are, şi să fie datori părin
sfintele slujbe pentru pravoslavnicii
a ruga pre milostivul Dumnegeii în tâte
e a acestei creștinesci ţeri; pentru care
Domni şi pentru liniştea şi bunastar
„la
în urma nâstră se ver învrednici de
rugăm Și pre alţi frați Domni, cari
vobineţări,
e
păzit
i
acestei de Dumnegei
Domnul Dumnedei a îi stăpânitoră
r
a al Domniei mele, ca şi al Domniilo
acest
iască a înnoi şi a întări hrisovul
e,
ţinut
alţii în urmă primite şi în s&ma,
sale hrisoveși mili încă să fie de
cu însăși credința Domniei mele loan
întărim Domnia mea hrisovul acesta
şi cu credinţa prea iubiților Domniei
Constantin Alexandru Ipsilante Vxd.
, Nicolae și Ioan Vergi, şi cu mărmele fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe
turia

mele:

cinstiţilor

Damnslor

Pan Manolache

logofeţiilor

mari,

şi credincioși

boierii

veliţi

ai Divanului

Domniei

vel Ban, Epistatul!
Creţulescu vel Ban, Constantin biv

Gheorghe Mavrocordat

vel Postelnie,

Constantin Filipescu

c de ţâra de sus, Gregorie Brâncoveanu
vel Vistier, Ştefan Văcărescu vel Vorni
iţă vel Vornic, Barbu Văcărescu
vel Vornic de ţera de jos, Dumitrașco Racov
de obiceiuri, Petrache Ridoridi vel
vel Vornic, Nicolae Racoviţă vel Logofăt
Racoviţă vel

r, Mihalache
Vornic al politiei, Dumitrașco Racoviţă vel Cluce
scris hrisovul acesta întru
sa
şi
Ştivbeiii vel Stolnic, ete.,
Paharnic, Fotache
al donilea

an

dintru

întâia

Domnie

a Domniei

mele, aici în orașul scaunului

nascerea Domnuluiși Mântuitorului
Domniei mele Bucuresci, la anul de la
Chiriţă Logofăt de Divan.t
nostru lisus Hristos 1804, Iulie 21,de
t

PI
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unde

este capul sfintuluă

Visarion,

Minunat este Dumnedei întru Sfinţii săi, care prin mijlocirea lor, ca
prin nişce organe și. vase curate şi ale sfîntului Duh, pricinuesce necontenit
mare ajutor și folos norodului seaii n&mului creștinese, prin tote locurile și
în tot chipul, slăvind pre aleşii săi cu îndestulare de minune, dându-le darul
tămăduirilor, fieș-căruia după măsura darului lui Hristos, precum dice apostolicescul cuvînt; din carele și sfintul și marele arhiereul Visarion acum în
vremile de apoi, s'ai cunoscut vrednice locaș al sfintului Duh, ca şi întru
el să fie luminat Dumnegei şi proslăvit .prin darul ce i-ai dat a tămădui b6la cea-năprasnică a ciumei pre cel ce scapă la el cu credință și
cu rugăciune ferbinte, al căruia sfint cap se află cu cinste la Sfînta
și Dumnedeiasca mănăstire ce se numesce Dusco, unde se cinstesce şi
să prăznuesce sfinta Preobrejanie a Domnului Dumnedeii și mântuitorului
nostru Isus Hristos, care sfint odor la vremi de mare trebuință de câte ori
s'aii adus în ț6ra acâsta, s'aii mântuit ţâra .de ticălosa periciune a cumplitei
periciuni a morţei; drept aceea, întru mulțămită facerei de bine căgându-se a
avea numita mănăstire locaşul sfinției sale un cuviincios ajutor din milele
domnesci, Măria sa părintele Domniei mele, întru cea din tâia Domnie, ai dat
hrisovul Măriei sale, ca să iae numita mânăstire din venitul oenelor câte taleri
9200 pre an, lângă care aă fost mai adaos în urmă și Domnia sa Mihai Vodă
Suţul taleri cinci-deci, precum și Domnia sa Alexandru Vodă Moruzi alţi
taleri 50, apoi Măria sa părintele Domniei mele întru a doua Domnie aii
mai adaos milă acestei mănăstiri, adăogând lângă acei taleri 200 ce aii avut
dintru cea dintfiii Domnie alţi taleri 300, ca să iae pre fieș-care an câte taleri
500, din venitul ocnelor, iară cei l-alţi taleri una sută să iae din venitul
vămilor adecă de la Carvasara, ce fac toți talerii 600 pre an, care aceşti
bani din oene și din vămi să-i dee Cămâraşii şi cu Vameșii când vor fi ocnele
și vămile vîndute, iară când vor fi în credinţă, să se dee de la Cămara Domn6scă cu pecetluiri; deci învrednicindu- ne și pre noi Domnul Dumnedei cu
stăpânirea la părintescul scaun al acestei pravoslavnice țări. creștinescă, am
bine-voit de am înnoit și am întărit printr'acest Domnescul nostra hrisov, ca
să se păzescă și să se urmeze numitei mănăstiri acestă milă pre fioş-care au,
cu urmare întocmai după cum se cuprinde mai sus, ca să fie datori părinţii
de la acâstă sfintă mănăstire a ruga pre Dumnaogeii în t6tă vremea, pentru
buna stare și îndestulare a acestei ţări; de care rugăm pre iubitorii de Hristos
Domni, cară din mila luă Dumnegeii vor oblădui scaunul Ţărei Rumânesci după
noă, să intărescă mila acestei sfinte mănăstiri, pentru cinstea sfintei mănăstiri
şi al sfintului și pentru ajutorul obștei, ca și Domnul Dumnedeii prin rugăciunile sfiutului să le intărscă Domnia și oblăduirea cu pacinica, liniște,
ca să fie mila acâsta sfintei mănăstiri de ajutor şi de întărire și părinţilor
-

|
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și celor din urma
călugări de hrană şi de chivernisire, iar Domniei mele
ă pomenire ; şi am întărit
nâstră frați Domni, ce vor întări mila acâsta, vecinic
Constantin Alexandru
hrisovul acesta cu însăși credința Domnie mele, Ioan
Alexandru, Dumitașco,
Ipsilante Vyd: şi en a prea iubiţilor Domniei mele fii;
Dumnâlor cinstiţi şi
pre
şi
puind
Gheorghe, Nicolae şi loan Vvdi, martori
Manolache BrâncoPan
credincioși boeri veliţă ai Divanului Domniei mele:
iilor mari, Gheorghe Mavroveanul, Constantin Ghica biv vel Epistatul logoteţ
Vistier, Gregorio Caliarh vel
cordat vel Postelnic, Constantin Filipescu vel.
vel
u Vornic de țâra de sus, Gregorie Brâncoveanu
Spăta, Ştefan Văcărescvel
vel Vornic, Scarlat Slătineanu
Vornic. de ţâra de jos, Barbu Văcărescu
vel Logofăt al obiceiurilor,
vel Vornic. al obștirilor, Nicolae Racoviţă

Petrache Ritoridi vel Vornic al

politiei,

Dumitrașco

Racoviţă

vel

Clucer,

Filiposcu vel Stolnic, AlexMihalache Racoviţă vel Paharnie, Alexandru
eanu vel Sluger, Ioan vel Pitar
andru Negre vel Comis, Dumitrașco Coznăţ
Epistatul logofeţiilor mari ;
şi Ispravnie, Constantin Ghica biv vel Ban,
dintru întâia Domnie a Domşi s'ati seris hrisovul acesta la anul al treilea
Bucurescă, la aniă de la Nascerea
nisi mele aică în orașul scaunului Domniei mele
Hristos 1804, Decembrie 4
Domnului Dumnedeii și mântuitorului nostru Isus

_de

Chiriţă

Logofăt de Divan.

Țarigraduluă.
Hrisovul biserieei din satul Pivatele din. drumul
Dumnegeescei biserică din
Dat-am domnescul nostru hrisov Sfintei și
unde se cinstesce -şi se prăznuesce
satul Pivatele, din drumul Țarigradului,
de acolo, ca să aibă milă a lua
hramul sfîntului Teodor, şi șe6lei Elinesci
scă a Carvasaralei câte taleri
pre tot anul de aici din vindarea Vămei domne
de la trecerea Dumnâlui Domnului
una sată cinci-deci pre an, pentru că încă
a eu a doua domnie aică la
Alexandru Moruzi Vodă pru la acest sat, în venire
. ce aii făcut tâți locuitorii de
Țâa Rumânescă, după arătarea şi rugăciunea
vechime, stricată fiind fârte
obştie ai acestui sat, pliroforisindu-se de multa
ului sat prin datorie seaii osîrdie
şi mai pre jumătate căduse, locuitorii numit
se află și şeâla elinâscă tocmită
de o aii prefăcut din temelie, lângă care
de acolo, și fiind-că numitul sat nu
pentru învățătură şi luminarea ucenicilor
cu nescare-va venituri, din câre să plăeste în stare cu putere, nică piserica
s'a pricinuit la prefacerea și înnoirea
tâscă. simbriile dascălilor și datoria care
a bisericei, a dat Domnia sa carte,
bisericei, cum și cheltuiala cea curgătâre
prin care a făcut milă şi ajutor la
încă de atunci, cu 16 1799, Februarie 17,
și ședle din alte părți aii dintru
um loc cuviincios, după cum și alte biserici
ca și şe6la de'aică taleri ună” sută
acâstă ţâră creștinâscă ajutor, ca să iae biseri
pe acâstă milă, care 1 văgum Dompre an şi mai pre urmă 3 ati dat și hrisov

Ra
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Martie

17;

deci,

învrednicindu:ne

și pre noi

Domnul

Dumnegeii cu Domnia acestei pravoslavnice "Țări Rumânescişi pliroforisindu-ne
Domnia mea de trebuința aceea ce are acâstă biserică și șeâla de acolo, după rugăciunea ce aii făcut şi Domniei mele acum locuitorii de acolo, ne-ai milostivit şi
Domnia mea şi nu numai am înnoit mila de taleri 100, ci încă am maiadaogat și alți
tăleri 50; și pentru ca să i se păzescă și săi se urmeze acâstă milă, dăm sfintei
biserică și şedlei

de acolo

acest domnescul nostru hrisov de întărire,

adeverit

cu domnâsca nâstră iscălitură şi pecete, cu credinţa prea iubiţilor Domniei
mele fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe, Nicolae și Ioan Voevodi
; cu mărturia Dumnâlor cinstiţilor și credincioșilor boeri veliți ai Divanului Domniei
mele: Pan Manolache Brâncoveanu vel Ban, Costache Ghica biv. vel Ban,
Epistatul Logofeţiilor mari, Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic, Constantin Filipescu vel Vistier, Ştefan Văcărescu vel Vornic de ţâra de jos, Barbu Ştirbei
vel Vornic, Barbu Văcărescu vel Vornic, Nicolae Racoviţă vel Logotă de
obiceiuri, Scarlat Slătineanu vel Vornic al obştirilor, Patre Ridoride vel Vornic
al politiei, Dumitrache Racoviţă vel Clucer, Mihaiii Racoviţă vel Paharnic,
Alexandiu Filipescu vel Stolnic, Alexandru Negrea vel Comis. Dumitrache
Cornăţan vel Sluger, Loan vel Pitar și Ispravnic, Costache Ghika biv vel Ban
Epistatul Logofeţiilor mari; și sati scris hrisovul acesta întru al treilea an
din: întâia Domnie a. Domnică mele, aici în orașul scaunului Domniei mele
Bucurescă, la 16 1804, Septembrie 43, de Dumitrache Logotă de Divan !.
Hrisovul mănăstirei

din

Ostrovul

Halchii,

De vreme ce Sfinta și Dumnegeeasca mănăstire din Ostrorul Halchii de
lângă marea și lăudata cetate a Țarigradului, unde se cinstesce și se prăznuesce hramul sfîntului marelui Mucenic și purtător de biruință Gheorghe,
ce'i gie Grimcos, se află la scăpătăciune şi fără nici un ajutor și chivernisală, ca alte sfinte mănăstiri, avut-aii orînduită milă prin hrisovul Măriek
s6le părintelui Domniei mele Alexandru Ipsilante Vvd, de lua de la Cămărașii
de ocne pre an câte taleri una sută cinci-deci, precum din hrisovul Măriei sale ot
lât 1777, Decembrie 19, ne adeverim
; drept aceea dară și Domnia mea ne-am
milostivit de am înnoit și am întărit mila acâsta, și cu acest hrisov al Dompiei n6stre, orînduim pre tot anul să aibă a lua de la Cămăraşul de ocne
aceşti taleri 150 cu pecetluit, nestrămutat, când iai și alte mănăstiră, pentru
care și părinţii acestei sfinte mănăstiri să fie datori a ruga pre milostivul

Dumnedei

în tâtă vremea la sfintele

slujbe

ce le săvîrșese

într

aeâstă

sfîntă mănăstire pentru starea Domniei mele și pentra liniştea și pacea
norodului creștinesc și acelora ce în urma nâstră vor fi de la Dumnegeii
orînduiți Domni și oblăduitori ţărei acesteia pre cari-i rugăm să bine-voiască

1, Cod. XLVII, fila 254.
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a mănăstire pentru dragostea şi
a întări și a înnci mila acâsta la numit
într însa, ca şi ale Domniei sale
evlavia sfintului Mucenic ce: se prăsnuesce
la alți frați Domni, ţinute; și am
mili și aședăminturi să fie în urmă, de
Domniei mele loan Constantin
întărit hrisovul acesta cu însăși credința
prea iubiților Domniei mele fii:
Alexandru Ipsilante Vvd. şi cu credința
și loan Voevodi, martoră fiind şi
„Alexandru, Dumitrașcu, Gheorghe, Nicolae
ai Divanului Domniei mele:
Dumnâlor cinstiţi și credincioși boeri veliți
mari, Gheorghe Mavrocordat
Dumitrașcu Ghica vel Ban, Epistatul Logofeţiilor

vel Postelnic, Constantin Filipescu Vistier,

Ştefan Văcărescu

vel Vornic de

c de ţera de jos, Barbul Ştirbeiii
țâra de sus, Constantin Ştirbeiu vel Vorni
Scarlat Slătineanu vel Vornic al
vel Vornic, Barbul Văcărescu vel Vornie,
vel Vornic

uri, Petrache Ritoridi
obștirilor, Nicolae Racovită Logofăt. de obicei
vel Clucer,
escu vel Stolnic, Dumitrache Racoviţă

al politiei, Alexandru Filip
Negre vel Comis, Radu Poenariu
Ştefan Fălcoianu vel Paharnic, Alexandru
vnic, Constantin Ghica biv vel Ban
vel Sluger, Iordache vel Pitar și Ispra
hrisovul, acesta la întâia Domniea
Epistatul logofeţiilor mari ; şi s'aii scris
l scaunului Domniei mele Bucurescă,
nâstră în anul al treilea, aică în orașu
edeii şi Mântuitorul nostru Isus
la anii de lu Nascerea Domnului „Dumn
ăt de Divan).
Hristos 1805, Ianuarie 5, de Chiriţă Logof

câte taleră 10 din oierit, dijmărit
Frisovul -mănăstirei Stavrodromi a lua
|
|
.
şi vinăriciiă.
care se îndaţoresc cel ce oblăduesc
Nu sunt alte semne maă ar&tătâre cu
norâde, care se numesc închipuiri supre pământ și ii stăpânirea de ţări şi
adică închipuire cereșcei stăpâniri,
fletesci ale lui Dumnedeii, spre a urma,
t, decât facerea!de bine și ihărăzirea
de unde li. s'ati dat stăpânirea pre pămân
de la cel de sus, & împărtăşi şi a
din darurile acelea, ce Sai învrednicit
măsura mică şi mare, după trebuinţa
hărăzi la locurile cele trebuincidse, după
şi de obşte; iară mai vârtos milostenia
şi dupt novoinţa ce are fieş-care în parte
le lui Dumnedeii locașuri, unde
şi facerea de bine ce se săvirseșce la sfinte
Dumnedeii şi Mântuitorului nostru
neîncetat se proslăvesce numele Domnului
cu atâta sunt mai primite pentru-că
Isus Hristos și de unde aşteptăm ajutor,
ici de obște se râgă pentru ei, dişi Dumnedeescile adunări în. sfintele biser
pod6ba casei tale și "X proslăvesce
când: «sfinţesce Domne pre col ce iubesc
fiind-că înăuntru și la împărătâsca
cu Dumnedeiasca putere a ta»; drept: aceea,
ce se dice Stavrodin s'aii zidit
şi prea slăvita cetate a 'Ţarigradului, în locul

uirea
o sfintă biserică din noi, întru cinstea şi prăsn

hramului

Intrărei

în

torei şi pururea feciârei Maria, şi
biserică a prea Sfintei de Dumnedeii Născă
în care ali intrat la zidirea să, cum și
cunoscută fiind multa și greaoa datorie
a
ÎI

4. Cod, XLVII, fila 272,

d
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trebuinţa ce are acâstă sfintă biserică: de, ajutor,

de

aceea

după

pilda

altor

biserică şi mănăstiri de la depărtate locuri, cari se împărtășesc-eu milă dintru

acâstă ţâră, având datorie netăgăduită și către acest Sfînt şi Dumnegeesc locaş,
unde apururea cu neîncetare se pomenesc toţi făcătorii de bine, cu cuviință
fiind a ajutora, socotit-am Domnia mea şi 'i-am orînduit milă, ca să iae pre
fieş-care an, de aică din ţâră, însă de la trei huzmeturi, adică: oierit, dijmărit
și din vinăriciii, de la fieş-care huzmet deosebit, şi să dee cumpărătorii de la
ei preste banji cumpărătorei de un judeţ câte taleri dece ajutor la acâstă
stîntă biserică și Domnia ta cinstit și credincios boerule al Domnie mele,

vel Logoiet de ţra de sus, să o faci acâsta cunoscută şi la Vistieria Domniei

mele, ca la vremea vîndărei huzmeturilor să o arăte cumpărătorilor spre a
da acești bani negreșit, câre luându-se de Epitropul ce va fi orinduit, să se
trimâță la acâstă sfintă biserică spre a fi a sfintei biserici de ajutor şi întărire, iară Domniei mele şi părinților Domniei mele vecinica pomenire ; rugăm
dară și pe alţi fraţi Domni, cară în urma nâstră se vor înivrednici a fi oblă-

duitorii acestei creștinescă ţări, să bine-voiască a înnoi și întări acâstă milă,

ca și ale Domniei sale mili ce vor face să fie în urmă de alții păzite și ţi-

nute în s6mă; şi am adeverit hrisovul acesta cu însăși credința Domniei mele,
Ioan Constantin Alexandru Ipsilante Voevod şi cu credința prea iubiţilor
Domniei mele fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe, Nicolae și Ioan Voevogă, martori fiind și Dumnâlor cinstiţi și credincioși boeri veliți ai Divanului -Domniei mele: Dumitrașco Racoviţă vel Vistier, Manolache Brâncovân
u
vel Ban, Scarlat Ghica vel Ban Epistatul Spătăriei, Gregorie Caliarh vel
Postelnic, Isaac Ralet vel Logofăt de ţâra de sus, Constantin Creţulescu vel
Vornic
de ţâra de sus, Barbu Ştirbei vel Vornic, Istrati Creţulescu vel Vornic,
Scarlat
Slătineanu vel Vornic al obștirilor, Constantin Bălăceanu vel Logofăt
de ţâra
de jos, Gregorie Băleanu vel Logofăt de obiceiuri, Costache Manu vel
Hătman,
Constantin Varlaam vel Vornic al Politiei, Iordache Creţulescu
vel Clucer,
Mihalache Filipescu - vel: Paharnic,. . Stolnic, Costache vel Comis,
ve]
Sluger, . . . vel Pitar, şi Ispravnic, Isaac Balet vel. Logofăt de ţâra
de -sus;

și s'ail scris hrisovul acesta la anul al patrulea întru întâia Domnie a Dom-

niei mele, aici în orașul scaunului

Domniei

mele Bucuresci,

Nascerea Domnului Dumnegeii și Mântuitorul nostru
Decembrie 22, de Chiriţă Logofăt de Divan.!.
Hrisovul

mănăstirei

de la

la anul

de

la

Isus Hristos. —- 1805;

Ostrovul Patmo, de milele ce are.

Cei ce săvirșese bunătăţile cele de suflet folositâre și plăcute
lui Dumnegii, nu numai în viața acâsta se laudă și se bine-cuvintâză,
ci și după petvecania lor le rămâne numele nemuritâre întru pomenirea
vecănică. Multe
1. Cod. XLYII,

fila 351,

M5
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dobândi mântuinţă, iară cea
bunătăţi sunt date cu care pâte nescine a
numai la săracă și scăpătaţi,
mai mare este milostenia ce se face nu
locașuri ; drept aceea fiind că şi
ci mai vârtos la sfintele lui Dumnedeii
care se cinstesce și se prăznuesce
sfinta mănăstire de la Ostrovul Patmo, la
euvântător, loan Bvangelistul,
hramul sfintului Apostol şi de Dumnegeii
i, care mănăstire aflându-se
“unde se află şi şcâlă de învățătura cărţei elinesc
acestei mănăstiri la loc cu
“în scăpătaciune și lipsă, mai vârtos fiind starea
milă atât de la alți fraţi Domni,
nevoinţă a hranei părinţilor de acolo, aii avut
prin hrisâvele cele v&dum, ca
cât şi de la Măria sa, părintele Domniei mele,
r câte taleri şeşe-deci (60);
să iae. pre fieşce-care an de la Cămăraşul ocenelo
popâre din sud Doljiă,
şepte
și
așișderea să iae și vinărieiul din două-qeci
vadră și părpărul după
de
bani
de la toți cei ce plătesc vinăriciul câte doui
l cu Măgureţii, Culintenii, Ghinobiceiii, ale căror nume sunt acestea: Jidoru

de
denă, Malul Spart, i Locustenii de Jos, i Locustenii

Sus, Sadova din plasa

Bărza, Breasta din
Dumbrăvei, i Livegile, Grindu cel Mare, Nedeea, Târnava,
Săpotul, Bul-

Geheşul, Turburea,
plasa Câmpului, Șămnecul, Ohaba, Mierea,
a, Valuţa, Socenii, Tălpașul
buceniă, Ciorarii, Băloşenii, Spafii, Ulmetul, Slavuţ
rcă Vinăricerii domnesci îădin plasa Hamarădei, în care aceste popâre măca
Şămnicului, ai numit Şămnicul
cuse osebire cu alte nume, adecă la poporul
de sus puind Brăneţul, i Lode Jos şi Şămnicnl de sus, și în Locustenii
Daneţ și Lumaș; dar s'aii
custenii de jos şi Jorocul și în Magaret puind
întărită sai îndreptat, dându-se
făcut cercetare prin judecată şi cu anatora
numiri nouă, cum aii luat mai
mănăstirei a lua vinăriciul şi dintr'â cele
vremea

avut, i pentru care la
nainte fiind din cuprinsul popârelur sale ce aii
Vinadin partea mânăstirei să umble împreună cu

vinăriciului orinduitul om
ceste numite popâre şi făcând
ricorii domnesci, ca să serie tot sinariciul dintra
-

și de omul mănăs
două Gătastihe, asemenea, iscălite și de Vinăriceri Domnescii una sută să-i dee
taleri
care
săiae omul mănăstirei partea sa deplin; din
tirei,

izvorul vieţei, unde locătre Egumen pre tot anul la biserica ce se numesce
i
cei-l-alţă să-i cheltuâscă la dresul minăstirei,
cuesc maici călugărițe; iar
la dresul şcâlei de acolo de la

Patmo şi la

hrana şi trebuința

ucenicilor,

osebit şi Hagi Dimitrache
cari se novoese pentru învăţătură la acâsţă șovlă și
potriva

din
a sa osten6lă şi cu cheltuiala sa, zidind hanul
Papazoglu, care din
iarăși din
și
schimb
cu
are luat
sfintului Gheorghe Vechii pre locul să, ce-l

agonisâla sa, cumpărând

două-qeci și opt

pogâne

vie în Valea Nigovanilor,

ce pogâne vie în Valea Mieilor,
sud Saac, cu pământul lor, și alte şeaă-spre-de
fiind-că ș'aii petrecut viaţa întru
tot într'acel județ, iarăși cu pământul. lor şi
trupul săii şi-aii făcut rînduelă de ai
necăsiătorie, fără de ai rămânea clironomi din
care acelea rindueli sati întărit și
împărtăşit pe rudele sale prin di6tă înscris,
omii săi în ce chip aii a urma,
prin hrisâve Domnescă, rînduind şi pre cliron

ale sale şi cu carte,i
iar mat în urmă s'a întărit acele întocmiri

legături

446

V. A. URECHIĂ

de la prea fericitul patriarh al Ţarigradului, în care întocmiri 16gă și hanul
cu viile, a da etision pre an la ostrovul Patmo, câte taleri patru sute dece,
cară să se împartă precum. în dietă. ... şi prin numitele hrisâve și întăriri
se coprinde, și osebit alţi taleri una sută, rinduesce a se da, însă taleri

_cincă-deci la sfîntul

mormint,

și alți taleri cincă-qecă

la .. .. . precum

acesta aii dat şi în scris acolo la numitele locuri și pentru numitul han
cu viile, are întocmire făcută cum să urmeze și clironomii lui ca să le potă
ținea în starea

lor cea bună,

și a se trimite pre tot anul nesmintit acel etision,

care faptă bună a numitului Hagiii, şi ajutor ce face la acestea locuri cuviinci6se,
vădând-o fraţii Domni și Măria sa părintele Domniei mele, pre lângă întăririle ce ati dat prin hrisâvele Domniilor sale, care s'aii vădut și de Domnia
mea, pentru întoenririle Hagiului, aii orinduit și aceste milă, adecă : fumăritul
al tuturor prăvăliilor Hanului, stringându-se să se trimită la Patmo împreună
cu cel-l-alt etision, iar fumarii Domnesci să nu se amestece și numitul Hagiii
nu numai să aibă priveleghion neamurilor, fiind așegat la orinduiala boerilor
de neam, ci încă şi când vor da alţi ajutor și împrumutări, el să fie apărat
cum și chironomii lui, i hanul să fie nedajnici de ori-ce Găjdii și angariă
să scutâscă vinăriciul, i dijmăritul,. dreptele bucatele hanului, să scutâscă ale
acelor trei clironomi ai săi, lasă așişderea și purtătorii de grije ai hanuluă, anume Hristea Gheorghiu, i Dimitrie Petco să fie nedajnică, scutindu-și
dijmăritul şi vinăriciul pe drepte bucatele lor; asemenea și două pivnițe ale
hanului să fie scutite de fumărit, de căminărit, de vamă, de vin domnesc, i de
ortul Vătăşese și de tâte ori-ce altele angarii și-dără vor fi pre alte pivnițe;
să aibăși doui hangii, două zidari, doui dulgheri, 6meni străini scutiţi.cu adeverinţe și pecetluiri de la Visterie; dept aceea, ca să păz6scă tâte milele și
orinduelile ce se cuprind mai sus, am daţ acest Domnesc al nostru hrisov,
întărit cu însăși Domnâsea nâstră iscălitură și pecete și cu credirița prea
iabiţilor noştrii fiii: Alexandru Vvd., Dumitrașco Vvd., Gheorghe Vvd., Nicolae Vvd,, loan Vvd, martorii fiind și Dumn6lor cinstiţi și credincioși boeri
veliţi ai Divanului Domniei mele: Pan Dumitrașco Racoviţă vel Vistier, Pan
Scarlat Ghica. vel: Spătar, Pan Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radu
Golescu vel Vornic de ţera de sus, Pan Isaac Ralet vel Logofăt de ţâra de
sus, Pan Constantin Stirbeiu vel Logofăt de obiceiuri, Pan Scarlat Câmpineanu
vel Vornic de ţâra de jos, Pan Barbu Văcărescu vel Vornic, Pan Gregorie
Ghica vel Vornic al obştirilor, Pan Istrate Creţulescu vel Logofăt de țâra de
jos, Pan Mihalachi Manu vel Vornic al politiei, Pan lorgaghe Filipescu vel
Căminar, Pan Constantin Grădişteanu vel Paharnic, Pan lanache Golescu rel

Stolnic, Pan Scarlat Izvoreanu vel Sluger, Pan
vel Pitar şi
Ispravnic, Pan Isaac Ralet vel Logofăt de ţâra de sus; și s'aii scris hrisovul.
acesta întru întâiul

an

dintru

întâia

Domnie

a Domniei mele,

aici în oraşul

scaunului Domniei mele Bucuresci, la anii. de la zidirea lumei 7311, iar de
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și mântuitorului nostru Isus Hristos, 1803 Iunie 42,

de Hristache Logofăt za taină. Hrisovul şcoleă elinescă ce s'aă înălțat din no
leri 200 din vămi şi, taleri 200 din ocne.

la Trepezunda,

a lua

ta-

ă

Având mare grijă tot-d'a -una pentru cele ce folosesc obștei și preste
tâte altele socotind a ajutora aceste cu totă putinţa, între care fiind în adevăr
cea Wântâiti trebuinci6să zidirea șcâlelor pre pământ și ridicarea învățăturei,
care de multă vreme aii cădut, mai vârtos când vedem orășenia intra în rîndul
varvarilor. din lipsa acestor. bunătăţi, care atâta de mult aii trebuinţă de
luminate învățături, în cât aceste pricinuesc sciinţa cea adevărată a lucrurilor
şi povățuese la tălmăcirea înțelepciunei cei Duhovnicesci și ceă din alară
şi pot a pune aceste tot-d'a-una în orinduiala firei. lor şi faptele cele
bune

ale Gmenilor ; prin aceea

dar şi din multa

rîvnă

ce avem

poftind multe celea ce adu& spre învățătură și luminare,
cuviinţă întemeierea şi rodire a şedlelor, atât celor de mă,

aiurea,

nesuferind

a fi numai

învățăturile

către acestea,

cum și cea. după
cât şi acelor de

fără de locaş și fără de. nică o

îngrijire, și însciinţându-ne acum, că la Trepezunda S'aii înălțat din noii 'o
şcolă de învăţătură elinâscă, prin fierbinte silinţa și osîrdnică epistăsie a
duhovnicescilor și iubitorilor de învățătură păstori ai locurilor, am lăudat
dară

şi în faptă acestea, și pre aceia și însuși

orășenii ai numitei politiei

de

buni şi iubitori de învățătură; deci vrând şi noi de a ajutora pre cât putem
acum și a înlesni săvârşirea acestui lucru, fiind temeiul cugetului nostru
la facerea de bine, precum și la altele lucruri, i-am orînduit hotărîre printo'acest al nostru Domnesc hrisov, a se da de aică din ţâră la numita şcâlă, pre
tot anul, câte taleri 400, însă jumătate ad : 200 taleri de la vamă şi jumătate
200 Valeri din, oene, care acest ajutor cu mult Pam fi făcut mai îndestulat,

după fierbințela ce avem la acest fel de fapte bune, de ne-ar fi înlesnit trebile,
mai vârtos având şi aici multe altele cu trebuință de ajutorul nostru și de
multă cheltuială; poftim dară cei după noi frați Domni, v&gând trebuința
n6mului nostru a întări și prin brisâvele Măriilor sale acâstă răsplătire de
învățături; “pentru care acest al nostru hrisov întărindu-se cu Domnâsca

nâstră iscălitură şi pecete, la al treilea an dintru întâia n6stră Domnie a Țărei
Românesci,

la velstul Domnului

nostru Isus Hristos. — 1804, Decembrie

12,

Fiind-că şedla elinâscă de la Arnăutkioi ati avut milă domnâscă prin
hrisovul Domniei sale fratelui Alexandru Moruzi de la 16 1794, Aprilie 44,

ca să iae pre fie-care

an de

aică

din ţ6ră, de la Carvasaraoa

domnâscă a

-4. Cod. XLVII, fila 86—88.
2. Cod. XLVII, fila 265.
- Istoria Românilor de V. A. Urechiă.
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vămei Buicurescilor câte taleri 200 pre an, cu care să se ajute la -trebuinţele
ei, după cum aii alte asemenea şcâle de învățătură şi biserică de aici dinte-acâstă creștinâscă ţâră, și fiind cu cale și trebuincios ajutorul la acest fel
de locuri pnde se face silință la învățătură și luminarea spre cuunoscinţă
de Dumnedei,

am

bine-voit

Domnia

mea

pentru

pomenirea

n6stră

și

pentru

ajutorul și mângâierea. celor ce se silesc la învăţătură, spre a putea fi îără
de lipsă de dascăl și. de cele trebuinoi6se, a urma osîrdia lor; și am dat acest
Domnsse al nostru hrisov de întărire, ca să se păzâscă pre fie-care an a lua
numita șe6lă de la Carvasara câte 200 taleri spre a cheltui la trebuinţele șc6lei.
Rugăm dar... . urmâză credinta boerilor.—1803, Bebruarie 19).
Hrisovul mănăstirei Dohicriu de la Sfeta- Gora.

De vreme ce proorocul și pururea

între împărați,

pomenitul prea în-

ţeleptul Solomon, numai în umbra legei rezemându-se făcu atâta podsbă
casei Dumnedeescă a Ierusalimului și o dărui cu atâtea daruri ca să se păzâscă într'însa secriul cu tablele legei Domnului, cu cât mai vîrtos, noi,
care suntem cu 'milele Duhului sfint pravoslavnici Domni, se cade să ne

silim cu tot sufletul să întemeiem și să ajutorim sfintele lui Dumnedeii lo-

caşură, întru care nu se înjunghie vite necuvintătâre, precum 6re când acolo,
ci însuși mielușelul lui Dumnedeii se jertfesce pentru viața cea veșnică
a nâstră, a tuturor; deci înălțându-ne şi pre noi Domnul Dumnegeii cu
Domnia întru scaunul 'Țărei Românesci, după datoria -ce avem ca din
mila ce ne-am învrednicit să revărsăm și noi faceri de bine spre ajutorul şi întărirea sfintelor lui Dumnedeii locașuri, mai vîrtos spre cele
ce sunt cu trebuinţă de ajutor, socotit-am Domnia mea și pentru Sfinta și
Dumnegeeasca mănăstire ce se numesce Dohidriul dela Stfeta-Gora, unde se
cinstesce şi se prăznuesce hramul sfinţilor mai marilor Voevogi Arhanghelul
Mihail şi Gavril, care sfinta mănăstire fiind: fără nică o milă Domnâscă, și
Măria sa părintele Domniei mele pliroforisindu-se de starea întru care se
află scăpătată fără de nici un venit și fiind cu cale după “starea în care se
află a se ajuta, încă dintru întâia Domnie, prin hrisovul Domniei sale, ce
văqum, cu 18 1778 lulie 21; aii hotărît ca să iae pre tot anul taleri 100
de la ocne și taleri 100 din vană de la vel Vameș, cu care bani să se
ajute la trebuințele şi cheltuelile ce are, cari mili sai înnoit și de către
coi-l-alţi fraţi Domni ce aii stătut oblăduitorii acestei creștinesci ţări ; decă
învredhicindu-ne și pre noi Domul Dumnedeii cu Domnia acestei pravoslavnice
Ţări Rumânesci ne-am milostivit . . . . . etc., ca la cele-l-alte hrisâve.

1, Cod. XLVII, fila 61 în colâre roșă.
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Menţionăm angajamentul Egumenului de ia Sărindar de a trimite
“mănăstirei grecesci câte 20 de pungi cu nume de ajutor şi etision, câte
o mie pre an, până se va plăti totă datoria mâ&năstirei Sărindar şi
taleri
apoi să, dee pre an etision câte 2 mii taleri, însă cu aşed&mint

ca toţi

părinţit călugări câţi se află la Sărindar, să aibă a se duce la mOnăstirea de jos ca să-şi pâtă avea Sfinţia sa odihna şi neturburarea.
Egumenul Sardeon a trimis 15 pungi de bani, iar restul nu, dicând că

prin poruncă Domnâscă a fost oprit de a mai da. Porunca este de
la fostul Domn, din 27 Octombrie 179, pre când Banul Ghica era
epitrop Sărindarului. Dar în hrisovul fostului domn s'a ordonat mă-

năstirilor numai cât să nu adauge, nici să scadă

notărit pre fie-care an a se trimete la monăstirile

din câte ctitorii ai
grecesci,

ca să nu

scadă mănăstirile din ţâră şi -să fie neputincidse de a face şi în pămentul țărei obicinuitele mili. Prin anaforaoa lor din 15 Septembrie 1799,

Mitropolitul Dositeiu, vel Banul Ghica şi vel Logofătul Brâncoveanul,
propun Domnitorului, ca Egumenul Sardeon'să plătească restul de
ajutor al mănăstirei de jos, fiind promis de hrisovul ultimului Domnr.
Mănăstirea Sărindaral primesce reînnoirea dreptului de a lua milă de
la vămi. La 20 Decembrie 1799, Alexandru Moruzi ordonăca acâstă milă să

se plătâscă de la vama oborului din Bucurescă ?.

7

Se daii 250 taleri pre an milă de la Carvasara și 30 oca ceară la mă-

năstirea Episcopiei din Constantinopol, după hrisvul lui Suţu din 1802, fila

26. — 1803, Martie 118,

Numire

de Egumen.

” Prea Inălţate Domne

un

am trimis
După luminata poruncă Măriet tale ce ni se dă la acâstă jalbă
pricina
de
mahalagii
toţi
pre
protopop la fața locului de ati cercetat

jalbei ce aii dat Inălțimei
aduse
jalbă,
cu un
„numai
polia

tale, cerând tot pre cel de acum

Egumen şi ne

pliroforie că numai unii din mahalagii, în parte, s'aii fost pornit cu
se vede că rugaţi fiind de cel de acum Egumen, iară cel mai mulţi
cuvînt aii gis că primesc pre qgl ce va orîndui mănăstirea Radu Vodă,
să fie Ipochimen cinstit, şi măcar că după cuviință s'ar fi cădut Mitrosă pârte grija a orîndui preoți de mir, fiind biserică de mahala, iară

1. Cod. XIII, fila 53 verso.
2. XIII, fila 139 verso.
3. Cod. XLII, fila 67 verso.
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nu mănăstire de părinți călugări, iar fiind-că de la mănăstirea Iviron ot SfetaGora se orînduesce preot popa Constantin, ce se află acum efimirios, fiind
preot de mir, să lipsâscă cel ce ai fost până acum, căruia i s'aii împlinit
sorocu la t:ecutul Aprilie, după pliroforia ce ne-aii dat cuviosul Arhimandrit
Raduliotul.—41801, Maii 6. Dositeii, al Ungro-Vlahiei.
Constantin

Io Alexandru

Moruzi

Vwd. î gospod.

Piind-că şi Şerban Chișovan cu jalbă din partea unora din mahalagii, rămâinăd fără de cuvînt şi dându-i adeverinţă Logofeţia Divanului că nu are
nică o apelaţie, întărim şi Domnia mea anaforaoa prea Sfinţiei sale părintelui
Mitropolit, i a Dumnlui vel Logofăt de țâra-de sus ca o dreptă şi cu cale și
poruncim

ca după

Anaforaoa

mai

se cuprinde

sus să se urmeze.

Dionisie

în dosul jălbei lui

tive Câmpu- Lung,
Sai

cum

Golescii

fiind-că Schitul

— 1801,

8.

leromonachul de la sfinta monăs-

ce este

metoh al: Câmpului- Lung

Mavroghene şi până acum

stăpânit din gilele răposatului

Maii

de sunt doi ână,

de o Ilinca Văduva, iară de atunci încoce se stăpânesce de 0 slugă a ei, care
să fie sub purtarea de grijă a Sfinţiei sale, că ai, ajuns şi la dărăpânare din
pricina acestuia,
Prea Inălţate Dâmne

Am văqut jalba ce ati dat Inălţimei tale un Dionisie Teromonabh, pentru
un schit anume Golesci, cel cere ca să-i fie asupra lui; acest schit din dilele
lui Mavroghene aii fost dat la o Ilinca Văduva, și murind ea, ali rămas asupra
unei slugi a răposatei, anume Bănică, ci fiind-că acest Dionisie va să fie acolo
purtător de grijă, să fie acâsta prin Inaltă porunca Mărieă tale, dând numitul
Dionisie şi zapis, după cum se: va cere de la Epistaţii mari ai Spitalului,
asemenea și eombaticul și aşa va fi sub epistăşia Sfinţiei sale.—1801, Mai 6.
Radu Golescu.

Io Alexandru

Constantin

Moruzi,

Vvd. i gospod.

După anaforaoa ce ne face Dumnslui cinstit şi credincios boerul Domnică

mele biv. vel Vornic Radu Golescu Epistatul Spitalurilor mari, unde este legată

şi mănăstirea Câmpu-Lung cu metocele ei și după pliroforia ce ne dă, cum

că fără de cuviință ai rămas a se ţinea şghitul de.o slugă acei Tlincăă, po,
runcim “dară, ca lipsind acea slugă, să facă acest Dionisie Ieromonahul schida
va
carele
i,
chivernis
a
şi
tul zapt cu tâte ale lui, ds a purta grije

zapis ce i se cere la Epistaţii spitalurilor.—1801, Maiii 92,

1. Cod. XIII, fila 308.
2, Cod, XLIII, fila 309,
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ii cei
Teodosie fost Egumen la Cozia raport6ză Domnitorului, că Epitrop
închinate la
mari ai spitalurilor Vaii însărcinăt să mârgă la 3 mănăstiri

încă la mănăstirea
spitale, cară din pricina resmăriţilor sunt fârte derăpănată,
să mă duc însumi
cea
ată,
Câmpu-Lung, şi mai "nainte sumă de ani forte derăpăn
mai cu prisos»
şi
la câte trele să le dreg întocmai după cum ati fost, incă
cheltuit și
mMeodosie alătură foie de ce s'a lucrat până acum şi ce sa
Lucrarea făcută
ce bani mai trebuie la anul viitor, ca să se termine lucrarea.
nu s'ati termisati constatat de Ispravnici. La mănăstirea Tismana şi Cozia
de Ispravnici,
iarăşi
a
constat
nât lucrarea. La primăvâră isprăvindu-se, se va
rei, că şi-aii
mănăsti
Ati mai constatat și pentru preoţi, i cântăreții trebuincioşi
rei. Domnitorul
primit 16fa și merticul deplin și că sunt toți călugării mănăsti
ii spitalelor
la 18 Ianuarie 1800, ordonă lui Teodosie, ca luând de la Epitrop
ce se va desîndată
și
rile
mănăsti
povăţuiri, să mârgă înapoi la câteși trele
ce aii rămas
ile
cusurur
atât
ca
chide vremea de lucru «să te apucă cu silinţă,
cari ni
pentru
mărunte să le săvîrşesci, cât și cele ce mai sunt de lucrat,

ea
sali arătatcă tâtă gătirea este strinsă la faţa locului. . . . . - „. Aşișder

bisericesci
să faci căutare a tuturor argintăriilor, sfintelor vase, i veştmintelor
întregi
tâte
sunt
de
iă,
Epitrop
lor
Dyumnâ
la
după catagrafiile ce ţi se va da de
pentru
iar
;
rii
plirofo
mele
i
Domnie
şi de se păzese în bună păstrare şi să dai
bine
mai
ri
mănăsti
sfinte
buna rînduială, care voim să se păzâscă în aceste
le-ai
și
t
cerceta
de cum era întâi, măcar că ne-ai dat pliroforie, cum că le-ai
și după
vădut că se urmâză întocmai după hrisov şi încă cu prisos, dar
la fie-care
acâsta în urmă te orînduim, ca pe totă vremea să te încunjuri pe
ii bislujitor
și
preoți
i
părinţi
sunt
de
mănăstire, ca să cerceteză și să vedi
deplin,
re,
mănăsti
fie-care
la
sericei toți dupe orînduiala hrisovului nostru,
liturgii
de:şi aii toţi orînduita simbrie și omiclicul “lor, de se slujesce sfintele
și de'șă
at
tot-d'a-una, de se pomenasce numele răposaţilor acelor etitoră neîncet
cu tote pre delin
ati sfintele biserici pod6ba și orînduiala lor după cuviinţă,
și robii măcum
ri,
mănăsti
sfinte
aceste
şi curăţenia și buna cuviință întru
mele drâptă
Măriei
face
a
năstirilor de ?şi-aii orînduiala lor şi să nu Lipsescă
Sfinţiei tale
prea
arătare, prin Dumnâlor Epitropiă, de tâte; pentru care scriem
către cele
Mitropolitului, fiind-că acest. proegumen s'aii arătat cu ferbinte rivnă
acestor sfinte
sfinte, puind ostenâlă i silinţă pentru întregirea şi bună starea
săi și
menul
ipoche
la
de
luat
am.
ce
ria
locașuri şi ne este cunoscut din plirofo
,
andrit
Archim
de
cinul
cu
ta,
de viaţa lui, să se cinstâscă dar de prea Sfinţia
ile
venitur
din
daţi
să-i
iar Dumnâvâstră Epitropilor, poruncim ca pre tot anul

spitalelor câte taleri 500 pentru ostenelele sale 1800, Ianuarie 181.
Câţi-a ani apoi, sub Exarcul Gavriil, aceste monastiri vor fi re„_
luate de la .spitalul din Dudesci. ( Vedi la Tom 1Ă)
4. Cod. XLII, fila 142

verso.
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Prea Inălţate
fora

Doâmne

Sfinţia sa iubitorul de Dumnegeii parintele Episcop, Râmnic, prin anaarată Măriei tale că la orînduiala de Zaharea ce s'aii fost scos în

Domnia răposatului Domn Hangeri, care s'aii rînduit a se răspunde în bani
de către preoţi şi mănăstiri, fiind pusă și mănăstirea Tismana, grâii chile 60
și orz chile 30, după îsia de cislă făcută la Miţropolie, cu toți Arhiereii
„şi Egumenii, ce i s'aii trimes de câtre preaSfinţia
$
sa părintele Mitropolit,
“cară mănăstiri, fiind în eparhia Sfinţiei sale și după mumbașirlîcul ce s'aii
făcut într'acea vreme pentru tacsil, ai împlinit şi banii ce era datore să dee
aceste mănăstiri, adecă: taleri 1610 pentru “mănăstirea Tismana și taleră
940 pentru mănăstirea Cozia, după preţul ce era orînduit a se răspunde şi
în mai multe rînduri cerându-i de la Epistaţii acestor mănăstiri nu "i-ati
dat, savdisind până acum fără de a fi curmare, cerând ai se face împlinire;
la care poruncindu-ni-se de către Măria ta, să cercetăm și luând pliroforie că
sunt daţi acești bani de Sfinţia sa pentru acâstă numită mănăstire, să îndatorăm

pre

Epistaţii

lor

făcând

și

anafora;

după

porancă

cercetând

cum

că aii fost rînduite şi aceste două mănăstiri a da acei bani de Zaharea atunci,
ne îndestulăm din f6ia de cislă a mănăstirilor, iscălită de prea Sfinţia sa Mitropolitul și cum că ati răspuns Sfinţia sa părintele Episcop banii pentru aceste
mănăstiri, ne încredinţăm din fdia de cislă a Visteriei ce -s'aii încheiat cu
Episcopia, răspundendu-se la Visterie 16tă suma-banilor ce ai fost pre mănăsiri
şi preoți dintr'acâstă, eparhie, în sumă de grâii chile 321 și orz chile 266,
cari fac taleri 97,639, bani 72, în care intră și acâstă mănăstire și nu s6
cuvine a-i păgubi părintele Episcop, ci să 'i se plătâscă de către Epistaţii
acestor

mănăstiri,

fiind datorie a mănăstirilor,

încă

după

atâta vreme

ce ail

_trecut fiind-că nu aii îngrijit a plăti de când aii fost oi înduit, urmâză și se cade
a plăti și dobânda banilor de atunci până acum, care dobândă măcar că ne
arată parintele Ehiscop că ati plătit câte. şepte și jumătate la pungă pre lună,
“dară noi dicem, să aibă a plăti după pravilă, la qece, un-spre-dece, iară nu
mai cu grei; pentru care se va da luminata poruncă a Mariei tale, a se
face împlinire de la Epistaţiă mănăstirilor și a "i da părintelui Episcop; iară

hotărîrea cea desăvirşită rămâne a se face de către Inălțimea ta.—1800, August 4.
|
Io Alexandru

Dumitrache
Constantin Moruzi

Ban

Ghica, vel

Vistier.

Vud î gd.

Așa să urmeze; pentru care și poruncim, ca de la Epistaţii numitelor
mănăstiri să se împlinescă Sfinţiei sale Episcopului acești bani, precum se
cuprinde mai jos. 1800, August 201.

4, Cod. XLIUI, fila 104, verso.
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CAP. XXVIII
„o

față cu biserica.

„Societatea

îmbunătăţi moravurile puIntru cât influenţa bisericei a putul
acte relative la procese de căsblice, se pote vedea din o serie de
necinstitori, reali, ori imaginari,
nicie, de fete reclamând contra unor
i şi pre aiurea, pentru rele
de femei surghiunite pre la mănăstir
etc.

purtări,

|

Eacă unele din aceste acte:

Ecaterina, sunt surghiunite la
Dous fete tinere din mahalaoa Sfinta

,

în 19 Septembrie 1804.

mânăstirea Dintr'un lemn,

7

7

Prea Inălţate Domne
oraş al Bucurescilor, în mahalaoa
Tnsciinţăm Inălţimei tale că aici într”acest
e lor Marghi6la și Catinca, fete ale
Sfintei Ecaterina, sunt două tinere, numel
am luat, fiind căgute la fapte neungi Maria Caiansi, care după pliroforia ce
ri de âmeni tineri de '% sting
cuviinci6se, apururea: primesc la dânsele adună
cu totul

că este o urmare
cu cheltuiala și ac6sta socotind. sluga Măriei tale
fete, de se
la fir6scă omenire, am chibzuit ca aceste
împotrivă

ȘI nesuferită

epciune, cu luminafă porunca;
va găsi cu cale și de Inalta Măriei tale înţel
Dintr'un-lemn, până se vor mai înInălţimi tale. să se trimiţă la mănăstirea
Septembrie 13.
ţelepţi să șegă acolo, iar hotărirea.. .... — 1804,

Vel Spătar.

|

gospod.
Constantin Alexandru Ipsilante Vvd. 4
ând de
le
' radic
ii spătăresc, care
Volnicim: pre sluga Domniei mele Zapci
Catinca și Marghila, să le ducă surgiun
“ aică, pre aceste două mai sus numite:
ncim cuvioșei tale Stareţă de acolo, să
la mănăstirea Dintrun-lemn, unde poru
pază, şi făr de a doua poruncă a
le aibi înlăuntrul mănăstiri într'o bună
Septembrie 19 1.
Domniei mele să nu se slobâgă. —1804,
„0

hiunirea la mă&La 96 Septembrie 1803, Domnitorul ordonă surg
ri:

năstirea Ostrovul (Argeş),

a unei fete cu netrebnice

„ua

„Zem.

urmă

Vlahiscoie

rişi fapte de vinovăţie, dăm
Riind-că..... fata s'ati găsit în netrebnice urmă
esc, ca luând do aici pre numita
volnicie slugâi Domniei mele Zapeiii spătăr
A

n

4.2004, L, fila 299.

24

|

V. A. URECHIĂ

fată să o ducă surghiunită la mănăstirea Ostrovul, din

sud Argeş,

unde

po-

runcim cuvi6sei stărițe de Ja acâstă mănăstire, aducând'o ortaduitul să o aibă
în buna pază înăuntrul mănăstire și fără de a doua poruncă a Domniei mele să
nu se slobgă, de a căreia primire și de urmarea porunci să dee adeverinţă la
mâna orînduitului acestuia, îi saam receh gd. — 1803, Septembrie 261.

«Acolisiri» de fete asupra flăcăilor, ce le-ati desonorat,
le iee de soţie sunt multe.
« Eată un cas:

ca să

Prea Inălțate Dâmne,.
După luminată

porunca Inălţimei tale, ce este dată la acestă

alăturată

jalbă, “Zapeiul: cel orinduit al Ciauşului deo aprodi, aducând pre pâritul Vasile
Holteiii, l'a înfățișat cu Maria, fata jăluitârei, la smerenia nâstră și intrând
în cerestarea lor, cu totul ai tăgăduit, gicând că nu se scie vinovat în fapta
păcatului cu dânsa, după cum ea arată; am dis dară jăluitârei și fie-săi Maria,
de are vr'o mărturie să aducă la judecată spre dovadă și răspunseră că nu
are pre nimeni, fără cât Maria fata dise, că va încredința ea prin jurământ,
cum că pâritul "i-aii stricat fecioria ; la care alt mijloc de dovadă ne fiind, le-am
arătat duhovnicesce sfătuiri la amândouă părţile, că doră îi vom împăciui,
seaii dreptul cum vor sci să arate judecăţei, ca să nu-și vatăme sufletul vr'o
parte, dându-le și soroe 45 două gile ca să-și mai iae s6ma şi așa de isndvă
aducându-i Zapciul la noi, 'i-am orînduit la cucernecii clerici, ca să dee
“sfârșit trebei, cari ne arătară, că ducându-i în sfinta biserică a Mitropoliei,
unde după ce mai întâiii molitva lor aii, argtat Mariei puterea jurămîntului
şi duhovnicesce sfătuind-o după ce s'aii apropiat la locul cel orînduit unde
faţă fiind tâte părţile, i Zapciul, numita Marie n'aii vrut a săvârşi jurămîntul,
ci aii mărturisit adevărul, că nu este pârîtul Vasile vinovat în fapta păcatului cu dânsa, fără numai gise ea, că dragoste ar fi avut amiândoui, iară împrounare
nu, ci fiind-că după cum a înseși Mariei mărturie ce ati dat în sfinta Biserică
cum că nu este pârîtul vinovat în fapta păcatului cu dânsa, găsim cu cale
de a rămânea holteiul în pace si nesupărat de către numita Maria, i de către
mumă-sa jăluitârea, iară hotărîrea. ...—1802, Ghenarie
10.

„Al Măriei tale, către Dumnegeii fiorbinto rugător și smerit părinte sufletesc.
Dositeii, Mitropolit.
Io Mihail -Constantin
Intărim

Domnia

Suţu

Voevod i gospod Zem.

Plahiscoie

mea anaforaca prea Sfinţiei sale părintelui

Mitropolit,

şi poruncim, ca numitul holteiii să fie în pace și nesupărat.—1802 Ghenarie 171.
1. Cod. XLIX, fila 99.
1. Cod. XLIY fila 54 verso.
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de la Olt, a fiaperat de cererea.
Anaforaoa în dosul jălbei Radului Holteină
căsătoria pentru-că ai necinstit-o.
ce face o fată, iarăşi de acolo, a o lua întru
|
Inălţate Domne
le înaintea nâstră, am. intrat
Zapciul cel orînduit înfățișând amândouă părţi
, dicând că nu se scie vinovat
în cercetare: şi pârîtul holteii cu totul se apără
arate, când şi în ce vrome Saul
faptei, întrebând pre jăluitâre, i fii-sa să ne
t. Cercetându-s6 pentru ce ai
săvîrşit acea faptă? qiseră că este un an trecu
în judecată ? deteră răspuns, cum
tăcut atâta vreme, nu Vaii tras rai "nainte
|

|

Prea

după făgăduelile ce aii fost
că ati fost adăstând ca să o iae întru căsătorie,
trăgându-l în

că în trecutele dile
dat pârîtul. Impotrivă răspunse, dicând,
Ii s'aii făcut, iar fi aflat dreptatea,
judecata Ispravnicieă, după cercetările ce
de judecată, de la trecutul lulie 24
care spre adeverire, arătară şi cartea
-ce cu am&runtul ai făcut cerceprin care vădurăm, că se cuprinde, că după
at, jăluitorul neavând martor, ci
tare și pârîtu apărându-se că nu e vinov
judecata, a fost găsit; cu cale, spre a
numai cu un cuvînt că-"ă ai stricat pe fie sa,
ei, de Paii- supus pre pirît de a înafla adevărul şi a se curma pricina între
care se cunâsce că Pati fost vinovaţ
credinţa jurământ de nevinovăția lui, din
cercetările judecăților ; de care nu
faptei şi r5i ai purtat jiluitârea. prin

13.
lipsim a arăta Inălţimei tale.— 1800, Septembrie
10 Alexandru

polit printr”a acâstă anafora de
dovedit - nevinovat,

dă

Vvd.

Moruz

Constantin

„Fiind: că după pliroforia ce ne

Ungro-Vlahică

Dositeiăi4

„

sa

prea Sființia

cercetare ce ali făcut, că pâritu

după jurămîntul.

săvîrşit, poruncim dar

ce ai

Mitro-

părintele

Radu
ca

s'a
să, fie

16).
în pacede pira acâstă. — 1800, Septembrie
Mai
lor..Niei

pre un

fără consimţă&mintul
rar sunt casurile: de răpiri de fete
scapă de pedâpsă
nu
e,
chiar consimţămintul fetei la răpir
din

Târnovlăul,

Stancul

„acest act:

_

în Iulie 1804, cum se pote vedea
|

N

!

:

Prea lmălţate Dâmne

mai înainte
Pentru un Stancul Tărnovlăul ce
sud Teleorman,
Medelnicerului Andrei Mavrodin din
ai
A

ait fost slugă la casa
ce aii murit, cu a căruia

ue
Ay:
9
1
să şi o fure din casa frăține-săi Androfată, numele Elena, s'aii înădit, vrând
a

u

1. Cod. XLAI,fila 543.
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nache Mavrodin biv vel Logofăt să se iae întru căsătorie, după cum pre larg,
am arătat Măriei tale pricina lor prin deosebit taclir, viind din luminata
poruncă a Măriei tale și numitul fratele al ei, am cercetat şi o parte și alta
şi după pliroforia ce am luat din tacrirul numitului fratele fetei, s'aii cunoscut
că şi cu a ei voie aii fost de s'aă încărdoșit cu acest Stancul și într'o unire
aii fost ca să vie să o fure, să o cacirdisâscă la Giurgiii și să o iae întru
căsătorie,
vârtos că

precum aii şi urmat de ali venii cu o
însăși ca "i-ati fost dat de mai înainte

căruţă, să o fure iși mai
nisce şire de mărgăritariii”

să-l vânqă
aibă şi de
căutat a se
că silit aii
cându-i că
temere și
o fure, ci
aceea s'ai
a lui voe

să-l dea la chiria căruţe, ce ar fi putut a o aduce să o iae și să
cheltuială, iar numitul Stancul la întrebarea ce am făcut și de aii
apăra. că n'aii fost cu voia lui de a face libov și împreunare cu fata și
fost de ea în multe chipuri și cum că el ar fi căutat a se lepăda, i"i este frică de frato-săii Andronache, iar ea ar fi gis să nu aibă nici o
să vie negreșit să o iae, să o fure și că el acuma n'ar fi mors să
fiind chemat de numitul fratele ei cu cuvînt să "| cunune şi de
sculat de aii mers -acolo, dară s'a cunoscut curat că aii fost și cu
de aii avut a face cu fata și nu “i-a fost mergerea după cum dice,

ci negreşit ca să o fure și să o iae; drept aceia pentru amândorora fapte înpotrivă, cât pentru fată, de vreme că ea s'aii purtat fără de orînduială și ati
făcut acel fel de urmare necuvi6să cu un aşa om prost și de nimica, care aiă
pricinuit necinste părinţilor și rudelor ei, vrând,să se mărite cu acest mijloc de
sineşi şi să fugă cu carele nu est de potrivă, găsesccu cale, de se va bine socoti și
de Inalta Măriei tale înţelepciune, ca cu luminată porunca Măriei tale să se
facă surgun la o mănăstire, unde să 'și facă mătania ei, pentru a se mai înfrîna, iar numitul Stancul fiind-că ai cutezat de aii călcat casă de om cinstit
și boieru, făcând obraznica pornire ce s'aă dis și ai mers ca să și fure pre
fată, să o cacirdisâscă. în țâra turcâscă, precum nici el nu ai tăgăduit că ati
avut acâstă vorbă cu dânsa, să se orînduiască, la osînda pedepse ce se va
găsi cu cale de Măria ta spre pildă și altora, iar hotărîrea
ce desăvîrșită r&mâne a se face de către Inălțimea ta.—1804, lulie 17. Vel Spătar Caliarh.
Io Constantin Alexandru

Ipsilante

Voevod

Piind-că acest mai jos numit Stancul aii venit cu Turci, ca să iae pre
fată de la casa ei, după vina lui esto vrednic de osînda ocnei, pentru care
poruncim să se trimâţă la ocnă după osebita porunca nâstră de volnicie, iar
pre Elena fata, :poruncim Dumitale vel Spătar, ca cu sluga Domniei mele,
Zapciul. spătăresc, să se trimiţă surghiun la mănăstirea Dintr'un-lemn, unde,
poruncim cuvioșiei tale Stariţă de la numita mânăstire, să o aibi acolea în bună
pază și fără de a doua poruncă, să nu se slobogă.—1804, Iulie 931.

4. Cod. XLYI, fila 444.
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papa

la ţâră.
moravurile sunt relaxate, ci şi pre

-Văei
Rada lui Budulac, din satul Gura
Aşa vedem. că 0 fomee măritată
Aratu-săi din sat, tocmai în judeţul
(Vlaşca), este surghiunită cu părb
de locuinţă!.

face în satul s&ă
geş, din causa scandalurilor ce

.
torie semnalăm, din Martie 1804
Un cas curios relativ la căsă
a
eze
măritată, voesce să contract
O cocână care fusese de trei ori
e insă o opresce cu următorea res0

l-a căsătorie, Constantin Ipsilant
luţiune Domnescă :
De vreme ce ai
de faţă că Dumnegeii
mănăstire seaii schit
acolo, rugându-te luă
tele a trei bărbaţi ce
mea, pentru aţă pune
Martie 92. -

-

-

murit, este dar vEdut
ţinut trei bărbaţi şi câte-trei ati
ue să mergi la Yr'0
nu voesce să aibi bărbat şi treb
ndu-te să locuescă
gări
de maice- călugărițe, unde călu
i tăii şi pentru sufleDumnedeii pentru iertarea păcatulu
o ceră de la Domnia
"i-ai avut. Acâsta este dreptatea ce
ue să petreci. —1804
viaţa în orinduială şi acest fel treb

cât,
m petrecut în 1806, care, ori
Un scandal mare şi unic află
dal
scan
t
derea simțului religios. Aces
de unic,nu arată mai puţin decă
notă 8.
al documenta cu actele din
ne mărginim
n

——

“qua

e

+ Zem.

Vlahiscoie

ia
Vlașca, fiind că ne-am însciinţat Domn
lui
Dumnâvâstră Ispravnicilor ot sud
soţia
ia
feme
,
Rada
cu care se pârtă o
ă,
îndat
câ
mea, pentru nstrebnicile urmări
.ncim
poru
vă
,
judeţ
el
-Văei dintr'ac
cuoc
Dimitrie Budulac, din satul Gura
mijl
cu
nâstre poruncă, numai de cât
după primirea acestei Domnescei
ei şi să-i
femee dimpreună cu bărbatul
acea
viincios-să o ridicaţi pre
avnicilor
Ispr
tră
âvâs
Dumn
unde poruncim
trămiteți 14 judeţul Aageşului;
a cu loaşed
a”i
Domniilor vâstre, să aveţi
acelui
de Argeș ca primindu-i în zaptul
ii
itor
locu
pre
i
de munte, îndatorindus'aii
vale,
cuinţa lor în vre-un sat la părţile
la
âre
scob
se
să
lăsa,
ijescă a nu-i
de
r
sat unde-i veţi aședa, ca să îngr
cilo
avni
ci dar atât Dumnâvâstră Ispr
că
eșit
a fugi de acolo cu mijloc tainic;
negr
ţi
urma
să
avnicilor de Argeș, așa
Vlașca, cât şi Dumnâvâstiă Ispr
dt:
ie
Mart
,
1805
gd.—
îi aaam, receh
aşa este porunca Domniei mele,
,
i

Coă. XLIX, fila 120. _.

9. Cod. XXXVII, fila 58 verso.
„.3.

între
tată,
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unde

Prea

Inălţate

Dâmne

ce era
la judecata Spătăriei o diafora
erLa 5 ale acestei luni căutându-se
egul
vitr
l
, cu Nicolae croitoru
Zoiţa soţia lui Procopie brutarul rţișat-o, ca 0 pricină bisericâscă
şi îmbo
că ati păcătuit cu dânsa şi ai
it, de
prea Sfinţia sa părintele Mitropol
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jude
orînduit cu pitacul
Sfinţia
prea
părinţii clerică și chiar de
după cercetarea ce saii făcut de
?

498

o

V. A. URECHIĂ

Fete care acusă fals holtei, ca: să-i oblige a le lua întru însoțire nu lipsesc nici sub Domnia lui Constantin Ipsilante. De aceea,
după intervenirea Mitropolitului, Domnitorul dă, în 24 August 1805, o
„ Teînnoire de nizam, hotărând, ca să nu mai fie ascultate de justiţie re:

clamaţiunile fetelor, cari pretind că ai fost desonorate, datâre fiind
„ele a-şi păzi însele ondrea, sub privegherea părinţilor lor.
Eacă

acest act curios:

Io Constantin Alexandru

Ipsilante

Voevod i gospod.

Zem.

Vlahiscoid

Dumnâv6stră Ispravnicilor ot sud sănătate, fiind-că multe din fetele fecire înădindu-se și indrăgindu-se cu unii-alţii, curvese. mai înaintea cununii,
cu nădejde că să iae de bărbat și după săvîrşirea păcatului acei înșelători
se întorc și nu le primesc, căindu:se şi îndată intră prin judecăţi, vădindu-și
faptele lor, tu burând judecăţile, stingându-se și cu cheltuelile şi în cea de pre
urmă își pierd şi sufletele, că mulţi din tineri ca să-și apere fapta, seaii de rușine ca !
să nu se arate vinovaţi, seaii'de nevoie, nevrând să le iae de neveste, primesc blăstem,
i

sa, ait avut de la prea Sfinţia sa acest alăturat răspuns, care se va vedea
și de Inălţimea ta, deci fiind-că după vina numitului Nicolae ?] orînduesce
judecata bisericâscă la pedâpsa ce cuprinde, nu lipsit a face cunoscută și
Măriei tale, că de se va bine chibzui și de Inălţimea ta că este cu cale ca
acea .pod6psă să rămâie numai, sea cu vre-o altă politicâscă, să am luminata
porunca Măriei tale cu hotărire în ce chip să urmez.— 1806, Iunie 20.
Vel Spătar.
lo Constantin Alexandru

„Piind-că amândouă
cu €ă

în căsnicie,

aceste

Ipsilante

femei îi primesc

nu găsim Domnia

mea cu

pre

Vud.

bărbaţii lor a petrece

cale a se bate Nicolae vinovatul

prin târg pre la răspântii, căcă cu acâstă urmare se face mai multă adăogare
de zvonul celor de densul urmate, ci poruncim Dumitale biv vel Ban Epistatule al Spătăriei, ca întâi să faci din avutul lor tacsil ttă zestrea Zoiţei
în păr, după fâia ce este iscălită de mama Zoiţei, să mai faci tot din avutul
lui tacsil şi câtă-va parte din cheltuiala ce vei chibzui Dumnâta câtă este
următore și trebuinci6să pentru cerescerea copilului ce are a se nasce și după
ce le vei urma acestea, apoi cu acâstă poruncă:a nâstră să-liae de aici sluga
Domniei mele Zapciul spătărese şi să'l ducă surghiun la mănăstirea Snagovului,
unde poruncim Sfinţiei tale năstavnice al numitei: mănăstiri, să”] ţii acolea
în mănăstire, ca să-și plângă păcatul nelegiuiirei ce ati săvârşit şi fără de
a doua poruncă a Domniei mele să nu se slob6qă, iară copilul ce se va
nasce, de va fi cu primirea și a bărbatului Zoiţei să nu se deslipâscă
de la
mama lui, iară când bărbatul Zoiţei nu-l va suferi, nici va primi a ţinea
pre acest copil în casa lui, atunci poruncim ca prin Dumnâlui vel Vornic
al obștirilor, sa dee copilul acestalla orfunotrofie, ca să se crâscă cu cheltuiala

„lui: Nicolai, precum s'aii gis, până se va face de vârstă. — 1806, Aprilie 11
Coâ. XLYVII, fila 53. :
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fac şi înfricoşatul jurămint, ca să scape de pîra fetelor, și așa rămân amândouă părţile
cuîntr”o căire nedrâptă, bărbatul, adică cu perderea sufletului și fata cu perderea
și
unii
cu
fecioria
strică
"și
răţenioi fecioriei ei, rămâind ca o curvă, altele
văd
"i
ce
altora
apoi, seaii de sineșă, seaii îndemnate de alţii, cad în spinarea
mai cu chip, ori mai cu chivernis6lă, sea mai cinstiţi ; unele se întâmplă de
fac şi
nage copii! şi ca să nu se vădeșcă își omsră copii şi preste fapta curviei se
ao6sta
și
lege
de
fără
preste
lege
de
fără
ucigătâre de pruncă, adăogăndu-se
nu numai

la fete, ci şi la femei

văduve

se întâmplă,

care fără de: sfială

dau

nejălbi desgolindu-și curvia și cerând judecăţi; deci fiind-că pentru. aceste
anafora
prin
trebnice şi fără de lege fapte ce se urm6ză ne-aii făcut arătare
prea Sfinţia sa părintele Mitropolit, de impreună cu iubitorii de Dumnegei
aceea
Episcopi, găsind cu cale și de trebuință a se da un nizam deobşte, „de
ponâstre
domnescei
acestei
primirea
după
dară iată vă poruncim, ca îndată
se
a
spre
deobşte,
toți
la
vuncă, să daţi în scire şi să faceţi acâstă publică
părinții
ad:
lege,
de
părăsi de acest fel de “neţrebnicii şi fapte ruşinate și fără
curăţenia “
să-şi păzâscă fetele, sfătuindu-le spre părăsire şi fetele să-și păzâscă
părinţii lor
fecioriei lor, dându-le să înţelgă la fieș-care, că ori-care fată seai

mea, făcând
de acum înainte, seaii văduvăse va arăta cu jalbă către Domnia

seaii de bani și de
acest fel pe netrebnice pîri, oră cereri de cununii silnice,
acâsta pu vor
după
şi
zestre, nu vor fi primite auqului Domniei mele; când

curviei
înţelege, se scie că ori-care fată soaii muere văduvă va cădea în păcatul

nu va fi mai mult
cu vre-un tânăr seaii de alt magliselă curvesci, nu numai
ascultată

la nică o judecată,

atât bisericească

cât și politicescă,

ci mai

vârtos

eă, seaii părinţii ei, eari
după tste se vor şi certa, seaii fata seati îndemnătorii
afară numai când
acestea,
ca
ai primit, seaii aii priceput şi aii suferit unele
nu fi fost nădejde
să
va fi silă de năprasnă asupra vre-uneia, la locul unde
e mărturii de împreună
de scăpare, care silă îndată să o facă arătată la vrednic

; acela 5Ibi numai, gicem, să fie primite, cercetate şi după
şi cu semnul fecisrei

și în condica jadețului,
pravile hotărite; care acest nizam poruncim să se tr6că
judecata Ispravnicului
la
înainte
spre a fi sciut a nu se mai primi de acum
năpraznă asupra Yreacest fel de pîri, afară numai când va fi vre-o silă de
1805, August 24
uneia, precum mai sus s'aii dis şi fiţi sănătoşi. —
ui vel Spătar și
Asemenea două pitace vaii făcut unul către Dumnâl
a
altul, către Dumnblui vel Agă.

i
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CAP.

XXIX
.

Scdla
Constantin Ipsilante era un-om cult, precum P'am,v&dut şi în Domnia
„din Moldova. Ac&sta ne explică graba ce a pus, sosind în Bucuresci,
de a intreba pre boeri despre situaţiunea şcâlelor. Boerii, la 4 Decembrie 1802, presintă Domnitorului anaforaoa, prin care îi arată că, conformându-se ordinului Domnesc,aii cercetat socotelile şeâlelor, precum

le-aii presentat Epitropia obştirior. Boeri: au constaţat căt se văd
rămăşiţe la eparhii din venitul şeslelor, pre acest următor an 1802, banii
ce s'aii semnat mai jos, taleri patru mii una sută bani 80. Pentru care
cercetând pentru ce pricină nu sai implinit acestă rămăşiţă, arată
Sfinţia lor părinţii Arhierei, că unii din Egumebni die că li sau în-

templat pagubă din cutremur
şi cu acesta fac prelungire,

şi că nici şcâle nu sunt astă una dată

«Deci

fiind-că

aceste iraturi sunt canoni-

site, cum şi şcolele se află deschise învățând copiii, atât cele afară de
prin judeţe, cât şi cele de aicea din Bucuresci, adică cea elinescă şi cea
ot Sf. Gheorghe-Vechiă, a'căror dascăli işi cer areptul lor şi epitropia nu
are de unde le răspunde;
Prea Sfinţia sa părintele
amândouă

facă teslim

amanet,

aceste

la

eparhii

Sameşul

să fie luminată porunca Măriei tale către
Mitropolit, ca să rinduiască mumbaşir la
ca

să stringă

epitropiei,

spre

aceste

ai

rămăşiţe de bani şi să”

avea

sub

pecete,

ca un

până se va da a doua luminată poruncă a Măriei tale. Către

acâsta arătăm

Inălţimei

tale, că din iratul şcOlelor: opresc eparhiile pre

an câte taleri 2670,. însă Mitropolia, i Episcopia Argeşului taleri 600
pentru l6fa a 10 dascăli de prin judeţe, cu unul din oraşul Pitesci;
Episcopiei Argeş taleri 1400, însă 500 simbria dascălului elinesc ot
Craiova, 120 ai dascălului slovenesc ot tam, 300 pentru cinci dascăli .
de prin judeţe, 240 unui dascăl grecesc din oraşul Râmnicului sud

Vălcei, 2:0 pentru Gearah (y'bpay)

de la Romnic şi taleri 670 Episco-

piei Buzului, adică 250 simbria dascălului elinesc al Buzăului, 240
şimbria doctorului de la spitalul Gârlaşii (rzpaamut) şi 180 simbriă a
trei dascăli de prin judeţe. In cât pentru dascălul elin din Buză&i şi

pentru doctorul de la spitalul Gârlaşii scim şi noi că aceşti doui sunt.
deolo la eparhie şi 'ŞI fac slujba lor, iar acei 3 dascăli de prin judeţe,
cum şi cei-l-alţi dascăli, i Gearahii de la cele-l-alte trei eparhii nu scim

de ai fost în slujbă, ca să aibă pentru

ce li se da plată,

mai

vârtos

în eparhia Romnicului, unde din tulburările ce aă fost în partea locului
este sciut că dascălii în Craiova seai pre la judeţe ot preste Olt n'au
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fost, cu tâte acestea făcându-se luminată porunca Măriei tale de a se

cerceta, se va da Inălţimei tale deplină pliroforie, iar hotărîrea cea
desăvirşită rămâne la Măria ta. — 1802, Decembrie 4.
Rămășițele
Valeri

Bani

”

3375,80 La Mitropolie.
725.—
De la Episcopia Râmnicului,

”
id.

4100,80
Vodă lo Constantin Alexandru Ipsilante pune resoluţia : După anaforaoa ce ne face Dumnslor boerii veliţi, ce aii fost orinduiţi asupra epitropieă »obştesci, scriem prea Sfinţiei tale părinte Mitropolit al Ungro-Vlahiei, să rin- duescă mumbașir, ca deîmpreună cu orinduitul Epitropiei ce este Ja cutia
școlelor, să împlinâscă acești bani și să ne aducă orînduitul epitropiei răspuns
cum. că s'aii făcut teslim, carele nu are a primi seaii a cere vre-o geciuială de
la acești bani

ai șodlelor

obştesci. —

1803,

Ianuarie

61.

Anaforaoa marelui Logofăt Nicolae Brâncoveanu, din 10 Martie 1800,
constată, că Archimandritul Partenie aii fost obligat în 1797 Ghenarie, de a se
împrumuta cu 150 taleri, ca să achiteze acâstă sumă, ce Episcopia 'de Râmnic .
era obligată să dea pre fie-care an la şedla'domnâscă din Craiova, conform hrisovului din cea-l-altă Domnie a luă: Alexandru. Moruzi pentru înfocmirea
şeâlei din Craiova. Acești bani ai fost refusat Episcopul de a-i da; dară

Caimacamul

de Chaiova

a apucat [74 Arhimandritul

Partenie,

care la acea

dată avea epistăsia Episcopiei. In calitate de Epistat s'a împrumutat pentru a
plati acâstă subvențiune. Acum nu mai este Epistat şi creditorul îl apucă pre

el în loc de a apuca Episcopia-

|

-

Doinnitorul în 44 Martie 1800, ordonă Caimacamului Craiovei, biv vel.

Postelnic Nicolachi «să facă tacsil banii aceștia de la Sfinţia sa Episcopul de
Râmnic la jaluitoral Constantin Ioan și Sfinţia sa în urmă de va avea csva
cu Partenie îşi va căuta 2.

Din actul acesta avem un adevărat buget al şcâlelor din județe şi
din Craiova şi Bucuresci. Aceste şcoli continuă a funcţiona după orde la 1776.
ganisaţiunea

Este de observat însemnătatea ce tot mai mare o capătă în sfera

culturală doctorii, trimişi prin unele judeţe.

4. Cod. Pag. 40 verso şi 41.

2. Cod. XLII, fila 24,

Acesta

se pote vedea

şi

|

a
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-din hrisovul pentru orinduiala: doctorului, a spiţerului,
lui Craiovei. Doctorii sunt în legătură cu şcolă 1.

şi

a

gerahu.

Tot-da-una, s'a simţit, la ocasiunea numerâselor procese pentru
hotare de moşii,

necesitatea

de ingineri hotarnici. - Până

la începutul

secolului al 19-lea măsurarea se făcea de 6meni practicoși, adecă deprinşi
cu mâsurările de pământ. La 1803, găsim în Bucuresci, existând un om
special, un inginer cu numele Ioniţă. E probabil că acesta e un Român
din Ardeal, căci Domnitorul dice, că ati venit din părţi străine. Nece- sitatea unui asemenea specialist, este viă simțită în ambele Principate. In Moldova, puţin după acesta, George Asaki, sub cuvînt de a
produce ingineri hotarnici va isbuti să dee lovitura de mârte şcâlei
grecesci de la Mitropolie. Constantin Ipsilante declară că, asemenea
om. este trebuincios şi deci reinnoesce în favârea lui, hrisâve de mili

şi scutiri date încă de la tatăl său Alexandru Ipsilante din Domnia a doua,
ba încă “i acordă leafa de taleri 50 pre Innă de la casa r&surilor,
cu începere de la 10 Ianuarie:
_4. Io Constantin Alezondru
Cinstiţilor

și

credincioși

pilor aă spitalurilor mari,

Ipsilante

Vuwd. i gospod Zem.

boerilor+Domniei

mele

Vlahiscoie.

Dumnâvâstră

fiind-că patima, de, coroca este o bâlă

epitro-

cumplită

și primejdidsă ca și năpraznica ciumă, din care mulți pătimese şi se primejduese, trebuinţă este dar a se afla și pontțiu acâsta un doctor osebitobştese,
cu sciință de tămăduirea acestei patimi, î e se află gata, preste t6tă vremea,
la întâmplare de trebuinţă, și fiind că: Neagul este cu sciință deplină
doctor acestei pătimi, carele ai fost și cercat la mulți pătimași și s'aii
arătat într'adever folositor, cum și la judeţul Vălcei ai fost trimes de'către
Domnia mea în anul trecut, de aii căutat atâţia locuitori ce pătimea; cu seiință
este dar, ca după slujbă și .meșteșugul săii să-şi aibă și cea curiinci6să
„plată de leafă curgătâre a 'și o lua în vreme de a nu se istorisi şi dea se

afla ca tâtă .osîrdia într'acâsta, spre folosul de obște, a căruia leafă cu. tâte
că era orinduită de a ise da de la cutia obștei pre lună taleri patru-geci şi
alți taleri dou&-deci o dată numâi la luna -lui Maiii pentru ierburi, cari se
fac într'un an taleri cincă-sute; dar fără de orînduială și fără de vre un
cuvînt lam vădut Domnia mea, aruncat cu leafa lui, în socotâla banilor,
ședlelor, de unde și nu pâte a "şi-o dobândi, în vreme ce banii șc6lelor, care
am întocmitla Craiova și la cele-l-alte județe, pentru acea dar iată 'i facem
Domnia mea orînduială și hotărim ca acești cinci-sute taleri pre an, adică
câte taleri patru-deci pe lunăși două-deci la luna lui Maiii, să i se dee
din banii” spitalurilor mari; de care și poruncim Dumnâvâstră, că pre tâtă
luna să "i dați Dumnâv6stră acestă -orînduită leafă din banii spitalurilor, urmându-i-se acâstă orinduială pre tâtă vremea, tol. pisah gd. — 1803, Octombrie 15.
|
”
Cod. XLIX,

fila 106.
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I se acordă scutire de dăjdii și angarii şi pentru bucatele lor scutire
de dijmărit și vinăriciii și o pivniță în Bucurescă, apărată de fumărit, de căminărit şi să aibă 2 scutelnică 6meni streini.
Pentru că din părți străine viind numitul inginer (loniţă) cu sciința meșteşugului acestuia desăvîrşit, aici în politia Doianiei mele, unde fiind trebuincios şi aflându-se și cu osîrdie la cele ce i-se poruncesce, atât în pricina
de hbtărnicii ale moșiilor ţ&reă, cât şi cele-l-alte poruncă domnescă, ai avut

10 Constantin Alecandru

Ipsilante

Vwd. gospod Zem.

Vlahiscoie.

Iubitorule de Dumnedeii sfinte Episedpe al sfintei Episcopii Râmnic, chir
Nectarie și Dumnslor cinstiţilor și credincioși boerilor Domniei mele biv
vel Căminar Samurcaş, vechilule al Caimacamiei, și Dumnâvâstră boerilor Di-

.

vaniți

de, la Divanul

nostru

ot Craiova

sănătate,

vă facem

în

scire că

după

rugăciunea, ce ne-aţi făcut pentru înoirea ședlei de aeolo, şi pentru ca să mai
adaugăm. veniturile eă, cât şi leafa doctorului și a gerahului politiei, spre a
se putea ţine dascăl cu învățătură desăvîrșit, și doctor cu bună sciință a
doctoriei, am bine-voit Domnia mea, și iată nu numai orinduelile de bani
le-am întărit pre cât era, ci încă pentru mai bună sistemă a acestui lucru folositor a şcolei de învăţătură, care le voim să le aveţi și Dumnâvâstră în
politia-de acolo, cum și trebuinţa pentru un doftor bun și un gerah, spre
a nu

fi politia

isterisită, am

făcut

rit?o acâsta prin hrisâvele Domniei
cu nestiămutare,

care

hrisov

un

îndestulat

mele, de a se

trecându-se

în

adaos

păzi

condica

de

acum

lefă,

și

Divanului

și am

întă-

tot-d'a-una
se

trimite

Dumnâvâstră, după care să facă. orînduitele obraze, ce am făcut Domnia :mea,
Epitropi urmare în tocmai și între tâțe cu osîrdie a intra în faptă precum
orînduim acest lucru folositor de obște. Fiind însă eă Domnia mea am rînduit atât indestulată leafă, atât pentru dascăl, cât şi pentru doctor şi gerah,
trebue dar dascălu ce se va orîndui să fie procopsit, cu sciință desăvirșit,
_ipochimen cu bun ipolipsis, de la carele să se aștepte şi să se nădăjduiască
folosul 'rodului învăţăturii, adică pentru trâbă, iar nu pentru ciraclic. să se
orînduiască vre-unul fără de învățătură, cum şi dootoru asemenea: voim Domnia

mea ca să scim întâiii de aveţi acum așa un dascăl acolo, și cine este acela

de care în trecutele gile ne-aţi scris? să ne însciințaţi ca să '] arătăm Domnia mea aici dascălului Lambru, ce Pam orinduit Epitropul șeslelor mari de
aică, ca prin alegere şi așa fiind sciut din vreme şi de procopsele, să se orînduiască; așișderea și doctor al politiei, de aveţi doctor ca acela, iarăși să ne
însciințaţi cine este anume? ca prin alegerea şi a Dumnâlui Arhiiatros fiind
sciut de practicos, să se orînduiască; de care și așteptăm zapt; și fiind-că în
hrisovul vechiii ce la 16t 1794 August 98, s'aii fost dat pentru mănăstirea
Obedânului, vedem că s'aui fost rînduit două dintre negustorii de acolo ai politiei, anume Barbu Pleșoianu și Constantin Coradin a fi iconomi de a strînge
tâte veniturile mănăstirescă şi a da socotâla pre tot anul, cerem Domnia mea,
ca să ne pstă plirotorisi înti'acâstă diastimă de nouă ani, ce venituri aii strîns ?
ce cheltueli ai făcut orînduiţii economi? de ati dat socoteala acea! pre tot anul

şi de aii prisosit veniturile mănăstiresci preste cheltuiala ? acel prisos, ce s'aă
făcut ? luându-le Dumnâvâstră acum socot6la de acei ani trecuţi până acum,
Istoria Românilor de V. A

Urechiă.
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acâstă iilă atât de la fraţii Domni, de mai "nainte cât și de la Măria sa
E
a
părintele nostru.> lună
pre
50
taleri
de
leafa
și
dă
'i
și
mile
de
Vodă îi reînoesce hrisâvele
de la casa răsurilor; — 1803, Ianuarie 201.
-

Cu bună seamă şi inginerii devin factori culturali

pre unde

prin judeţele

,

lucreză..

Dar să cercetăm mai de aprâpe documentele cu referinţă la şcolă.
In urma cutremurului mare, la 1803, localul şcâlei de la Dâmna

Bălaşa s'a dărăpănat, rămâind numai o singură cameră, unde nici se
pâte ţine clasă, nici pot locui ucenicii şi cu atât mai puţin dascălii.

Deja Dositeiii Mitropolitul şi alţi membrii din epitropia obştâscă, înainte
de Iulie 1803, ati fost cerut Domnitorului, să fie obligată biserica Domnița Bălaşa

să restaureze

localul de şcolă, dar ea a declarat că n'are

de unde şi că chiar în trecut acest local la făcut pe datorie. Mitropolitul Dositei

ca să nu se peardă acestă şcolă «şi procopsâla copiilor

să se taie a numai fi...... care nici la audul Măriei tale nu
este primită una ca acâsta, ca să nu se facă un ast-iel de lucru ne'cuviincios şi a se lipsi oraşul de acâstă pod6bă», Mitropolitul s'a hotărît, să dea pentru şcâlă, mitocul de lângă biserica ce se numesce
Măgureanu, «cu case înalte, cu beciuri şi cu deosebite odăi la pârtă

şi cu tâte cele trebuinci6se, cu îndestulare la toţi dascălii i ucenicii
străini, pentru şedere, paradosit, pentru cuhnie, pentru slugi şi pentru veri-ce, fără de a mai pătimi vre-o stenachorie».
Mitropolitul însă arată, că aceste case ai nevoie de reparaţiuni,
cari după devisul făcut de mai-mare-başa, vor costa 3500 taleri. Misă trimeteţi Domniei mele însciințare, şi de se vor găsi că aii îost buni iconomi, vor rămânea tot aceștia la iconomia acareturilor și veniturilor mănăstirescă, urmând după povăţuirea ce dăm în hrisovul Domniei mele, iar de nu,
cu alegerva obrazelor ce sunt epitropii şedlelor să se orînduiască alţi dintre
— și să avem răspuns ; acesta insciințăm
negustori cu ipolipsis bun al politiei
şi fiți sănătoşi.— 1803, Octombrie 16.

Coă. XLIX, fila 140,
'"4.10

|

Constantin Alexandru

Ipsilante Vud. gospod

Zem.

Vlahiscoie.

Cinstit şi ceredineiosule boerule al Domniei mele, Dumnâta vel Logofăt
de obiceiuri, fiind-că lui Ioniţă Inginerul, prin cartea Domniei mele de la dece
ale lunei aceștia i s'aii orînduit a lua pre totă luna I6fă câte taleri 50 de
la casa răsurilor, poruncim Domnia mea Dumitale, să aibi a da pre tâtă luna
orînduita 16fă, urmându-se de la dece ale lunei lui Ianuarie înainte, tol.
pisah gd. — 1803, lanuarie 29.

Coă, XLVII, fila 53 şi 60.
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tropolitul se r6gă, ca aceşti bani să se imprumute de la fondul spitalurilor nouă, cu zapis, că la anul viitor se va restitui suma. Domnitorul
aprobă acestă punere la cale cu resoluţiunea sa din August 18031.
1. Tacă actele relative:
Prea

Inălţate

Domne

Insciinţăm Măriei tale pentru domnâsca șc6lă care se află în mănăstirea
Domniței Bălaşei, că din cutremur dărăpănându-se casele cele mari unde
şedea dascălii, ait rămas numai într'o odae ce este jos aşedată pe pământ, unde
nu numai că dascălii nu pot şedea şi paradosi, dar sunt şi ucenicii șeqătoră
la şcâle, unii de aicea și alţii rînduiți de Măria ta, cari n'aii nică părinți
nică case unde trage, se r&zomă cu hălăduirea tot acolea și cu stricarea caselor ati rămas pre afară; acum fiind vară se nevoese cum pot de petrec, iar
la iarnă nu mai rămâne mijloc, nică de dascăli, nică de ucenicii cei străini
și dascălii la iarnă dintr'acâstă pricină caută a trage unde vor putea și să
rămâie pod6ba politiei lipsită de acâstă bună întocmire și atâţia copil neprocopsiti, isterisiți de învățătura cărței și măcar că mai în trecutele dile
am fost mai însciinţat Inălţimei tale pentru acâstă pricină, ca să se îndatorescă epitropia numitei mănăstiri a drege casele, dar n'aii avut mijloc, trebuind
o cheltuială mare şi cu zăbavă și putere arată că nu âre mănăstirea, fiind-că
aii meremetisit biserica şi alte cheltueli, cari cu datoria le-aii săvârșit; de
asemenea șc6la politiei jos şi procopseala copiilor să se taie a nu mai fi, nu
este cu cuviinţă, că nică la luminat augul Măriei tale nu este primită una
ca asta, ci ca să nu se facă un ast-fel de lucru necuviincios și a se lipsi orașul
de acâstă pod6bă şi pomană, înși-ne noi Mitropolitul am bine-voit cu tot cugetul
a da metohul ce avem în oraş lângă biserica ce se numescea Măgureanului,
cu case înalte, cu beciuri i cu deosebite odăi la portă şi cu tâte cele trebuinci6se, cu îndestulare ca toţi dascălii i ucenicii străini pentru ședere, paradosis, pentru cubnie, pentru slugi şi pentru veri-ce, fără a mai pătimi
vre-o stenahorie ; dar fiind-că este. 6reș-care stricăciune din cutremurul și din
cei ce aii sedut după vreme, face trebuinţa de a se meremetisi ; la care meremet
ce din poruncă s'aii făcut . . . . de către Maimar-bașa trebuesc taleri 3500
şi fiind-că iratul şedlelor nu are putere ăst timp a da aceşti bani, ne rugăm
Măriei tale, ca să bine-voesci a se porunci ca de la spitalurile noi să dee
epitropiei aceşti bani împrumut ca să săvirșim acâstă trebuinţă până este
vremea lucrului și pe spital '1 vom încredința cu zapis ca la anul viitor
din iraturile Epitropiei "i vom pune la loc. De acâsta ar5tăm Măriei tale și
cum

va fi mila Măriei-tale. —

1803,

lulie 19.

Dositeii al Ungro- Vlahiei, vel Vornic Grigoraşco

Ghica al obştirilor.

Resoluţia domnâscă :
,
«Ca
ucenicilor
Sfinţia sa
cinstiţilor

pentru o trebuinţă ce este de a nu incontena învăţătura, și procops6la
de la acâstă şcâlă, primind Domnia mea, anaforaoa ce ne face Prea
Părintele Episcop cu Dumnâlui Vel Vornic al obştirilor şi poruncim
şi credincioșilor boerilor Domniei mele, Dumnâlor Epitropii mari
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Măcar după cum mai sus: se vede, localul şcâlei de la Dâmna
Bălaşa era, răi stricat prin cutremur, Domnitorul ordonă în 30 Ianuarie
1803, să se plătescă lefele profesorilor, prin următorul pitac:
Pitac

către prea

sa, părintele

Sfinţia

Mitropolit

de a li se plăti

lefa

dascălilor şedlelor domnescă.
Prea Sfinţia ta părinte Mitropolite, fiind-că dascălii ședlei Domnesci
după osîrduința ce fac spre învățătura ucenicilor, trebue să-și aibă și plata
ostenelilor tot-d'a-una în vreme, adecă l6fa ce le este orînduită, iată orînduim
și poruncim Domnia mea, ca de“ la sfinta Mitropolie să aibă prea Sfinţia ta
a da orînduita l&fa lor, pre tstă luna, din banii mănăstirilor, ce se string la
sfinta Mitropolie pentru șeâle, cae I6fă să li se plătâscă de către Sfinţia ta,
atât pre luna trecută până acum ce vor fi având a lua, cât și de acum
înainte pre tâtă luna să li se urmeze datul lefilor de la sfinta Mitropolie,
.
tolico pisah gd. — 1803, Ianuarie 301.

| Şcâla, disă elinâscă de la Domna Bălaşa este ilustrată prin vestitul profesor Lambru.
Lambru a murit în Februarie 1805 şi a fost înlocuit la 8 Februarie
1805, după chiar cererea ucenicilor, cu Constantin Vardalah 2.
a spitalurilor, acești taleri 3500, spre
metohului unde are a se așega șcdlele
şi de la Dumnţlui vel Vornic, ca anul
acești bani al spitalelor la loc.—1803,
Comnâica lui Ipsilante No. XLV,

14. Cod. XLIX,

fila 414.

|

fila 30.

2. Io Constantin Alexandru

Sofologhiotata

împlinirea trebuinței de meremet al
şi primind zapis de la Prea Sfinţia sa
viitor. din iraturile Epitropiei să pue
August 7.

didascăle

Ipsilante

Vvd. goapod

Constantine Vardalache,

Zem. Vlahiscoe.

fiind-că chir

Lambru

cel ce până acum aii fost întâiul dascăl al Domnescei nâstre școli cei elinesci,
de aică, din politia Bucurescilor, întru aceste dile şi-a dat obștescul sfâșit
şi fiind-că este trebuință a se orîndui altul în locul r&posatului, spre a nu
rămâne acest bine și folos al obștei neîngrijit, cum și ucenicii isterisiţi şi
lipsiţi de rodurile învățăturilor, iată dar, după chiâr cererea şi rugăciunea
ucenicilor şi după pliroforia ce avem și Domnia mea, cum că ești destoinic a te
însărcina cu trâba acâsta, întru care se afla răposatul, te orînduim printr'acest
Domnescul nostru pitac a fi proto-dascalos -la numita Domnâscă şcâlă, pentru
care nu suntem la îndoială că te vei osîrdui pin tâtă vîrtutea și vei pune
tâtă cuviineiâsa silință a împlini locul răposatului, a adăogi. urmările sale
cele bune și plăcute, si a înflori darurile înv&țăturei şi a procopselei ucenicilor acestei școli.—1805, Februarie 8.
Cod, XLIX, fila 206.
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Se predă

Se traduce şi se comentez
Plato,
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Demosthen,

Socrat, Thukydid,

şi poesia.

Xenofon,

etc.

- Cu

referinţă la şcâlade

la Domna

Bălaşa avem

de

înregistrat

un decret din 10 Iulie 1804, prin care, pre motiv că s'ai înmulţit şcolarii

şi că scumpindu-se preţul lucrurilor de hrană, se cade a se adăuga şi
— adăogire care s'a şi realisăt, — Constantin Ipsilante
l&fa dascălilor,

ordonă prelaţilor bisericei sporirea dărei clericilor de la patru la cinci
taleri de om pre an. Din aceşti bani doui taleri se vor da la cutia
milosteniei ?.
1

4. Sunt daţi ca elevi a lui Lambru: Câmpineanu Ioan, A. Vilara, Neofit
Mitropolitul, Constantin Crisoscoleii, Buzoianu, ete. Lambru predă până la 1805.
El exa 6re-cum şi inspectorul tuturor ședlelor ande se preda limba grâcă.
De la 1803 vom afla ca succesor lui Lambru pre nu.mai puţin cunoscutul
profesor Vardalah, de la care ati învățat Etrosin Poteca şi Petru Poenaru :
<quasi

vitai lampada

cursores

Lambru

tradunt».

admite pre Preda printre ucenicii şcolei:

Poruncă pentru copiiă cari se orânduesc la şcole.
Sofologhiotate didascăle Lambro, teorisind jalba, să cercetezi de este cu
cuviință, după vârsta ce va fi având jăluitorul acesta, a intra în orînduiala
ucenicilor şedlei şi la cererea ce tace să arăţi Domniei mele prin anafora în
E
soris. — 1804, Noembrie 18.

Poruncă la Mitropolitul: «după cererea dascălului Lambru, dascălul cel
întâi al şedlei Domnescă, poruncim să i să dee acestui jăluitor Preda ucenicul
po taleri gece pre lună 16fă din banii şedlelor şi cu acestă a nâstră Domnâscă poruncă se vor ţinea în sâmă la socotâlă». — 1804, Noembrie 11. .
Cod, XXXVII,

fila 8—153,

4

2: Io Constantin Alexandru Ipsilante Voevod.

Citindu-se înaintea Domniei mele acâstă anafora ce'mi face prea Sfinţia

sa părintele Mitropolit și iubitorii de Dumnedeii Episcopi, am chibzuit însumi
Domnia mea, arătarea ce ne face, pentru care şi dicem, că după îngreuerea cu
înmulţirea ucenicilor, ce sunt la ac6stă, șc6lă spre învăţătură, precum și înşine
nouă ne este sciut, că după scumpirea preţului lucrurilor ce se cumpăr pentru
ale hranei dascălilor, şi altele trebuincise, trebuinţa este în adevăr de a se
_adioga atât emiclicu acestei şedle pre lună cât şi simbriile dascălilor pre an.
Care adăogiri s'aii și făcut prin deosebit pitac Domniei mele, arătător, atât
pentru dascăli, cât prostikiii vaii făcut la lâfa fiesce-căruia pre an, cât și pentru

cheltuiala emeclicului. De aceea dar, ca pentru o trebuinţă obştâscă de o faptă
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O a doua şcâlă însemnată din Bucuresci, de care s'aii preocupat
Domnitorul, .a fost acea slavono-românâscă de la Sfintu Gheorghe
«unde

nu numai

din copiii pământenilor

se află, la acestă şcolă, ci şi

alţii străini din alte țări sunt veniţi». La acâstă şeâlă se află ca prim
dascăl cunoscutul calemgiii Chiriţă caligraiul, scriitor atâtor hrisâve
Domnesci carele preda limba slavonă şi cea românescă şi alte obiecte,
ajutat de un ipo didascal. Domnitorul acordă acestui învăţător diverse

miluiri şi scutiri, prin hrisovul de la 21 Iulie 18041,
.

sufletâscă ca acâstă, primită este Domniei mele anaforaoa ce ne face Sfinţia
lor părinţii Arhierei ai ţărei, pre care o și întărim și poruncim ca pre lângă
taleri 4 ce era orînduit de da preoţii şi diaconii până acum de liude pre an,
se mai adaogă încă taleri 1 ca să fie dascălilor de acum înainte po taleri 5
de liude pre an. Din care bani taleri 3 să fie iarat numai pentru șc6lă, iar
taleri 2 să fie ai cutiei milosteniei, r&spungându-se acești taleri 5, de două
ori pre an, anume 21/, la Sf. Gheorghe și 2 și 60 la Sf. Dumitru. Așişderea
şi pentru ploconul Arhieresc după arătarea ce ne-a făcut Dumnâlor părinţii
Arhierei, că în vremea răposatului Mitropolit Filaret darea acestui plocon se
urma de liude po taleri 1,60 şi că eparhiile aii cercat grele cheltueli într'aceste
vremi și primim Domnia mea cererea Sfinţiilor Vâstre, pentru care şi dăm
voie i slobodenie a se adăoga încă taleri 1 bani 60 pre lângă acoi taleri 3
şi bani 60 ai ploconului ce se da până acum, ca să fie așegată darea acestui
plocon, de liude po taleri 5 pre an, fără numai pentru număr de 3500 liude
preoţi şi diaconi ce le ar&taţi, fiind-că după catagrafiile ce s'aă trimis Domniei mele de cătse ispravnicii judeţelor, vedem o mare neasemănare, arătând
o sumă cu mult mai mare decât aceea ce'mi ar&tați Sfinţia Voastră. Poruncim
dar, ca înși-vă- luând catagrafiile isprăvnicesca și chibzuind suma ce în adevăr
se găsesc acum a preoților și a dascălilor, să faceți Domniei mele arătare prin
anaiora ce prostechiii se cuvine a se face la acâstă sumă. — 1804, lulie 10.
Coă, XV], tila 415,
4. Hrigovul

Urmeză
şodlei

slovenesci

de

la

Sfintu

Gheorghe

cel

anaforaoa.
vechăti,

De vreme ce șcla slovenâscă ce este aședată aici în orașul Domniei
mele Bucuresci, la Sfântu Gheorghe cel vechii, care este de învăţătura cărţei
slovenesci, i rumânesci, unde nu numai din copiii pământenilor se află la
acâstă şcâlă, ci și alții, străini dintr'alte ţări sunt veniţi, care şcâlă este
forte trebuinci6să la totă obștia acestei ţări, pentru învățătură, fiind metahirisit tot norodul cu acestă învățătură la tâte trebuinţele; spre a cărora dare
de învățătură de vechii și bătrânii r&posați Domni sunt orinduiți cu plată
Domnescă doui dascăli, ca să se afle în î6tă vremea, ca să înveţe copiii. La
care școlă se află Chiriţă dascăl

slovenese

și rumânese,

săi, cară fiind pămînteni, cu carte, socotitu-le-am Domnia

avea, şi nu

"i-am

cu un

ipo didascăl al

mea trebuinţa ce ar

lăsat să fie dă tot lipsiţi a nu fi atinşi de Greș-ce

milă

Domnâscă. Mai vârtos, ca fiind în liniște, pururea să fie cu mintea spre învăţătură și precopsâla (npexonc'baa) copiilor sholasnică și pentru străină și pentru
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Cu dascălul Chiriţă s'a fost întâmplat in 4803 o nedreptate, Mitro-

politul Dositeiii, împreună cu marele Logofăt Isaac Ralet, ati recomandat

Domnitorului să fie numit

dascăl întâiii la şcâla de la Sf.

Gheorghe

Domnia
pământeni; a căror dar nevoinţă 'şi strădanie nu le-am trecut nici
acest
printr”
și
t
milostivi
m'am
ci
uitare,
mea, cu vederea, nici "-am lăsat întru
vremea
tâtă
în
lor
casa
tâtă
și
ei
ca
hotărim:
mele
cinstit hrisov al Domniei
să fie apărată de tot felul de dăjdii, de nimica nici odini6ră val şi supărare
nesă nu aibă. Aşișderea și drepte bucatele lor încă să fie scutite şi de tot
de
t,
căminari
de
,
vinăriciii
de
vinul
și
dijmărit
de
i
dajnice: stupii i râmători
tâte
de
și
ri
cârciuma
de
i
vătafulu
ortul
de
agiosc,
i
domnesc
vin
de
vamă
l seaii
orăi-ce angarii vor eși pre pivnițe, ori în credinţe de va fi vinăriciu
tă
vre-o-da
măcar
seaii:
vinde,
vor
se
de
ori
r,
pivniţelo
dijmăritul, seait dările
,
domnesci
hrisve
şi
cărți
avea
vor
de
cei
de
și
plătâscă
se
să
întâmpla
de s'ar
Asescutiţi.
fie
să
na
tot-da-u
și
iar sus numiții dascăli nică atunci să nu des
scutiţi și
menea pentru ajutorul caselor lor să aibă și liude cincă, străini,
i
scutelnic
i
apăraţi de tot felul de dăjdii și orîndueli ce vor eşi pre cei-l-alț
val
un
nică
unul
nici
şi
ț6ră
de la Vistieria Domniei mele preste an pre
a scuti oi 150.
şi supărare să nu aibă. Cum și la vremea oieritului să aibă
din sud
Telega
ocna
la
de
sare
oca
1000
lua
a
anul
tot
pre,
Incă să aibă
musafiri
de
fel
ori-ce
de
apărată
Prahova. Deosebi să fie casa numiţilor dascăli
slujbași
și
boieri
din
altul
seaii
fi
ar
Portar
vel
şi de tâte alte beilicuri, ori

care pode către nimene supărare nică de cum şi nimic să nu aibă. Pentru seaii
slugă
boieri,
r
Dumnâlo
și
runcim Domnia mea și Dumnâlor Ispravnicilor

slujbe, de tote
care după vremi veţi fi orînduiţi cu ori-ce fel de dăjdii şi
seaii supărare
val
:nimica
întru
nimene
și
feri
vă
a
aveţi
să
sus
mal
câte sunt
avut aceste
aii
pururea
șc6lă
să nu le facă, pentru că dascălii de la numita
acestei
tei
creștineş
oră
oblăduit
stătut
ai
ce
fraţi
mili şi mai înainte de la alţă
vădute de
sale
r
Domniilo
hrisâvele
din
mea
Domnia
adeverit
ne-am
ţări, precum
tată, am
noi. Ce pentru ca să se” păzâscă acâstă milă neclintită şi nestrămu
Io Conmele,
Domniei
credinţa
însăşi
cu
acesta
întărit Domnia mea hrisovul
mele
Domniei
iubiţilor
prea
credința
cu
şi
Vvd.
Ipsilante
ru
Stantin Alexand
loan
şi
Vvd.
Nicolae
Vvd.,
fii: Alexanăru Vvd., Dumitrașcu Vvd., Gheorghe
ui
Divanul
ai
mari
celor
boerilor
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credincio
și
Vvd. i cu tot sfatul cinstiţilor
Ghica
in
Constant
Pan
Ban,
vel
biv
cu
Creţules
he
Manolac
Păn
Domniei mele.
vel 'Postelnic,
biv vel Ban Epistatul Logofeţilor mari, Ghâorghe Mavrocordat
Vornic de
vel
u
Văcăresc
Stelan
Pan
Vistier,
vel
Pan Constantin Pilipescul
Racoviţă
D.
Pan
jos,
de
ţâra
de
Vornic
vel
an
Brancov
Grigore
țera de sus, Pan
r
obştirilo
al
Vornic
vel
(2)
Panfil
vel Vornic, Pan Barbul Văcărescul vel Vornic,
ea..

Pan

N. Racoviţă

vel Logofăt. de obiceiuri,

Pan

Petrache

Retoridis

e Răcoviţă
vel Vornic al Politiei, Pan D. Racoviţă vel Clucer, Pan Mihalach vel Comis,
Negrea
Pan
.....
vel Paharnic, Pan Fotache Ştirbei vel Stolnic..
vel Pitar și Ispravnic, Pan
Pan D. Topliceanu vel Sluger Pan
mari. Şi Sati scris hrisovul
lor
logofeţii
l
Epistatu
Ban
vel
Constantin Ghica biv

“acesta într'al doilea an dintru întâia Domnie a Domniei mele, aică, în orașula
Domniei mele Bucuresci, la anul de la nascerea Domnului Dumnedeă și
mântuitorului nostru Isus Hristos: — 1804, Iulie 21,
Coă. XLVII, fila 264,
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:

în locul lui Chiriţă pre un 6re-care dascălul Ioniţă, sub cuvint că este
mai bun slavist. Domnitorul nu întârdie însă a pune la cercare, cunoscințele slavonesci ale dascălului Ioniţă, dându-i să traducă nisce
scrisori sârbesci ce aii venit Domnitorului de preste Dunăre. Dascălu
Chiriţă

protestase

contra

destituirei sale.

Domnitorul îi dă şi lui să traducă scrisorile serbesci traduse de
Toniţă, convins fiind-că «nu se pote dovedi întralt chip, cine adecă
din amândoui, are mai multă învățătură şi
slavonă. Domnitorul în urma acestui curios

în mod mai -onest

sciinţă de acestă limbă
concurs, făcut de sigur

decât să tac astă-di concursurile

didactice, con-

stată, că Ioniță «sau muncit cu lezica mai multe -ciasuri, dar nimic
nu a putut catortosi, că nici o înţelegere nu a dat din acea tălmăcire

a, lui, iar jăluitorul Chiriţă ne având lexica, fără de trecere de ciasuri,
le-au tălmăcii cu atâta de bună

înţelegere,

în cât din

am luat întrâgă pliroforie».
In urma

acestui concurs

tălmăcirea

lui

.
Domnitorul ordonă reintegrarea în post

a dascălului Chiriţă 1,
1. Io

Constantin Alexandru

Cinstit şi credincios: boerule al Domniei

Ipsilante

Voua,

E

mele, Dumnâta biv-vel Bane

epistatule al logofeţiilor mari. După pliroforia ce ni s'a dat în: anul trecut
prin anaforaoa Prea Sfinţiei sale Mitropolitului,i a Dumnâlui vel Logofătului
Isaac Ralet, pentru Ioniţă dascălul slovenesc, că este mai vrednic, mai cu sciință
- şi mai procopsit decât jăluitorul Chiriţă, s'aii fost orînduit numitul Ioniţă
a fi dascăl la șcâla slovenâscă. In urmă însă acea pliroforie s'a cunoscut de
. Domnia mea, că a fost greșită, pentru că limba slovenâscă fiind ne urmată,
ne metohirisită şi ca o mortă aică într'acest pământ nu se putea a se dovedi
într'alt chip, cine adecă dintr'amândoui are mai multă învățătură și sciinţă
de acâstă limbă, ci numai când s'ar fi tălmăcit de amândouă părţile scrisori
slovenesci și prin cercare s'ar fi cunoscut a căruia din amândoui tălmăcire
este mai cu deslușire și mai cu înțelegere,
care acest fel de cercetare întâmplându-se acum, vederat s'aii și făcut prin cercarea amândorora, căci viindu-ne
Ore-și cari scrisori sârbesci de decindea de peste Dunăre, am poruncit ca
atât Ioniţă cât și Chiriţă jălulitorul să tălmăcâscă acele scrisori slovenescă.
A cărora tălmăciri cu tâte că Ioniţă s'a muncit cu Lexica în multe ciasuri,
dar nimic n'a putut catortosi, căci nici o înțelegere nu li s'aii dat dintr'acea
tălmăcire a lui, iar jăluitorul ne având Lexica, fără trecere de ciasuri le-aii

tălmăcit cu atâta de bună. înţelegere în cât din tălmăcirea sa am luat întregă
pliroforie, dovedindu-se acâsta mai învederatși din alte scrisori turcesc, cari
tot pentru

aceleași

pricini. ne-aii

venit

de decindea.

Drept

aceea

dar, cunos-

cută fiind într'adevăr vrednicia, procopsâla și sciinţa ce are jăluitorulul Chiriţă
de acâstă limbă, îl orînduim iarăși pre el dascăl la șc6la slovenâscă ot sfintul
Gheorghe vechii și poruncim Dumitale, ca să'l aședi acolo, făcându'i și sinetul
Domniei mele spre a fi dascăl nestrămutat, carele să aibă privilegiul și mila
aceea ce aii avut'o și cei mai din "nainte dascăli ai acestei şcâle, prin hri-

Pre lângă
judeţe, pentru

Aki

ROMÂNILOR

ISTORIA

şcâlele care din bugetul statului funcţioneză în
limba românescă, în Craiova continuă a funcţiona
grecă.

şi limba
şcoli de o nivelă mai ridicată. Aci continuă a se preda

In 1803 Decembrie, Lambru

de la şe6la din Bucuresci primesce de la

Domnitorul uimătorul pitac:
«Sofologhiotate didascale Lambre, vei vedea acfstă insciințare ce ne fac
faci Dumnţta
Damnâlor boerii Domniei mele de la Craiova, pentru care să
procopsâlă,
cu
scii
o alegere de un protos-dascalos de la Oraiova pre care”l
învățătură și de
spre a fi destoinic și vrednic a arăta întra ucenici rod de
cu îndestulare
procopslă, fiind-că 16fa pentru plata ostenelei „sale "i este
să mil ar$ți prin
vinduită de către Domnia mea, adică pe an taleri 1200, şi
Sinesii iermonach
dascăl
doilea
al
cel
anatoraoa Dumitale. Așişderea şi pentru
de Domnia
poruncit
s'aii
doftor
de este sciut seaii nu? Să ne arăţi. Iar pentru
ie 17 1.
Decembr
1803,
mea osebit la Domnul Arhiatros al Domniei mele.»—

La 98 Decembrie 1803, Constantin
Craiova

pre. Dimitrie

Gheorghiadis, după

alegerea

dascălului

dascăl

la

Lambru

-

din Bucuresci.
Dice

Ipsilante nurmesce

pitacul Domnesc:

arată didas;
«Intărim Domnia mea alegerea ce printracestă anafora.ne

iadis,
călul Lambru că a făcut de Protodascăl la Craiova pe Dimitrie Gheorgh

tale iubitorule de
„„pre carele ] $ rânduim Domnia mea,și porunci sfinţiei
și credincioşilor
Dumnedeii Episespe al Râmnicului, Dumnv6stră cinstiţilor
Divaniţi de la
boerilor Doimniei mele, Vechilule al Căimăcămiei şi boerilor
isiţi dascăl
metaher
să”
şi
așegaţi
să”l
Divanul nostru ot Craiova, ca pre acesta
vre-unul
acolo
află
se
de
Protos al ședlei de acolo, și pentru un ipodidascăl
dascălul. .
la
aică
destoinig precum trebue, bine, iară. de nu, să se însciinţeze
Decembrie 28.
lambru,ca să facă alegerea şi de ipodidascăl.—1803,

Gel6se de privilegiul
elină, mai

multe

Craiovei

reşediaţe judeţene
|
|

de a avea

şi ele clasă de

reclamară

de la Constantin

limbă
Ipsi-

osirdui spre deșteptare
sâve Domnesci. Să puie şi el însă tâtă silința a se
re s'aii lenevire, ca
pregeta
vre-o
fără
lor,
ucenici
âla
la învățătura şi procops
lor ce vor învăța şi
ucenici
să facă cunoscut osîrdia luă prin rodul învățăturei
mea de vre-o
Domnia
e
rindu-s
plirofo
căci
se vor procopsi într'acestă şcălă,
Contrasemnat
14.
Lunie
1804,
—
.
negreșit
pedepsi
vom
"|
împotrivă urmare
.
vel Logofăt.
Cod. XXXVII, fila 105 verso.

1. Cod. XXXVII, fila 95.
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lante să li se dee dascăl de limbă

la tote, în modul

grecă.

Domnitorul răspunse, aprâpe

cum aici răspunse Piteştenilor:

La orășenii Piteşteni pentru șclă.
«La fieşi-care judeţ nu se pâte orîndui șcâlă elinâscă. Domnia ard atitea
şedle elinesei aici în ţeară, adică în Bucuresci, la Craiova, la Focșani, unde
vin alţi din țări străine de se procopsese la aceste școli. Voi dar, pentru ce
nu trimeteți copiii voștrii la aceste școli, cari sunt chiar aici în pământul.
patriei vâstre ?» — 1804, Iulie 141...

Continuă să existe pre lângă şcolile înfiinţate de stat, diverse şcoli
înfiinţate din fonduri particulare, fie prin oraşe, fie pre la sate, seaii

|

mănăstiri.

|

Din 1803, Februarie 10, avem o anafora ar&tând Domnitorului
Ipsilante, istoricul bisericei şi şe6lei de la Slatina.
Neaga, soţia lui Ionaşcu, mazilul, ziditoriul şi înzestrătorul bise-

ricei şi şcâlei din Slatina, a cerut de la Domnitor

să i se lase ovie.

Ipsilante, asupra petiţiunii Neagăi a însărcinat pre Şetrarul! Constantin
să cerceteze cum stă afacerea şi dacă şcâla urmâză şi în ce mod?

Eacă raportul Şetrariului Constantin :
Prea

Inăiţate Dsmne'

«După jalba ce aii dat Măriei tale Nâga

Mazil pentra o vie co aii afierosit

bărbatul

ce

săi

ati

fost

soţia

lui

la șcâla bisericei

Ionașco

ce este :

făcută aici în Slatina, pentru învățătura copiilor de obşte, fără plată, cerând
de la mila Inilțimei tale a se scuti acâstă vie, ni se poruncesce să cercetăm

de este acum şedlă? de se învaţă copiii fără de plată şi de sunt dascăli cari

s'aii făcut acum cu simbrie? cum și pentru vie câte pogâne sunt, şi de este
via bisericeă și a școlei ? Insciinţăm Măriei tale, că acel Ionașco Mazil în visţă
fiind, aă făcut acâstă sfintă biserică aici în Slatina, cu zidire împrejur şi odăi, .
înzestrând sfinta biserică cu cea ce "i-ati dat mâna, făcând bun așegămînt; sufletesc a se afla dascăl nelipsit cu simbrie din venitul bisericei, să înveţe copii
fără plată, și acum se află trei dascăli— unul Preot Călugăr Grec ce paradocsesce maftim. .... şi altul iarăși grec — învățând feciori de boeră și alţi,
altul dascăl rumânesc, învățând copiii orășenilor; la aceşti trei dascăli li-se
dă îndestulată simbrie şi tain, mâncări şi „lemne de foc, prin chivernisela
N6găi soţia lui Ionașco. Am făcut cercetare şi pentru vie și ne-am adeverit că
sunt 18 pogâne, 192 lucrătâre vie temeinică, iar 6 sunt saduri, cari până la
un an, doi, se ajunge şi aceea în rîndul vieă 'cei lucrătâre și este cu adevărat
1. Cod. XXXVII,
N
*

fila 94 verso.
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afierosită bisericei şi șeoleă, din: noianul
ajutorului, ca să potă urma și a ţine acest
de bine la atâţia copii ce se află nelipsit
Inălţimei tale de la Dumnegeii mulţi și

milostivirei
bun lucru
învățând la
fericiți.» —

.

tale să dobândâscă mila
cu împărtășirea facerilor
aceste trei şcoli ; și anii
1803, Februarie 10.

- Constatin Şatrarită,

Domnitorul dă următorea, resoluţiune :
10 Constantin Alexandru

Ipsilante. Voevod gospod

După arătarea ce ne-ai făcut Dumnlui cinstit și credincios boerul
șcâle,
Domniei mele biv vel Vistier Constantin Filipescu, Epitropul acestei
i
judeţulu
ii
Ispravnic
cum şi după însciințarea acâsta ce făcu Domniei mele
învaţă
unde
pentru fiinţa acestei şedle că se află în stare, cutiei dascăli,
ne
copii fără de plată, ca pentru un folos trebuineios obștesc ce este acesta,
s'aii
cei
6moni
şease
a
scutâla
atât
ședlei
milostivim Domnia mea şi hărăzim
fost dat de Domnia sa, fratele Alexandru Vodă Moruzi, cât și scutâla viei
acesteia. — 1803, Maiii 61.

La Cerneţi încă continuă o şcâlă publică din fonduri particulare.

donaDăm în notă hrisovul prin care, la 22 Iulie 180%, se amintesce
acestei”
ţiunile făcute de r&posatul Hagi Iordache pentru înfiinţarea
actul
şcoli şi a altor două în alte diverse localităţi2. Adevărat, că în

din
donă

notă

nu se arată

anume

întoemai îndeplinirea

localităţile acestea, dar Domnitorul or-

testamentului.

4. Cod. XIV, fiia 240.
2. lată documentul :

Hrisovul şcâ!ei de la (ierneţi
bine
Tâtă tacereade bine şi ajutorul în tot locul și pretutindenea este
|
și
binelui
târe
pricinui
locuri
Ja
fac
se
ce
cele
iară
ii,
primită lui Dumnede
cu
Smeni
pe
esce
împodob
folosului de obşte cum și şedle de învățătură, care
de Dumînţelepciunea cuvîntului și cu luminarea credinţei și a cunoscinței
âse
cuviinci
mai
sunt
atâta
cu
acelea
obștei,
e
folositâr
a
negeii şi altele asemene
orii
stăpânit
și
Domnil
plăcute lui Dumnedeii, în cât cu deosebire ati datorie
întărirea
ce ati câştigat de la Dumnedeii putere și oblăduire a se osârdui spre
binelui
târe
pricinui
nesce&'
ca
dis,
am
ce
folosul
pentru
lor
și întemeiarea
sud
Cerneţi,
orașul
obștei. Deci, fiind-că atât obștea orășenilor locuitori din
lui
mul
clirono
şi
l
Epitropu
e
Gheorgh
Mehedinţi, cât şi cucernicul Protopop

Hagi Iordache Severinânul, biv vel Medelnicer, prin jalbă ne-ati făcut arătarele

lor,
că întwacel draș .ne-având putere de a ţine dascăl cu cheltuiala
l
răposatu
fiind-că
unde
turei,
neînv&ță
rămân copiii cu totul întru orbirea
ea
pomenir
pentru
copii
ndu-i
nerămâi
și
acolo,
de
fiind
Hagi lordache.pământen
sfîrşitul
sutietâscă, ati cugetat cu hotărîre spre a face acest bine obștesc, lăsând la
a
pentru
şi
cât
rudelor,irea
împărtăş
vieței. sale hună orînduială, atât pentru
a
uri,
treigloc
rila
[copiilo
ra
învățătu
de
șc6le
trei
se întocmişi a se aşeda
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Cunoscută este lectorilor acâstă şcolă din anteridrele nâstre vocăruiatrîndueli ce aii lăsat a se urma și a.se păzi după mortea
sa, fiind prin
scirea rudelor sale, cari nu s'aii arătat nimânea din rudenii
cu VrO-0 împotrivire, aii- cerut cu toţii de obşte ca să se întă6scă și cu domnesc
ul -rostru

hrisov, care rîndueli le arată că sunt aceste, adică:

dintru ale sale

lucruri
însărcin€ză pre mai sus numitul Protopop Gheorghe, ce ţine
în căsătorie pre
Ilinca nepsta sa de soră, ca după mârtea lui să aducă un dascăl
elinese pre
care să! așege în casele mortului, ce Je are în oraşul Cerneţi,
-ca să învețe
copii în t6tă vremea nelipsit și pentru plata ostenelei dascălului
ati lăsat o
făcâie de moră ce este pre moșia Halânga, cu câți-va stânjeni de moșie
i altă
făcâie ce este pre moșia Cozieă şi o jumătate făcâie de pre moșia
Severinul,
cum și țiganii ce i-ai avut, afară de câte-va suflete ce i-aii iertat,
care șcâlă
să se uimeze și să se ţie în starea ok tot-d'a-una, și dascălul ce va
învăţa
copiii să'l mulțămâscă, a fi plata ostenelei sale numai cu venitul ce
va eși
din “acareturile ce se arată mai sus, iar de la copiii ce învaţă,
să nu facă
dascălul nică un fel de cerere, fără de numai copii ce vor avea părinţi
chivernisiţi să fie datori a da pre anul d'intâiii taleri 10, iar pre al
doilea an
şi pre alți înainte po taleri 15, şi mai mult să nu se înalțe, care
bani
să se strîngă la cutia Epitropilor şedlei, și dintr'6nşiă să se îmbrace
și să se
hrăn6scă copiii cei scăpătaţi spre a putea avea de aicea mijloc de învățăt
ură
şi procopsâlă ; osebit de.'aceta ai lăsat să se mai facă o șe6lă românâs
că lângă
biserica domnâscă, unde se prăsnuesce hramul sfintei Troițe, pe locuri
le”de
prăvălii ce le are numitul r&posat, şi dascălul ce va înveța copiii să
se mulțămească a fi plata ostenelei lui numai chiria ce va lua de la acele
prăvălidre, iar de la copii să nu câră nimic, ci să urmeze și acâstă șcâlă
iarăși
precum am dis mai sus, adică: copiii ce vor avea părinți chivernisiți
să dee
pre anul dbintâiii taleri 5, şi pre anul de al doilea 10, iar mai mult să
nu se
înalțe, cari bani strîngându-se la cutia Epitropilor ședlei, iarăși asemene
a să
“se îmbrace și să se hrănâscă copiii cei şcăpătați.
,
Așișderea

din

bani gata aii lăsat taleri

5000

să facă

o biserică

de zid

și 0 şe6lă românâscă în Banoviţa pre moșia Severinului, unde s'aii şi îngropa
t
acel răposat în mijlocul câmpului, peatră fiind pusăde înșuși mortul
mai
înainte, lăsând ca acolo să-l îngrspe, unde până la anul este a se face şi
să-

vîrșirea

bisexicei.

Aii lăsat a se da Şi la cutia milosteniei de aici din Bucuresci

taleri 500, câre i-ai și răspuns, arată şi pentru rude că i-ăti împărtă
şit cu
aceste, însă lui Negoiţă ce este nepot de soră i-ati lăsat taleri 500 şi
o vie
în dealul Oreviţei și un cazan; Ilincăi Pătropopoaiei cn copiii ei, sora
numitului Negoiţă Postelnic i-ati lăsat o jumătate făcâie de moră din hotarul
Severinului, i a patra parte în moșia Severinultii și o vie în doalul
Curălei,
ali lăsat unui copil al Potropopului, și din banii ce vor prisosi- după
ce se
vor săvârși cele mai sus arătate să i se facă şi pomenirile cele obicinui
te ale

mortului, îndatorind pre numitul Potropop Gheorghe a le săvânși tote aceste,

“a

precum le aii orînduit; pentru care ne făcu argtare atât orășenii, cum şi
Potropopul, prin osebita jalba sa, că ait și pus în faptă nfai Sus arătatele orîndue
li
și aii început și facerea celor-l-alte două şedle românescă, precum și
biserica
se lucrâză, arătând şi pentru soția acelui Hagi Iordache, că murind cu
un an
maă înaintea soţului săi prin dieta ce și-a iăcut după ce mai întâiii
aii în-
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acestă şcolă
lume. Actulde jos ne spune, că în timpul arezmeriţei»
a suferit, ca şi biserica.
lăsat pre soţul săi
părtășit pre rudele sale, apoi pe celă-l-alt avut al eă, ai
şi Potropopu cu
cât
i
clironom spre a face pomenire sufletesce şi atât orășeni
aceste mai sus
că
întărâs
se
să
numai
nu
toți împreună făcu rugăciune, ca
câţi-va men
cu
a:
aceste
şoslele
ajute
și
să
ci
i,
mortulu
arătate orîndueli ale
ca să aibă
pentru
și
lemne
scutiţi ca să fie pentru aduderea trebuinciselor
Epitropi
orîndui
se
a
cerere
face
e,
epitropi
numitul Potropop ajutor la acestă
anume *
;
cinstiţi
-6meni
împreună cu cucernicia sa și doi negustori de acolo,
ndu-le
rîndui
jălbi
cărora
ale
Constantin Furtună şi Nicolae sin Loan Boltașul,
Domniei mele, biv
Domnia mea la Dumnâlui cinstit și credinciosul boierul
pliroforisindu-se prin
el Ban Costache Ghica Epistatul Logofeţiilor. mari, și
cuviinci6să la
arătare
făcut,
cercetare, că artările lor sunt adevărate, ne-aii
. Deci ca
întărire
nstră
ca
domnâs
şi
da
se
a
acâstă cerere şi cu cale este
mea
Domnia
d
primin
că,
pentru un lucru folositor obştei şi pomenire sufletâs
hrisov
nostru
al
c
domnes
acest
cererea și rugăciunea lor, pentru care şi dăm
i, precum mai sus
de înțărire, prin care poruncim, ca tâte“orînduelele mortulu
arată,

să se urmeze

și să se păzâscă întocmai

cu

nestrămutare

şi

cucernicul

şi cu Nicolae sin loan
Potropop Gheorghe, împreună cu Costache Furtună
Domnia mea Epitropi,
de
se
orîndue
se
opului
Potrop
Boltaşul, care după cererea
a pune la orînduială
de
să se silâscă dimpreună a săvârși șeâla şi biserica și
in starea lor precum
-una
tot-d'a
veniturile, acareturile spre a putea ţine ședlele
tâte orînduelele
păzi
se
a
de
și
urma
se
a
de
mortul aii orînduit, grijind
ți doi să
cei-l-al
ă,
şcâlei şi când s6 va întâmpla a muri unul din Epitrop
rile
acaretu
pentru
ască
îngriji
să
şi
algă pre altul, ca tot-d'a-una să fie trei,
la
lăsa
le
nu
a
și
silință
cu
venitul
căuta
se
Li
a
şi lucrurile șcâlelor de
e,
adăogir
şi
sporire
bună
dărăpănare, ci cât va fi prin putinţă să le aducă da mai
vor veni spre învăţătură
ca şi şedlele să aducă rod de procopsâlă la copiii ce
domnescile n6stre milă
din
şi
care
la
tă;
cunoscu
fe
şi a lor ostenâlă încă să
6 străini, scutiți cu pefacom ajutor şi orînduim a ţine aceste șcdle și liude
aducerea lemnelor
pentru
dărvari
fie
să
cetluiri de la Vistieria Domniei mele, ca
a Domniei mele
credinţ
însăși
cu
acesta
l
hrisovu
la șc6lă. Adeverit-am dar
r Domniei mele
iubiţilo
loan Constantin Ipsilante Voevod şi cu credința „prea
i şi cu mărturia
Voevog
loan
şi
Nicolae
fi: Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe,
Domniei mele,
lui
Divanu
ai
veliţi
boieri.
ioși
Dumnblor cinstiților şi credinc
Epistatul Lovel
Pan Manolache Creţulescu vel Ban, Pan Constantin Ghica
tin FiConstan
Pan.
ic,
Posteln
-vel
gofeţiilor mari, Pan Gheorghe Măvrocordat
Pan
sus,
de
ţâra
de
Vornic
vel
scu
Văcăre
Ştefan
lipescu vel Vistier, Pan
ă
Racoviţ
ache
Dumitr
Gregorie Brâncoveanu “vel Vornic de ţâra de jos; Pan
Lovel
ă
Racoviţ
Nicolae
Pan
vel Vornic, Pan Barbu Văcărescu vel Vornic,
, Pan Dumitrache
gofăt de obiceiuri, Pan Petrache Ritoridi vel Vornic al politiei
Fotache Ştirbeiă
Pan
c,
Paharni
vel
ă
Racoviţ
che
Mihala
Pan
Clucer,
Racoviţă vel
vel Sluger,
eanu
Toplic
iache
„vel Stolnic, Pan Negrea vel Comis., Pan -Dumit
și s'aiă
mari;
iilor
Logofeţ
ul
Epistat
Ban
vel
Ghica
iar Ispravnic Pan Constantin
mele
i
Domnie
a
Domnie
întâia
dintru
doilea
al
anul
în
acesta
soris hrisovul
22.
Lulie
4804,
l&t
la
în orașul scaunului Domniei mele Bucuresci,
Copie veche la Biblioteca

Urechiă. — Colecţiune,

fila 248.
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Din şeâlele existând pre la sate şi mănăstiri să cităm actele de la

cele următâre :
4)

Şeola

de

Bujoreanul !.

|
pre moşia

Tărtăşesci

(Ilfov)

a lui biv 3-lea Postelnie

|

b) Şe6la după moşia Şunţa, Dâmboviţa, întemeiată de răposatul
Mateiii Locusteanu biv Sluger, în timpul domniei lui Mihaiu Vodă
Suţul. Constantin Ipsilante prin hrisovul din 1803, Iulie 14, amintesce
că acestă şcolă a fost înzestrată cu Gre-cari venituri de Mihaii Vodă
Suţul (1792 Maiii) şi că aceste. mili ar fi fost reînnoite bisericei şi

şc6lei acesteia de pre moşia Şunţa,
Moruzi

de către

şi de tatăl săi şi de cei-l-alţi Domni

1. Lacă

documentul

constatând
.

o

.

.

existența
. Zem

Domnitorul
din

acestei

Alexandru

urmă 2.
șcdle;:

Vlahiscoie

Fiind-că pe moșia Tărtășesci din sud Ilfov a biv 3-lea Postelnie Grigorie
Bujoreanu, unde este biserică de peatră şi șcâlă tocmită de învățătura copiilor,

fără de plată,

prin

scrisori domnesci, este voie şi slobodenie

dată a se face pre

tote s&ptemânile târg, în dioa Duminecei şi bâlciurile ce ati fost obicinuite,
precum văgum Domnia mea la mânile mai sus numitului boier 2 anaforale .
buiurdisite de Domnia sa Alexandru Moruzi, una cu 1& 93, Martie 24 a [spravnicilor județului după cercetarea ce aă făcut, în care se arată, că este
cu priiminţa (npuumnnua) tuturor satelor părţei loculuia se face târg pre
ac6stă moșie şi cum că nu aduce nici o vătămare la alte târguri, fiind depărtate,
şi alta tot de la acest l6t Septembrie 4, a Dumnâlor veliţilor boieri, pentru
dioa Duminecei, cum și cartea Măriei sale părintelui Domniei mele din cea

din

urmă

Domnie, în ]&t 97 Maiii 17, după care sineturi domnescă se și urmâză

facerea târgului și a bâlciurilor până acum; deci prin jalbă făcând Domniei
mele rugăciune, numitul boier, ca să înngim și să întărim şi Domnia mea slobodenia acâsta, fiind-că cu venitul ce se adună de la acest târg pentru adetul
moșiei se ajută biserica și șcâla la cele trebuinciâse, ne-am milostivit Domnia
mea și printr'acâstă domnâscă a nâstră carte înnoim facerea târgului Dumineca
și a bâlciurilor ce sunt obicinuite, la care târguri să se vîndă vinul şi rachiul
numai al stăpânului moșiei, după obiceiul ce se urmeză 'de obşte. Așișderea şi

un

scaun ce se află la numitul târg să fie scutit și apărat de tote dările ce

„sunt pe scaune, ca cu venitul lui să se ajute biserica şi. şcola. — 1803, lulie 8.
Cod.

XLYVI,

fila 131,
a

2. lată acest hrisov:
Hrisovul răposatului

«De
teanul vel
care moșie
mirei Prea
cu odăjdii

Mateiă, Locusteanu vel Sluger.

vreme ce credincios boerul Domniei mele, reposatul Mateiă LocusSluger, având o moșie ce se numesce Şunţa în sud Dâmboviţa, pre
fiind şi biserică, unde se cinstesce și se prăznuesce hramul Adorsfintei stăpânii nostre de Dumnedeii născătre, după ce aii înzestrato
și cu oddre, câte sunt trebuinciose, ai aședat şi preot, care de apu-

|
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c) Un

alt boer Dumitrache

sub

Lăcusteanu,

Domnia

44

lui Mihaiu

județul Ilfovşi
Suţu aii făcut biserica şi şeâla pre moşia Grecii, din
de plată,
«at aşedat, şi dascăli de învăţătura s&rmanilor copii, fără
cu simbrie

Ipsilante,

de la sineşi.»

la 1803

Iulie

31,

întăresce

tote

i 1.
veniturile acordate şcâlei şi bisericei de Domnii predecesor
at mai împodobit acâstă
vurea slujesce sfinta Leturghie. Si osebit de acâsta
copiii sărmani și săraci
învaţă
biserică și cu dascăl, şi aii făcut orînduială de
cât şi numitul dascăl,
preotul
atât
ilor,
fără de plată, având și plata ostenel
l boer Domniei sale
numitu
une
rugăci
făcând
care
de la numitul boer; pentru
biserică spre a
acestei
milă
şi
fratelui Mihaiii Vodă Suţul, ca să facă ajutor
îmbrăcămintea
la
i
sărman
copii
acei
şi
cât
se ajuta atât la trebuinţele sale,
ul Domniei
hrisov
a mea
şi cheltuiala ce :vor avea trebuinţe, vădum Domni
acel preot
i:
biseric
sfintei
milă
sale cu L. 1792, Maiii, prin care orînduesce
dajnică,
preoţi
alţi
pre
eşi
vor
câte
oră
le,
să fie scutit de tâte dăjdiile și angarii
cum

și de ploconul

vlădicesc,

de nici unele

supărare să nu aibă, cum

şi das-

câte vor eși pre țeră de la
călul să fie scutit de tâte dăjdiile şi angariile, oră
Telega pre tot anul 100
cena
la
de
ia
să
Visteria Domniei mele. Așișderea
sărmană, cum și lude 6,
bolovani, pentru ajutorul bisericei și acelor copii
ându'i Dumn6lor Iscercet
și
u'i
Gmeni străini fără pricină, pre care găsind
şi pecetluituri de la
dea
se
li
să
aduce,
vor
pravnicii, după adeverinţele ce
ce va avea sfînta
slugi
ea şi
Visterie, spre a fi în pace și nesupăraţi ; asemen
iii și 300 oi de
vinăric
de
vinul
și
biserică, să fie scutiți și apăraţi de dijmărit,
Alexandru
Domn.
fratele
la
de
atât
urmă,
în
înnoit
oierit; care aceste mili s'aii
Domni
lți
cei-l-a
şi
mele
i
Moruzi Vodă, cât şi de Măria sa părintele Domnie
aceea
Drept
t.
adeveri
ne-am.
sale
din “urmă, precum din hrisdvele Domniilor
ă
păzâsc
se
să
ca
mili,
aceste
tote
m
întări
“şi Domnia mea milostivindu-mă,
acesta
ul
hrisov
ind
. Adever
nestrămutat, să fie spre ajutor la cele trebuinei6se
Alexandru Ipsilante Vvd.
ntin
Consta
loan
mele:
ei
Domni
ţa
credin
cu însăși
Alexandru, Dumitiașco,
fii:
mele
i
Domnie
or
şi cu credinţa prea iubiţil
și Dumn6lor cinstiți şi creGheorghe, Nicolae și Ioan Vvdi; martori fiind
; şi s'a scris hrisovul acesta
mele
dincioşi boeri veliți ai Divanului Domniei
Scaunului Domniei mele
oraşul.
în
aci,
,
la anul întâiii dintru întâia Domnie

, 1803 Iulie 14, de Chiriţă
Bucuresci, la anii de la nascerea lui Isus Hristos
Logofăt de Divan.

,

Sod. XLV, fila 222.

4. Iată îitreg documentul :
Cartea lui Dumitrache
a...

; Zeme

Locusteanu

Sluger.

Vlahiscoie

viâţă fiind, din rivna
De 'vrome ce repaosatul Dumitrache Locusteanu, în
dres sfinta biserică
a
și
t
preînoi
a
de
ă
creștinâscă a pus cheltuială şi ostenâl
la care după ce a dat
de la moşia sa, ce se numesce Grecii, ot sud Ilfov,
şi dasrăl de învtașegat
a
zestrea cea trebuinci6să şi a pus preot de slujbă,
; de aceea dară
sineşi
la.
de
e
simbri
cu
tătura sărmanilor copiă, fără de plată,
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d) Din 8 lunie 1803, este un hrisov relativ la, şcâla

din Poiana, judeţul Ialomiţa. Acâstă şcâlă: continuă
1792, şi Domnitorul Constantin
nituri şi scutiri!.
—.

Ipsilante

i-aii

şi biserica

a exista de la

constituit tunele vea

şi fratele Mihaiti Vodă Suţul, vădând
buna faptă a sa, a bine-voit și prin
hrisovul Domnie sale a făcut milă sfintei” biserică, pentru a putea ţine orînduiala ce a isvodit la acestă biserică și școlă, ca să iae da la ocna Telega pre
an câte una stă bolovani de sare, și lude 10 omeni străini fără de nici o
pricină, făcând nedajnici și pre acel dascăl și preot, scutiţi de tote dăjdiile și
orînduelile Domnesc, Archierescă: stupii şi vinul din drepte viile bisericescă
de dijmărit, de vinăriciii, și oi 400 de oierit şi un sălaș de ţigani anume
Gafiţă, a închinat Domnâscă danie sfintei biserică, dintre ţiganii Domnesci ; care
aceste mili s'a înnoit de frații Domni din urmă, precum din cărţile Domniilor sale am adeverit; decă, învrednicindu-ne Domnul Dumnedeii cu Domnia
acestei pravoslavnice țări, am bine-voit Domnia mea de înnoim și întărim
tote acestea

mai

sus ar&tate mili,

cu care să se pstă

ţinea

orinduiala

sfintei

biserici și a şedlei de acolo; de care poruncim Domnia mea și la toţi, cari
se cuvine, să le păzâscă și să le urmeze tâte acestea, ii saam receh yd. —-. 1803,
Iulie 31.
Cod. XLV, fila 197.
i

4.

ue

e

+ Zem.

Vluhiscoie

Fiind-că sfinta şi Dumnegeească biserică din Poiana, sud Ialomiţa, unde
se cinstesce și se prăznuesce hramul sfintului și facătorul de minuni: lerar=
hului Nicolae, este la loc cu primejdiă de ale răsmiriţei întâmplări, din care
pricină rămăsese la derăpănare, și prin silința ctitorilor s'a adus la stare,
care fiind depărtată de orașe s'a întocmit şi şcdlă de învăţătura copiilor, Şi
pentru a se putea ţine biserica şi şcola în starea lor, avu mila Domnâscă,
prin cărţile ce'le vădum, însă de la Măria sa părintele Domniei mele, prin cartea
de la Î6t 1797, Aprilie 10, i de la Domnia sa repaosatul Constantin Vodă
Hangeri, prin cartea de la ]6t 1799, Septembrie 10, ca să ţie duoi preoți, ce

se află slujind la numita biserică, anume Popa Iordache i Popa Mincul, scutiţi

de tâte dările preoţesci şi Constantin dascăl al șcâlei de la numita biserică,
să fie scutit de tâte dăjdiile și orînduelile țărei, cum şi drepte bucatele preoţilor şi ale dascălului şă fie scutite de vinăriciii și dijmărit. Așişderea să
„ţieşi duoi lude străini și fără de pricină de dajdie, scutiţi și apăraţi de tâte
dăjdiile și orînduelile Visteriei, cărora după cercetarea ce li se va face de
către ispravnicii judeţului, să li se dea și pecetluituri Domnesci. Deci învrednicindu-ne Domnul Dumnegeii cu Domnia acestei pravoslavnice ţări, ne-am
milostivit de am înnoit mila acâsta, după cum se cuprinde mai sus, să se păzescă nestrămutat, spre a fi sfintei biserici şi șcâlei de ajutor -și întărire, iar
Domniei mele şi părinţilor Domniei mele, vecinică pomenire. Rugăm dar și
pre alţi îzați Domni, cari în urma nâstră se vor învrednici cu oblăfluirea acestei țări, să bine-voiască a înnoi și a întări mila acâsta, ca și ale Domniilor
sale mili și faceri de bine, să fie în urmă de alţii ţinute în s&mă. îi saam
receh gospod.
Cod,

XLV,

i

fila 154,

-
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existând în 1803, este acea de lângă bise-

rica ce se numesce Vășianca, din Ilfov.
Acâstă şcâlă-a fost deja miluită de Alexanăru Vodă Moruzi din
ambele Domnii, cum se constată din un decret al urmaşului Domn:
«Fiind-că sfânta şi Dumnedeiasca biserică ce se: numesce Vasianca ot
sud Ilfov, unde'se cinstesce și se prăznuesce hramul prea sfintei Născătre
și pururea focidrei Mariei, la care se află și şcolă de învățătură de copii săraci,
a avut milă, atât de la alţi îraţi Domni de mai înainte, cât şi de la Măria sa
fratele Alexandru

Vodă

Moruzi,

dintru amândous

Domniile,

a ţine liude

15,

&meni fără, pricină de dajdie, precum și doi preoţi ai bisericei, un dascăl
și un grămătic, scutiți- și apărați de rândul dăjdiiior, precum şi drepte bucatele lor de dijmărit i vinăriciă ; drept aceea dar, şi Dorinia mea ne-am milostivit de am înnoit și întărit mila acestei sfinte Biserică, ca să i se păzâscă
nestrămutat,. și poruncim, că găsind 6meni fără de pricină, să'i cerceteze ispravnicii, de orînduială, și fiind cu adevăr fără pricină, să le dea ;adeverință de
numele şi chipul lor, după care să li se dee și pecetluituri gospod, ca să fie
sfintei mănăstiri și -şeâlei de ajutor.». 2.
_

f Biserica şi şc6la la Floresci din sud Ilfov scutesce un grămătic
5

ca să ţie şeâlă.

9) Din 15 Iulie 180%, Domnitorul Ipsilante Constantin întăresce
alt hrisov al lui Alexandru Moruzi în favârea schitului Mărculesci,
de lângă Câmpu-Lung,

şi a școlei ce a înfiinţat răposatul Dumitrașco

Roseti, titorul schitolui?.

|

,

4. Cod. XLVII fila 238 verso.
9.

. Zem.

Vlahiscoie

iina-că răposatul Dumitraşcu Roseti, ce era ctitor schitului Mărculescă,
de lângă oraşul Câmpu-Lung, sud. Muscel, „prin jalbă aii fost arătat, la Domnia
sa fratele Alexandru Vodă Moruzi, cum că în oraşul Câmpu-Lung a făcut
numitul răposatul Greşi-care zidire, un hănişor cu odăi de găzduire pentru folosul
schitului şi pentru Greş-ce ajutor la şcdla, ce a întocmit de învăţătura copiilor,
fără de plată, şi pentru hrana săracilor, ce sunt a se ajuta de la acest schit
la sărăcia și neputinţa lor şi unde aştepta de a se folosi schitul de la acest
hănişor,

ca să potă

s&vîrşi

acele

ajutorură

sutietescă,

cari

sunt

vrednice

de

pomenize, şi de împotrivă, că de pururea este supărată de către alți boieri
pentru conace, cât şi de înșiși ispravnicii judeţului, din care pricină nu.
numai se tolosesce cu nimic schitul,ci încă este păzubaş şi de cheltuiala ce

a făcut, făcând rugăciune Domniei sale, ca să dea poruncă de apărare; a căruia

rugăciune fiind cu cale şi primită Domniei sale, ca o drâptă, a dat Domnia
sa carte de apărare. Pentru aceea și Domnia mea ne-am. milostivit, și dăun
acâstă domnâsea nsstră carte, prin care poruncim, să fie apărat acest hănitor Istoria Românilor de V, A. Urechiă,

I. — SacoLuu” XIX, — 29.
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h) Iată acum

de şcâla

alt hrisov care .amintesce

publică

Plorescii din Deal, judeţul Ilfov, şcâlă anteridră anului
continua la 1803, Iunie: A
„a.

.

« Zem

de

la,

1792 şi care

Vtahiscoie

«Datham domnâsca nâstLă carte sfintei şi Dumnegescei biserică de la Florescă
prea
din deal sud. Ilfov, unde se cintesce și se prăznuesce hramul adormirei

sfintei stăpânei nâstre de Dumnedeii născătâre şi puruea fecidrei Mariei,

ca

să aibă milă de la Domnia mea, a lua pre tot anul sare din ocne, câte 100
după
bolovani ; așişderea să fie liude 15, străini fără pricină de dajdie, cari
scutiţi
cercetarea ce li se va face și după pecetluiturile ce i se vor da, să fie
și nedajnici de ori-ge orînduelă şi podvedi vor eși pe ţâră ; să aibă doui preoți,
un grămătie, scutiți de ori-ce; cu acâstă milă să pâtă ţinea acâstă biserică
milă ai
şi şc6lă de învăţătură săracilor copiă, fără de plată, pentru că acâstă
părintele
sa
Măria
avut'o atât de la fraţii Domni de mai nainte, cât şi de la
Domniei mele, prin cartea ce o văqum, cu lt 1792. Drept aceea învredni-

cindu-ne Domnul Dumnegeii cu Domnia acestei pravoslavnice ţără, ne-am milos-

tivit Domnia

mea

și am

întărit acâstă

milă,

pentru care rugăm și pre fraţii Domni
întări acest privilegii, cu riîvna aceea ce
legiarilor altor frați Domni, ce aii făcut
Domniilor sale să fie în urmă păzite. îi

ca

să

se

păzească

nestrămutat ;

din urma nâstră, să bine-voiască a
am avut și noi spre întărirea privila asemenea sfinte locașuri, şi ca ale
saam receh gospod.—41803, Lunie 8»i.

i) In satul Furduescă din Ilfov, la 1803, existând şodlă de învăţătura copiilor, Domnitorul Ipsilant îi reînnoesce

milele şi scutirile, mai

întâi în 17 Iunie 1803 şi apoi prin hrisovul din Septembrie 7, acelaş
an; din şâse liude cât avea biserica şi şe6la acesta i dăruesce 122.

,
de conace, atât de către alţi veră-oine, cât și de către ispravnicii județului
șc6la,
şi
ajuta
se
a
spre
dânsul,
la
de
săii
ca să'şi pâtă avea schitul folosul
ce a întocmit de învățătura copiilor fără de plată, cum și săracii ce sunt orînduiți să se ajutoreze la sărăcia şi neputinţa lor. îi saam receh goapod.— 1803
lulie 145.
Cod. XIII, fila 19,
4. Cod. XLVII,

fila 238.

9... . + Ze. Vlahiscoit
şi
de
de
şi

Fiind-că sfânta biserică de la satul Purduescă ot sud Iifov și unde este
şcâla de învățătura copiilor, aflându-se forte săracă și dărăpănată, are milă
la fraţii Domni de mai nainte a ţinea 6 lude 6meni străină, fără de pricină
dajdie, cum și drepte bucatele sale scutite, pr. stupi i xîmători de dijmărit
vinul de vinăriciii, precum ne pliroforisim din cărțile Domniilor sale, ce

45

ISTORIA ROMÂNILOR
) Şcâla de la mănăstirea.

Motrului,

1793, continuă la 1803. Domnitorul

Mehedinţi,

din

dă în 12

August,

ridrelor hris6ve pentru scutirile şi milele acordate.
k) In favârea bisericei si şcolei publice din satul
7

amintită

înnoirea
Agiesci!,

la

antedar

*

le vădum. Deci, după pliroforia ce am luat și Domnia mea de scăpătăciunea
și starea acestei sfinte biserică, ne milostivim şi preste liude 6, ce a avut până
acum, i mai hărăzim încă 6, 6meni fără de pricină de dajdie, străină, ca să
aibă de acum înainte ac6stă biserică liude 12 ; de care și poruncim Domnia
vâstră Ispravnicilor ai județului, supărare 6menilor acestora să nu faceți, ca
să” potă avea biserica de ajutor. — 1803, Septembrie 5.
-

4. Hrisovul

4

Mărieă sale

Be:ade

Olt, cele ce se cuprind la hrisovul
nu

Gregorie Suţul, îăsă

Mărcujei, care să

iae

la poporele de la sud

câte

trei bană, iară

câte cinci,

Nu sunt alte semne mai arătătâre cu care se îndatoresc cei ce oblăduesc pre pământ și ai stăpâniri de țări şi de norâde, care se numesce închipuiri sufletescă ale lui Dumnedei, spre a urma adică închipuirei cerescei stăpăniri de unde li s'aii dat stăpănirea pre pământ, decât facerea de bine, şi
din darurile acelea ce s'aii invrednicit de la cel de sus a împărhărăzirea
tăși şi a hărăzi la locurile cuviinci6se după măsura mare și mică, după
trebuință şi după cuvânt ce are fieș-care în parte și de obşte; deci învrednicindu-ne și pre noi Domnul Dumnedâii a oblădui Ţâra Rumăn6scă, în care
având. luminatul Beizadea' Gregorie Suţul moșii, vii, moră, și alte nămestii
cu trebuință de âmeni pentru slujbă şi poslușanie, după cum aii şi alte case
domnesci, boerescă și mănăstiresci, şi lângă acâsta, având și alte baruri domnesci,
ani bine-voit Domnia mea, după rugăciunea luminăţiei sale, de i le-am înnoit
şi le-am întărit tote acele câte prin hrisâvele și cărțile Domniei sale fratele Mihai Vodă Suţu, părintele luminăţiei sale, ce le-am găsit în condicile
Divanului şi ale Visteriei, le-ati avut hărăzite, ca să le aibă și de la Domnia
mea, ad: una sută două-deci liude scutiţi în catastivul Visteriei Domniei mele,
cărora să Li se dee pecetluituri pre numele și chipul lox, trei-deci liude osebiţi
pogonași pentru lucrul viilor de la Sărata sud. Buzăii, iarăși din pământeni, cu
pecetluituri la mânile lor, ca să fie și unii și alții nedajnică întru tote, una sută
cinci-deci liude aduşi din străinătate cărora să li se urmeze orînduiala în tocmai
după hrisâvele fratelui Mihai-Vodă Suţul, spre a da adică numai câte taleri
dece la Visterie pe an, cei mai cu putere, în dou5 sorâce şi cei mal scăpătaţiă
numai câte taleri opt, iar de altele să fie între tote nodajnici și nesupăraţi ;
trei mii de oi să aibă rădicătură în catastivul Visteriei Doniniei mele, şi a
lua de la două bălciuri întrun an și de la tîrg pe tâtă săptâmâna ce saii
rînduit; a se face la moşia luniinăţiei sale, Agiescă, din sud Ilfov, să ine o ș-6lă
şi biserica luminăţiei sale de la Agiescă, care 'şcolă şi biserică, să aibă a lua pre
tot anul şi mila vinăriciuluă, ce este orinduită ad : dela slam Râmnic, Poporul
Putreda din deal şi din vale, Herăsci, Zaplăjai, Răducescă, Belciugata şi Măesineni, din acestea popoare să iae tot vinăriciul, de vadră câte cincă bani
şi părpărul, după obiceiii, de la câte dintr'aceste popore mu vor fi a lui vel
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ales

în

favrea: proprietariului

moşiei,

Bezade

Gregore

Suţu,

Spătar, și de la sud Saac poporul Arva, Ursdia, valea Humei, valea Orbi, Tocilele, valea Dăbrotenii, valea Cepturei, faţa Cepturei peste apă, valea Meghiri,
valea 'Ţiganului, valea Mănăstirei. şi valta lui Stan, de la aceste popore să
ine vinăriciii pe bani trei de vadră fără părpăr; de la sud Dâmboviţa
poporul Cărcinovele, Bucșa, gura Ocniţei, Gărgoteni, Razvad de jos, Sărăfia,
Doicesci, Lăculeţele, Via bătrână, de la aceste popdre să iae vinăriciii po
bani doui de vadră, și de la sud Olt poporul Rogâzele, Ostra, Nănâsa, Slăvitesci,
Bărsesci, Creţesci, Crăiţeni, Oltul de sus și Vedea, de la aceste popâre să iae
vinăriciul po bani cinci de vadră și părpărul după obiceiii. Un Isprăvnicel
scutit el şi drepte bucatele lui, de vinăricii, de dijmărit, doui preoți și un
diacon şi două grămătici și un dascăl să fie la biserică și șcâla de la Agiesci
scutiți; una sută cincă-gecă bolovani sare de la Oenă să -iae biserica și. ședla
de la Agiesci pre. tot anul; să seutâscă și patru scaune de carne și cincă cărciume, aici în Bucurescă ; așișderea și din venitul slujbii goștinăritului, să
iae șc6la și biserica de la Agiescă taleri una mie cinci sute. Drept aceea, ca
să se păzâscă și să se urmeze casii luminăţiei sale tâte aceste mai sus numite
haruri și mili domnescă, am dat acest domnescul nostru hrisov de întărire
cu însăşi domnâsca nâstră iscălitură și pecete, cu credința prea iubiţiloi
Domniei mele fii: Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe, Nicolae şi Ioan Vvăd.

și cu mărturia Dumn$lor cinstiţilor și credincioșilor boerilor

veliți ai Diva-

nului Domniei mele: Pan Manolache Brâncoveanu vel Ban, Constantin Ghica
biv vel Ban, Epistatul Logofeţiilor mari, Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic,
Constantin Filipescu vel Vistier, Stefan Văcărescu vel Vornic, Giegorie Brâncoveanu vel Vornic de ţeara de jos, Barbul Stirbeiii vel Vornic, Barbul Văcărescu vel Vornic, Scarlat Slătineanu vel Vornic, al obștirilor, Nicolae Racoviță vel Logofăt al obiceiurilor, Petrache Ridoride vel Vornic al politiei, Dumitiașco Racoviţă vel Clucer, Mihai Racoviţă vel Pahar., Alexandru Filipescu
vel Sluger, etc., şi s'a scris hrisovul acesta la al treilea an dintru întâia
-Domnie a Domniei mele, aici în orașul scaunului Deminiei mele Bucurescă, la
anul de la nascerea Domnului Dumnegeii și mântuitorul nostru Isus Hristos.—
1804, Septembrie 25, de Chiriţă Logofătul de Divan.
Noi

Caimacamiă Țerei Românesci

Fiind-că biserica și șodla de la Agiesci care este a casei Măriei sale Bezadea Gregorie Suţul, prin hris6ve domnesci are milă de vinăricii la sud
Slaam Râmnic de la toţi cei ce ait vii și plătesc vinăriciii dintr'aceste popâre
adecă Putreda din Deal și din Vale, Heresci Zăplaja, Răducescă, Belciugata,
Macsineni, însă câte bani cinci de vadră și părpărul după obiceiii, s'aii dat

acâstă carte a Divanului. . . . ce s'aii orînduit de Dumnâlui Epistatul Casii,
carele să âmble împreună cu vinăricierii domnesci, să scrie vinăriciul acestor popre şi făcând două catastive asemenea unul cu altul, iscălite fiind și
de vinăricerii domnesci și de orînduitul Casei, partea de bani a casii să iae
orînduitul acesta pe deplin, fără de a pretendirisi vinăricierii domnescă a lua
dint'aceşti bani ai casii, nici cu nume de deciuială, nici cheltuială pentru

Domnitorul dă la anul
scutiri.
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Septembrie 95, un hrisov de

1804,

miluiră şi

-Am arătat deja că adese ori crearea unei şcoli sătesci era, nu
atât în interesul culturei naţionale, cât spre a legitima acordarea de

unele privilegii şi folosințe creatorului

Biblioteca

şi colecţiunea

de

Ă

şcoalei.

de

aparate

fisică

organisate

sub

Alex. Ipsilante, nu mai sunt întrebuințate, ci Domuitorul abia le dă
1e urmă, adresând Vornicului obştirilor următorul pitac, din 25 Oc-

tombre, 1804:

Pi
Porunca pe anaforaca

«Am

vădut Domnia

Vornicului obştirilor

mea arătarea ce ne facă printr'acâstă anafora, pentru

care fiind-că între cele-lalte ce arăţi că ati fost puse într'acea boltă, vedem

arătate şi lădi cu cărţi de învăţătură şi cu ergalii filosofice şi fiind-că înşi-ne
noi am fost. făcut întrebare: unde sunt și ce s'aii făcut atâtea cărţi şi instrumenturi ce ne erati sciute că le are şcâla domnâscă, adunate și cumpărate încă
din vremea celei dintâi Domnii a Măriei Sale părintelui Domniei mele și nu
ni s'a dat nici un răspuns. Pentru c6 dar se ţine închise la boltă și nu se

daii la şcâlă, ca să le metahirisâscă dascălii întru trebuinţa învățăturei uceni-

cilor ?» — 1804, Octombrie 25 !. .

Musica

începe

a se cultiva prin

casele

mari

boeresci.

La 1804,

Octombre 2, aflăm deja în Bucuresci un dascăl de clavir. Relele purtări
ale lui Nemesis, dascălul

de clavir, beţia lui, face că Domnitorul
„

-

-

cere

,

ci, precum aşa se cuprinde şi în ponturile slujbei vinăriciului; da care scriem
şi Domniei tale Taxildarule şi slujbașilor acestui judeţ, împotrivă urmare să
|
nu faceți. — 1802, Septembrie.
Cod,

XLVIII,

fila 141,

4. Cod. XXXVII, fila 447.
_

NB. Cărţile şi instrumentele pare că aii ars în acea boltă.

|
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Comisarului frances, să "i recun6scă
acest artist în clavir!.

Un

dreptul de a expulsa
,

.
din ţeră pre

document care probâză, că Constantin Alex. Ipsilante aprecia

pre 6menii de carte, pote ca să fie şi confirmarea ce, în 1803 Iulie 18,
de miluiri

a dat hrisovului

şi scutiri,

în 1797,

acordate

Noembrie

8,

lui biv vel Clucer Stanciii, care a slujit în Divanul ţărei «la treba Calemului» încă din copilăria lui, în curs de 30 de ani de rind, diva şi
n6ptea, nelipsit la trâba condeiului in Divan?.
*

„4, Din porunca către vel Cămăraș de la 2 Octombrie, 1804, se constată că

era în Bucuresci acest dascăl de ciavir. Domnitorul ordonă să i se dee taleri 10,

«apoi să faci arătare către cinstita agenţie, că omul acesta este răii, cu patimă

de beţie și înșelător, luând bani, când de la unul, când de la altul; ci dar
acest fel de netrebnic fiind, nu este primit de Domnia mea a se mai afla de
acum înainte aică, în pământul ţărei şi cinstita agenție să '] isgoniască de
o
aicea negreșit.» — 1804, Octombrie 2.
NB. Acesta e numit în jalbă Nemesis didascălul den clavir.:
Cog.

XXXVII,

fila 132 verso.

2. Hrisovul
lant Vo&vod, care
Ipsilant Voeucd.

Dumneluă Cluceriuluă Stanciu de la Măria sa Alerandru Ipsis'au întărit

şi

de

către

Măria

sa

Constontin, Alexandru
-

Fiind-că cinstitul și credinciosul boerul Domniei mele, biv vel Paharnic
Stanciu, din copilăria sa s'a aflat slujind în Divanul 'Ţărei În tr6ba calemului
unde și în tâtă cea-l'altă Domnie a nâstră, după răsmiriţa ântăiii a Rușilor
avându-l Domnia mea orinduit, întru care cercat fiind, l-am găsit cu dreptă»
credință și cu vrednicie, slujind cu osirdie și cu bune urmări până în siirșit;
asemenea și în Domnia răposatului Domn Nicolae Voevod Caragea, i a
Domniei Sale fratelui Domn Mihai Voevod Suţu, şi a răposatului Domn Mavrogheni, cum și in răsmirița trecută, și iarăș într'a doua Domnie a fratelui
Domn Mihai Voevod Suţu, cum și în Domnia Domniei: sale frateiui Domn
Alexandiu Voevod Moruzi seiefului nostru, la tte aceste Domnii și în tote
vremile de rînd n'aii lipsit din trudă și osten6lă, îndestulând pre Domnia lor
frați Domni cu slujba și credința sa întra bune urmări, după cum și însăși
sineturile Domniilor Sale care le-am vădut Domnia mea '1 mărturisesc, după
cum și de la sfinţia lor părinţii archierei, și de la Dumnealor cinstiţi și credincioși boierii Domniei mele de obște ne-am pliroforisit. Așişderea și acum
întiu a doua Domnie a Valahiei, la care Dumnedessca pronie ne-aii adus iarăși
cu asemenea slujbă şi tocmâlă S'aii aflat, din care aii venit și la patimă de
sacatlâc. Deci, prin truda vieţii sale și ostenele ce întru adevăr aii cheltuit în
sumă de 30 de ani de rind gioa şi nâptea ne lipsit la tr6ba condeiului, în
Divan, păzind dr6pta credinţă cu fierbinte, supus, ferit de urmări în potrivă,
lăsându-se pre sineș numai la mila și drâpta judecata Domniei și a stăpânirei,
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Invăţătura se dă şi privat, prin mai tote casele hboeresci. Mulţi
guvernori francesi şi elveţieni insinuieză tot mai mult limba francesă

în societatea română.

Cu introducerea tot mai mult a acestei limbi în societate, se
introduce şi în limba română numersse cuvinte nouă, cu forme gre-

făr” de a supăra și a face cereri de musaadele, cădondu-se dar după tot cuvîntul dreptăţii a avea o deosebită milă și ajutoriii a! Domniei, atât pentru
dreptatea şi răsplătirea slujbelor sale, cât și pentru pilda de bună credinţă şi
osirdie a altor pământeni, a se orindui asemenea în slujba Domnilor și a
stăpânilor săi; am hotărît Domnia mea, ca să aibă casa luă acum în tot-d'a-una
acest privilegii de milă deosebit, adecă : 10 liude străini pre cari i-ai avut
și până acum; și alte linde 25 să aibă slugi din pământeni, din catastivul
Visteriei. — Pentru care poruncim şi Domniei sale cinstitul și credinciosul
Boeriului Domniei mele vel Vistier, ca scădându-i acum din catastivul Visterieă, să i se dee de la Visteria Domniei mele țidulă după orînduială şi
pecetluituri Domnescă; să seutâscă și oi 300 la vremea oieritului, şi scaun de
carne în Bucurescă, ca cu acâstă milă Domnâscă să se ajute şi să se mângâe
casa lui, după petrecania sa la truda şi ostenâla ce aii cheltuit în vi6ţa sa
întratâţia ani 6; pentru care nu suntem la îndoială, că și fraţii Domni ce în
urma nâstră vor oblădui 'Țâra acâsta cu iubiro de dreptate, socotind cuvîntul
ce are al dreptelor slujbe și ostenelilor ce aii cheltuit într'atâţia ani de rînd
şi cu bune urmări, vor bine-voi a întări acest privelegiii, care după tâtă dreptatea

se cuvine

a-l avea

el şi casa lui

în tâtă vremea.

Şi am întărit Hrisovul acesta cu însăși Domnâsca ndstră iscălitură și
pecete Ion Alexandru Ipsilant Voevod şi cu credința prea iubitului Domniei
mele fiii Constantin Voevod, mărturii puind și pre Dumnialor cinstiţi şi credincioși boeri veliţi ai Divanului Domniei mele: Pan Nicolae Basarab vel
Logofăt de ţâra de sus, Pan Dumitrașco Racoviţă vel Ban, Pan Gheorghe Mavrocordat -vel Spătar, Pan Manolache Creţulescu vel Vornic de ţâra de sus,
Pan Scarlat Ghica vel Vistier, pan Radul Golescu vel Vornic al obştirilor,
Pan Ştefan Văcărescul vel Logofăt de ţâra de jos, Pan Isaac Ralet vel Logofăt
al obiceiurilor, Pan loan Roset vel Hatman, Pan Constantin Suţul vel Postelnic,
Pan Teodorache Iuliano vel Cluceriii, Pan Iordachi Slătinean vel Paharnic, Pan
Nicolae Golescu vel Stolnic, Pan lancul Negre vel Comis și Ispravnic, Pan
Nicolae Basarab vel Logofăt de ţâra de sus; și s'aii seris Hrisovul acesta la

a] doilea an dintra a doua Domnie a Domniei mele, aici în Bucurescă, la l&
14197 Noemb:e

8, de Lacovache

Ioan Constantin Alexandru

Logofăt za taină.
Ipsilomt

Voevod î gospod

Zem.

Vlahiscoie

Cădându-se după tot cuvîntul dreptăţei a avea cinstitul şi credinciosul
boerul Domniei mele, Stanciul biv vel Clucer milele ce se coprinde mai sus
pentru cele de mulţi ani drepte slujbele și sstenelile sale, —"'i-am întăritși
Domnia n6stră privilegiul acesta, de a i se urma în tocma și nestrămutat. —
1803, Iunie 12.
Cod. XXXI, îla 9%,
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cesci

ori

streine.

Aşa

aflăm

pentru

prima dată

utilisată

vorba «a

secfestrarisii» şi aiurea vorba «depositum» ori «debozitum 2».
Ca să "şi facă lectorele o idee de situaţiunea ce ocupai în casele
boeresci guvernorii francesi, citâscă — ori cât este de lung — documentul ce dăm în notă, cu procesul dintre profesorele Bonnet şi biv

vel Ban (. Ghica?.

|

-

1. In pitacul din 13 Noembrie 1803, se întrebuințeză vorba secfestrariai
«alt avut al s&i să 7] secfestrarisiţi, puindu-l la mână de om sigur», după cererea marelui Vornic al obștirilor, Matei Pălcoianu.
Cod.

XXXVI,

2. La

fila 5 verso,

documentul

din

4

Februarie

1804,

aflăm

întrebuinţață

vorba :

debozitum = deposit.
Cod.

XXXVII,

fila 39 verso.

3. Pitac la biv vel
Căminar Nestor.

(ilucer

Dumitrache
,

Fotache şi la

Dumnălui

biv vel
,

«Piind-că dascălul Bone franţuzul face de la Dumnlui biv vel Ban
Costache Ghica o cerere de bani prin condeie anume, de care ne dete și o socotâiă ce este iscălită de Dumnâlui cinstitul Comisar al Franciei, poruncim
Dumnâvâstră, ca adunându-vă la un loc, să cercetaţi cererea numitului dascăl
și răspunsurile Dumnâlui Banului și de are cuvînt, are la tâte seaii la vreunele dintr'Ânsele ? cu dreptate judecând, să ne arătaţi în scris prin anafora,
cu Vătaful de Divan. — 1804, Martie 19.
Coa,

XXXVII,

fila 69 verso."

.

«Prea

înălțate

Domre

Din luminată "porunca Măriei tale prin Zapeiul Domnesc de Divan s'aii înfățișat la judecată Bone Pavilion, dascălul frances, cu jalba ce ati dat
înălțimei “tale asupra Dumnâlui Banului Costache Ghica, gicând că aă sosit
Întwacâstă Politie la 24 din luna lui Mai ce ait trecut (lâ .cel vechiii) și
având de.gând să se așede aici și să dobândescă prin ostenâla sa mijlocul
spre ajutor la starea sa cea slabă şi trecută în vrâsta bătrâneţelor, și mai
vârtos ajungând la acea de pre urmă stare a scăpătăciunei, Dumnâlui cinstit General conte de Belval ministru și secretar politicese la trebile cele străine,
către care aii avut jăluitoru și o scrisre de recomandaţione, n'a zăbovit a
arăta t6tă rîvna spre ajutor, la 24 s'ati hotărit ca jăluitorul să intre la casa
Dumnslui

cinstitului

boer Constantin

Ghica,

unde să

se

însăreineze cu

în-

vățătura fiilor Domniei sale, pentru care s'aii pus la rinduială şi așăqămînt
adecă simfonie: Dumnâlui conte Belval cunoscând starea cea stenahorisită a
jăluitoriului, sai silit spre grabnica săvârşire a făpăduelei mai sus numitului boer, care el n'aii cerut alta, afară decât vremea cea cuvinciâsă să
i se dea ca să pue să gătescă casa cea orînduită, pentru dascălul fiilor Domnică sale, arstând însuși: Dumnâlui către numitul, cu cuvinte mângăidse,
*
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Este probabil că nu tote pretenţiunile lui Bonnet; erai intemeiate,

vîvnă de a dobândi cât mai curând, dar cu ţste aceste făgădueli mai sus numitul

dascăl

aii şedut

sinior

35 de dilela

Mihel

Raimonde,

ande

cheltuiala

sa s'aii suit până la tal. 120; şi la 29 ale lunei lui Iunie numitul dascăl
sati dus de s'aii aşegat la casa Dumu6lui mai sus numitului boer, carele
iar fi arătat măi "nainte că ori ce va avea trebuință să spue:şi să câră la

însuși Dumnţlui boer. Pavilion încă dintru început aveă să facă multe cereri

pentru că unde îi făgăduise să-i dee o casă așternută cum se cade, și cu cele
trebuinci6se, el n'aii găsit întracea casă ce s'aii dat alt-cevaş, fără numai un
mindir lung umplut cu paie, acoperit cu un macatlâe vechii ponosit; mai în
urmă iati adus și un dulap găurit în tâte părţile, cum și ușa acea care era
fără cheie. Pavilion ai cerut aceste lucruride la numitul. boer, cum și per-

delo

la ferestre, şi i-ai dat făgăduiala că se vor face, dară aii trecut două

lună fără a lua săvîrşire acestă, făgăduială, odaia jăluitoriului rămânea deschisă
când lipsea el, și slugile putea să intre şi să al6gă să iae orice le-ar fi fost
de trebuinţă. Pavilion sai silit, de nevoie, a pune să facă cele. trebuinci6se,
care le-aii şi cerut, dar în zadar ai nădăjduit că numitul boer va face chib-

zuire, că jăluitoriul s'aii purtat la acâsta după cuviinţă, și că nu va zăbori
ai plăti cheltuiala carele îi era cunoscută și șciută, pentru că Sai ferguit
tâte cele trebuincidse, față fiind și coconii Dumnâlui, dar Dumnllui bgoriu
ati socotit mal

Pavilion

bine să facă tăcere.

voesce a fi cunoscut că Dumneluă

conte de Belval Va încredinfât de mai "nainte că-i va fi cu înlesnire a dobândi
și trei sute de lei pre lună, având înlesnire şi mijlocul numitul jăluitor a primi
ucenică streini precum și Abe Fonte aii fost înaintea lui Pavilion în casa numitului boer, aii fost avut acest folos, dar la acestea, aii gândit că, se cuvine
a se urma împotrivă acum la acest dascăl, pentru că sai împotrivi, ne pri- .
mind pre fiii Dumnâlui Filipescului să vie la numitul dascăl, cum și o pricină
de mâhnire ce s'aii întîmplat între numitul boer și madama sora Domniei
sale, ati păgubit pre numitul dascăl de alţi doi ucenici.
Asemenea neîmplinirea făgăduinței numitului boer, 06 ai fost făgăduit
jiluitorului, să "i mal dee incă o odae în beciurile casei, unde să fie volnic a
primi pe veri-cine a fi socotit cu cale, aii pricinuit lui Pavilion pagubă ca
de două sute de lei pre lună, arătând însă numitul boer cu acest fel de mijoe
“păgubitor la interesele numitului dascăl, "i-ati pricinuit atâta turburare şi
mâhnire inimei sale, în cât văgându-se depărtat și înșelat la nădejdea sa cea
dulce, ati şi căgut o dată la o mare melanhonie şi tot întru acea vreme numitul Pavilion Dascălul n'ait vroit să primâscă alte mijloce și făgăduelă mai
cu folos ce i se arăta atunci din partea altui boer ce poftea să-l aibă; dilele de post eraii pentru numițul dascăl dile de nemâncare ; mâncând deosebit în odaia
sa, i se da la masă bucate fără nici un gust; acestă rea mâncare cum şi întristarea 'X-aii supărat sănătatea, în cât aii şi căqut la stare de slăbiciune
înfricoșată, temându-se și de vi6ţă şi cu ajutorul unui doctor ce Vaii căutat
cu epimelie, de abia i s'aă oprit vărsătura ce i se pricinuise; scăpând dinti'acea
primejdiea vieţei, numitul dascăl, aii cerut de la numitul boer ca să i se
dee o ciorbă de. carne, vrednică a pune puterea sa ce o perduse la loc, pentru
card ati şi arătat -mijlâcele cum să facă acea mâncare, numitul Pavilion își
-
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,

situaţiunea ce se făcea, în genere,

guvernorilor,

?

aduce aminte cu bucurie, că atât Dumnslui
Dumnâlui, aflând

în ce chip

sg face acâstă

numitul
mâncare,

boer, cât şi coconiţa fiica
aii bine-voit

să pârte

de

“grijă însuşi Dumnâlui, spre a se face, dar după puţine dile aii rinduit la
ac6stă meserio o slujnică țigancă, care s'aii purtat forte răi la săvîrşirea acestei
treb, din. lenevirea purtătorului de grijă al casei numitului boer, ce nu “i dă
la vreme cele trebuincidse ale mâncărei, s'aii silit numitul dascăl a însărcina
pre sluga sa cu acâstă tr6bă, dar dintr'acel ceas, 6menii casei, numitului boer
aii început a zătieni pre sluga sa la acâstă meserie; numitul Pavilion nu
voesce a face de isn6vă arătare, în pricina gâlcevei cea necinstită, care sai
urmat în' casa numitului boer, la 18 ale lunei trecute, când numitul boer
ajunsese la o turburare nemărginită, în cât acâstă întâmplare aii turburat pre”
jăluitor, bolnav fiind, întorcându-l iarăși bâla de la care se mai întremase;
jăluitorul dintr'acel ceas aii pus cuget de a eși din casa numitului boer, unde
simţirea și răbdarea sa ali pătimit multe cercări, dar neputând să găsâscă vre-o
casă aprâpe de doctorul ce “1 căuta, de nevoie aii mai zăbovit; acâstă fără de
voie zăbavă ai fost pricină de a mai pătimi jăluitorul în casa numitului boer
cu altă urmare mai rea, care aii întrecut pre cele-l'alte: sluga lui Pavilion
ședea într'o odaie aprâpe de odaia jăluitorului, care acâşta înlesnea slujba, dar
S'aii scos dintr'acea odaie; aii cerut voie ca să intre într'acea odaie să facă
focul în sobă şi "i-aii răspuns -că nu are ce căuta în odaie, dicându-se că numitul boer ar fi poruncit strașnic să nu mai dee lemne pentru dascăl şi fiind-că
numitul boer are sciință apururea cu totă economia Domniei sale, este sciat și
întru adevăr, că 6menii Domniei sale aii dat răspuns după porunca ce avea de
la numitul boer. După aceste mai suis arătări se cunsce că jăluitorul are cele
mai mari dreptăţi a se jălui pentru numitul boer: jăluitorul nu era să șâqă
mai mult. decât cinci, șâse dile la casa lui Sinior Mihel Raimonde și aă șegut
trei-gecă și cinci de dile, făcând cheltuială până la două sute de lei; jăluitorul la. casa veri-cărui om cu catastasis putea să găsâscă o casă cu celea trebuinci6se şi cu așternutul după cum se cuvine, dar în odaia cei s'aii dat la
casa numitului boer, n'aii găsit decât un mindir cu paie, i un dulap prost fără
încuietore, precum şi uşa s'aii dat fără de cheeşi unul seaii două scaune, care
la vremea prândului venea de le lua; numitul boer făgăduise jăluitorului să
mal dee o odaie jos în beciurile casei, unde dascălul coconilor Domniei sale
să fie volnic a primi pre ori-cine ar fi găsit cu cale, dar nu numai acâstă simfonie
nu s'aii împlinit, dar încă numitul boer s'âă împotrivit, neîngăduind să vie
la. casa Domniei sale pre fiii Dumuâlui Filipescului, cu tâte că sunt nepoți ai
Dumnlui și neîmplinindu-i-se jăluitorului acâstă făgăduială ce i s'aii dat,
i s'aă pricinuit o pagubă aprâpe de taleri 200 pre lună; jăluitorul nu pâte
merge să $6dă în vre-o carvasara, unde pstefi împrejurat de tdtă felurimea de
6meni ; dax cea

cât
care
lele
face
mai

de 'pre uimă urmare a numitului

boer l'aii silit fârte tare, în

bolnav fiind, şedea într'o odaie fârte strimtă, întunecată şi frigurâsă, întru
aii şi dobândit podagrie, adecă bolă de picisre; la pagubele și la cheltuece ai făcut jăluitorul, face trebuință de a mai adăoga și cheltuiala ce va
până când 'și va dobândi sănătatea bine, care acâsta nu o pste nădăjdui
curâud, fără numai când se va îndrepta vremea, adecă la primăvâră; este
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cunoscut că pentru
cum

şi pentru

era

nu tot-d'a-una

în casele bosresci,

mâhnirea ce ai

mâncarea

avut

de invidiat. Deprinşi a trata cu
jăluitorul la casa numitului

şi nepurtarea

cea rea

boer,

de grijă şi necuviineidsele ur-

până aprope
mări ce aii pătimit, aii ajuns la o patimă de pâlă, care 'ati adus
pentru
6000,
taleri
boer
numitul
la
de
de mârte ; cu tâte acestea, jăluitorul cere
paguba
răsplăti
a
destul
în
este
nu
acâsta
care
plătirea pagubelor ce aii cercat,
n şi r&spunsurile
nepreţuită a sănătăţei sale ; arătăm şi cererile lui Bonnet Pavilio
i:
Banulu
ui
Dumnâl
l
Dumnâlui Stolnicului Dumitrache, vechilu
Ceresile luă Bone

Răspunsurile

Pavilion.

aleri Bank
100,— cere jăluitoriul de la numitul boer cheltuiala sa cât aii
şedutla casa lui Sinior Mihel
Raimonde pre 35 de qile, unde
nu era să șâdă mai mult de
cât 5, 6 dile.

vechiluiuă

Duwmneluă

Banului.

Răspunse vechilul : din dioa ce s'aii
făcut și vorba şi aședămînt ca să vie
numitul dascăl să șâqă la casa numitului boer pentru învățătura coconilor Domniei sale și până sai gătit
odaia ce era săi se dee, n'aii trecut
mai mult decât patru-cinci dile și
îndată i sait dat „de scire, ca să se
dar

mute,

însuși

jăluitorul

ai pre-

lungit vremea, arătând că nu se găsesce car ca să "și mute calabalâcul
şi alte multe pricinuiră şi numitul

bose nu număra

-

|

făcut
dioa
casa
făcut

vremea de când s'aii

vorba acestui aşedămînt, ci din
care s'ait mutat jăluitorul în
Domniei sale, pentru că nu s'aii
aședămînt pentru acâsta, nici

prin grai, nici în scris.
83,-— mai cere simbrie pre o lună
ce aii pordut.
i.

Şi pentru acâsta aii răspuns vechilu] şi la ac6stă cerere, precum și mai
sus, fiind-că din dioa ce sait mutat
jăluitorul la acâstă casă, boerâscă și
până în dioa în care ai eşit, s'aii socotii,
simbria sa“şi i sai dat pre 6 luni
taleri 500 din taleri 1000, simbria
pre un an, precum ail îost aședămint

prin graiii.
răspuns vechilul: cu tote că
A
60,— mai cere jăluitorul prețul
odaie ce i sait dat să şâdă,
ă
"acest
trebuin
fost
ali
ce
lucrurilor
avea 40te cele trebuincidse lucruri şi
ci6se, în odaia ce şedea în
așternuturi, dar şi de 'și va fi făcut
la.
casa numitului boor, de
care în două

luni

le-aii tot

cerut şi nimic n'aii fost folosit.

jăluitorul cevași la trebuință,

urma că

la eşirea sa, să le lase acolo, ca un
lucru al casei și așa ar fi avut Greşicare cuvint să câră prețul acelui
1,

-
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nu se puteai. deprinde a considera pre

învățătorii propriilor lor copii, alt-fel decât ca pre nisce servitori, fie
şi de o trâptă mai ridicată, bună ră în rendul vătajilor de curte, ori

19200,—- mai

cere

paguba

ce i s'aii

pricinuit din împotrivirea ce

alt arătat numitul boer, neîngăduind ca să vie la casa
Dumnluă ucenici, ca să înveţe la numitul dascăl.

lucru, dar jăluitorul când aii eşit din
casă 'şi-aii luat acele luoruri ce ice
că le-ai făcut el.
.
Şi la acâsta răspunse vechilul : măcar că simfonie nici în scris, nică prin
grai nu s'aii făcut, ca să facă jăluitorul câsa numitului boer şcâlă de
obşte, dar Dumnslui Banul. milostivindu-se pentru starea. scăpătăciunei
jăluitorului și vrend 'a mai folosi
6re-și ce, aii dat voie să primâscă două,
trei ucenici străini, cari s'ar fi cuvenit a intra în casa Domniei sale,

precum atiși avut ucenici numitul
dascăl pre doui fii ai Hatmanului

30,— mai cere pentru hrana sa,i
a slugei sale, pre care l'ar
fi însărcinat să aibă purtare
de grijă pentru ale mâncăreă, însă de la 4 ale lunei De-

cembre până la 31 de dile

tot ale acestei luni, când ai
şi eşit jăluitorul de la numitul boer.
|

400,— mai cere pentru

cheltuiala

sa, i a slugei sale, îi simbrie
și plata conacului unde va
şedea până se. va îndrepta
de bâla care aii pătimit,

1000,— mai cere jăluitorul pentru
vremea ce aii perdut, aprepe
de patru luni.

Cozoni, care nici pre aceștia n'a putut
să "i învețe, din pricină că sai bolnăvit și Vaii lăsat acești ucenici.
Răspunse vechilul : de vreme ce aii
avut de la casa numitului boer tâte
cele trebuincidse cum și ale mâncărei,
pentru ce să cheltuiască de la șineșşi,.
dar de aii și cheltuit. pentru gustul
săi, cu ce cuvînt, cere de la numitul
boer acâstă cheltuială, nefiind nici
„în scris, nică prin grai?
Aii răspuns vechilul și pentru acâsta,
că din qioa care aii eșit numitul dascăl

din casa numitului boer, nu mai ate

nici un cuvînt a mai pretenderisi
cevaş, nici numitul boer pâte fi îndatorat a mai purta cheltuiala, pentru
că nică o simfonie de acestea nu s'ai
făcut, nici în scris, nici prin graiiă.
Tarăşi aii răspuns vechilul, că de
vreme ce jăluitorul arată acâstă vreme
perdută, negreșit este perdută pentru
dânsul, iar nu pentru altul, căcă nu
este nică o simfonie făcută, sati în
scris, saii prin grai, ca să 'ă plătâscă

numitul boer vremea cea perdută.
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a grămăticilor.

400,— mai

şit, de
Suterinţele lui Bonnet waii fost legilimate, negre

cere jăluitorul

pentru -

paguba ce '-s'ait întemplat
din pricina unui dulap, care
fiind găurit, "i-ati ros ş6recii
pânzeturile, precum le-ai Și
vădut coconiă numitului boer
când le-aii dat la spălătore,
“că acele pânzeturi nu mai
exaii de purtat.

2973,—
Mai arată jăluitorul că nu pâte sci

cheltuiala

ce va face cu întârcerea

sa la Țarigrad, când nu va putea găsi,
precum este vădut, să intre dascăl la
altă casă boerâscă , deci asemenea dice

că nu este trebuință să se facă mulțămită şi să împlinâscă făgăduelele
ce ati făcut doctorului la bâla sa, care
Paii căutat, căruia nu i sali dat nimic de către numitul boer și nici
voiesce a plăti doctoriile ce s'aii luat
la căutatul bâlei jăluitorului.

Cât şi pentu de acestea ai răspuns
vechilul, că într'adevăr numitul boer
pa dat poruncă şârecilor să facă acestă
pagubă jăluitorului, carele era îndatorat a "şi purta de grijă dascălul
lucrurilor sale şi a face mijlâce spre
a fi apărat de stricăciunea ce putea
să "1 facă șorecii în odaia sa, iar nu
era dator numitul boer a avea purtarea acâsta de grijă.

Ati răspuns și la acâsta vechilul:
cât pentu cheltuiala întârcerei sale
la Țarigrad, nică întrun chip nu se
îndator6ză numitul boer a plăti, pentru

că

nu

Vai

adus

Dumnâlui

ca

cheltuiala Domniei sale din Țarigrad

până aică, nică nu Vaii poftit în vre-o
scrisâre a Domniei sale, seaii prin mijlocul altui cuivaşă, nică scia că este
în lume numitul Bone Pavilion dascăl,
până când aii venit în Bucurescă, care
şi atunci, prin arătarea Dumnslui
cinstitul General Conte de Belval, ai
cunoscut și prin îndemnarea Domniei
sale ati voit să ?] primâscă în casă
drept dascăl, cu simionia ce prin graiii
zii făcut-o cu numitul General, și după
acel aşeqămînt t6te le-aii dat jălui-

toralui

deplin, iar pentru casă

“i

pârte cheltuiala întârcerei sale la
Țarigrad, când va eși de la casa numițului boer, seaii în cât va şedea
fără de tr6bă

pânăiwa găsi alt loc să

intre dascăl, nu s'aii făcut nici un
aședămînt, nică prin graiă, nică în
scris, nică vorbă aii fost măcai ; cum
şi pentru plata doctorului ce Lai
căutat la bâlă, i pentru doctoriile ce
le-ati luat, cu tâte că numitul boer
tot-d”a-una caută pre toţi Gmenii casei Domniei sale, cu doctori și cu doctorii când se bolnăvesc, cu plata
Domaiei sale, precum s'aii urmat și
cu jăluitorul când s'ail bolnăvit în-
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către judecători, dar nu
buit să fi fost reale!

mai

puţin

o mare

parte din acestea

ati tre-

tâiii, Vaii căutat cu doctorul casei, cu
doctoriile cele trebuinciose, eare jăluitorul, în loc să le iae, le vărsa
într'ascuns, apoi lăsând pre acel doctor, aii luat pre altul carele aii vroit
şi cu tote că pentru datoria iubirei
de 6meni se cuvine a urma numitul
boer într'acestași chip, dar pentru
nemulțămita care s'aii arătat numitul
jăluitor, nică Dumn6lui nu se îndatorâză la acesta să plătâscă, măcar
un ban.
Mai artăm şi alte răspunsuri ele vechilului la atingerea
Banului, ce au făcut Bone Pavilion.

cinstei Dumnâluă

Disele lui Bone Pavilion.

Răspunsurile vechiluluă.

a) Dice jăluitorul, că în odaia ce
i S'aii dat să șâdă, n'aii fost alt-cevași
de cât un aşternut cu paie, acoperit
cu un macat vechiii, i unn dulap prost
şi două scaune,

Răspunde vechilul, că odaie pentru
un dascăl nu se cuvine a fi împodo-

5) Arată că "i-ar fi spus Dumnâlui
cinstit General Conte dă Belval, că
ar fi putut să se folosâscă cu trei sute
de iei de la alţi ucenică străini, primindu-i să "i înveţe în casa numitului şi că lau oprit de a primi drept

ucenici pre copiii Dumnâlui Vistierului Filipeseu, neîmplinind nică Îi
găduiala co “i-ai fost făcut, ca să "X
„dee odaie să _potă strînge ucenici, din
care pricină s'aii păgubit numitul
dascăl

aprâpe

de două

sute

lei

pre

bită cu așternuturi

scumpe, iar. cele

trebuincidse "-s'aii dat numitului
dascăl, însă trei saltele de lână, o
pernă cu puf, masă scaune, i cele trebuinci6se, precum .sunt sciute de toţi
cară intra în odaea acea.
Aii răspuns vechilul, că Dumnâlui
cinstit General Conte de Belval, nu
"i-ai dat făgăduială jăluitorului ca
să potă ținea şcdlă de obște într'acâstă
casă boerâscă, precum nică se cuvine,
ci "i-ai gis numai numitul boer, cunoscând starea scăpătăciunei sale și
milostivindu-se, că va bine-voi al îngădui să aibă doui, trei ucenici străini,
ca să se mai folosâscă Greşi-ce, precum

'i-s'aj și dat voie deaii luat și

alți ucânici străini, după cum sai
dis mai sus, iar pre fiii Dumnâlui
Vistierului Filipescu nu "i-ai îngă-

lună şi că acest fel de urmarea numitului boer, ca totul împotrivă la
interesul jăluitorului și la: nădejdea
ce avea, "i-ai pricinuit mare mâhnire,

sale și la acâsta nu este dator numitul

într”acoa vreme era cerut; la altă casă

curile acelora să primâscă alţi ucenici?

în cât aii cădut la melancolie, în cât

duit să "i primâscă
boer a "i da

cuvînt

în casa Domniei
pentru

ce în lo-
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să stea în pers6nă
„E de observat că boieriul nici ai «catadicsit»
poerâscă, cu făgăduială de folos şi
câştig mai mult şi n'aii primit a se
duce.

iar pentru odaie nu. este aşa precum
arată jăluitorul, ci întâiii i sai dat

o odaie în becimile

casei

şi n'aii

primit numitul dascăl, dicând că are
umeg6lă *multă şi nu pbte şedea, apoi
"ai dat altă odaie sus în case, iar
nu că W-ati făgăduit. precum dice să
"1 dee şi altă odaie jos în beciuri ca
să strîngă alți ucenică străină să "i
înveţe, căci nică o dată nu putea primi
Dumnlui a se face casa Domniei sale
şcâlă de obşte și la acest răi și fără
cuviinţă ai socotit jăluitorul şi nu
Sati prieinuit mâhnire din urmarea

cea împotrivitâre la interesul săi, cu

care Sail arătat numitul boer, precum
jăluitorul dice, ci acatastașia și, nemulțămirea lui, pentru că socotindu-se
-că într'altă parte va avea ma mult
câştig şi folos decât la acestă casă
boerâscă,

s'aii căit în sineşă

şi cată

pricină și mijlocul de a eși, de aceea
se arată cu ncplăcere şi cu “nemulţămire.

g) Arată jăluitorul că bucatele ce
mânca nu erai plăcute și că în dile
de post era cu totul nemâncat, nemulțămindu-se la bucatele ce i se da
deosebit în odaia sa, nefiind bune și
acea emâncare, cum și mâhnirea inimei sale "i-ai pricinuit o vărsătură
şi o bâlă din care ali ajuns la primejdie de morte.

Aiă răspuns vechilul, că este sciut

de toți că numitul dascăl mânca
la masa boierâscă, iar nu i se da
deosebit alte bucate mai prâste și este
mirare cum să nu 'X placă masa acestui
boer, în vreme ce este lăudată de toţi
cei co ai mâncat şi mănâncă

adesea

la casa Dumnâlui, atât din pământeni
cât şi din străini, cum şi în dilele
de post se găteaii bucate de carne și
i se da deosebit de mâncat, dar nu
putea fi mai proste decât în dilele
de dulce, pentru că tot un bucătar

le gătea și nu din nomâncare s'aii pri-

cinuit vărsătura și bola; ci din multa
mâncare și fără de socotâlă; dar cu
tâte acestea, de vreine ce nu era mulțămit la acea casă boerscă, trebuia
încă de atunci să fie arătat, să fi oşit,
iar nu cu acest fel de mijloc „să se
atingă de cinstea şi ipolipsis unei
|
case -boeresci.
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la judecată
de

casa

cu

Bonnet,

ci a fost

.

representat de către un vechii,

om

luj.
2

d) Mai arată jăluitorul că după ce
s'a mai întremat din bâlă, însuși
numitul boer şi fiica Domniei sale ai
bine-voit să pârte de grijă a i se face
ciorba cu mare scumpătate, precum
el învățase să o facă şi că pentru
puţine qile aii lăsat acâstă purtare de

“grijă unei slugi ţigance, de la care
nu se mulțămea,

-

e) Arată jăluitozul că într'una din
dile s'aii întâmplat în casa numitului
boer o faptă necuviincigsă, porninduse cu mare necaz şi turburare, din
care pricină iarăși ai întors pre jăluitorul bâla.

4

Ră&spunse și vechilul, că în destul
ai fost pentru un ipochimen unui
dascăl ca jăluitorul, să aibă numai
purtate de grijă însăși fiica numitului
boer, a se face mâncare după plăcerea
sa, iar nu să facă și trâba slujnicei,
adecă să spele și să fiarbă carnea,
precum jăluitorul aii socotit că i se
cuvine, care acâsta aică nu se urmâză

nică la casele cele de o stare mai de
jos .acâstă peripiisis ce 'i-saii: făcut
jăluitorului, nu dâră că s'aii căgut
după ipochimenul săă, ci numai pentru a omeniiei datorie şi străinătăţei
din pornirea iubirei de 6meni și evgheniă, dară pentru acâstă mare peripiisis
aii arătat împotrivă şi jăluitorul fârte
mare nemulțămire.
Şi la acesta dă vechilul răspuns,
că jăluitorul nu arată și pricina, acelui necaz și turburare a numitului
boer, care într'acest chip s'aii întâmplat : adecă o slugă rea și fără omenie
a jăluitorului pentru o bucată de carne
aii făcut atâta turburare și în totă
casa, în cât s'a și bătut în două
rînduri cu sufragiul boeresc, care și
acesta eşte sudit chesaricesc, în cât
puţin ii lipsit să se întâmple și omor,
pentru care vădând numitul boer nevoia, S'aii silit de aii însciințat în
grabă pre cinstit Comisarul r&publicei franțuzesci de ati trămis şi L'aii
aridicat pre sluga jăluitorului, puindu-l la poprâlă și așa s'aii potolit
gâle6va, iar către numitul dascăl n'aiă
arătat nici un fel de mâhnire; cum

dară este dar cu putință la un stăpân al
de fapte
a nu se
luitorul
arătare,
vînt-de

casei să potă suferi acest fel
necuriinci6se în casă-și, fără
necăji asupra slugilor? și jăfără socotâlă aă făcut acestă
Jăluindu-se fără nică un cunumitul boer.
s
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Hotărirea Domnitorului asupra anaforalei cei s'a presiniat asu6) Mai arată jiluitorul, că sluga sa

n'aii avut odaie lângă odaia dascălu-

lui casă "i fie cu înlesnire a “i face
tote trebile, din care odaie dice că
“Vaii isgonit numita slugă de către
dmenii casei și că cerând într'una
din qile lemne de foc să încăldescă
odaia stăpânului săii, nu îi s'ar fi dat,
dicând 6menii casei că este porunca
boerului să nu *i dee lemne de foc
şi fiind-că Dumnâlui apururea îngrijesce pentru economia casei Domniei
sale, este adevărat că 6menii casei ati
dat răspuns întocmai după porunca
ce avea.

,

7

Ţ) | n cea de pre urmă, mai adaogă
jăluitorul, lângă alte pagube și cheltueli ce i s'aii întâmplat, cerând a

i se da și cheltuiala ce o va face până

când se va însănătoşi bine, pretenderisind de la numitul boer şi taleri

6000, pentru plata tuturor pagubelor
şi cheltuelelor sale.

Di

Iarăşi ali răspuns vechilul, că cât
pentru acâsta, că s'ati isgonit sluga
jăluitorului din odaia ce şedea, nu
este în scirea numitului boer, nici
pâte fi adevărat acâstă u.mare, cum
și pentru lemnele de foc n'are de
scire că ati cerut jăluitorul și nu i
Sai dat, nici acest fel de poruncă
wait dat la pu tătorul de grijă al casei
Domniei

sale, nică nu urmâză

a nu.

i se fi dat lemne de foc numitului
dascăl, în vreme când la acea casă
şi ţiganilor

li-șe dă lemne

de foc şi

mai vârtos când jăluitorul aă vădut
pre la acea casă alte căutără și peripiisis mai mare, dându-se tâte cele
trebuinci6se cu îmbelșugare, pentru
căci de abea ”ă era în destul o litră
de zahar pe tâtă gioa la cafea și alte
pâme ce le fierbea şi le mânca cu
zachăz, apoi ce economie încape a se
face la lemne de foc, precum fără
cuvînt arată ţăluitorul, ci, numai ca
să se atingă cu categorie de acea cas!
boerâscă.
Aii răspuns vechilul, cu tâte că la
fieş-care pont i s'aii dat răspuns în
destul cu câte mai sus s'aii dis, dar
în cea de pre armă, la tâte cererile
şi arătărilo sale i se dă cel de pre
urmă răspuns, că n'are nici un cuvint la nici unele, nefiind un fel de
aședămînt, nici în scris, nică prin

graiii la câte arată și cere Şi că simfonia care aii avut-o numitul boer

prin graiii cu jăluitornl ai împlinit-o,
adecă, dându-i taleri 500 pre 6 luni
cât aii şedut în casa Domniei sale
din taleri 1000

Deci pîra
la prarili şi la
parte ithicale şi
vilei este, ca să

simbria pre un an de

gile, precum aii fost simionia, iar mai
mult nu se cunâsce a fi îndatorat a
mai da nici un ban pentru nimic.
lui Pavilion și răspunsurile Dumn6lui Banului nu atârnă tâte
judecată, ci o parte dintr'acestea atârnă la pravili ce sunt în
parte dintr'acestea atârnă la ithicale de obște, iar sferșitul praapere pre cel nevinovat şi să osindâscă pre cel vinovat, iar
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pra reclamaţiunilor lui Bonnet Pavilion,

înfluenţată de _sigur de stă-

sfârșitul de ithicale de obște laudă seaii hulă; la acestă dar prigonire cât se
cuvine la pravilă şi la judecată, nefiind simfonie în scris, deslușim cea nescrisă
“simfonie Dumnâlor de credință unul la altul este în patru: întâiii pentru
simbria lui Pavilion, al douilea pentru locaș, al ireilea pentru mâncarea lui,
al patrulea de învățătura dascăluiui de copii, iar cât se cuvine la ithicale de
obște din partea dascălului, este de a se mulțămi seai nu pentru logaş, i la
căldura lui şi la așternutul lui, de a se mulțămi seai nu pentru mâncarea lui
şi să cheltuiască mult seal puţin din punga lui, de a se mulțămi seaii nu cum

vai purtat Dumnâlui Banul spre dânsul,

iar din partea Dumnlui Banului

este: de a se mulţămi seaii nu pentru învăţătura dascălului la copii, dea se
mulțămi seaă nu cum s'aii purtat în casa Dumnlui Banului, de a aduce sea
nu doctor la bla dascălului, fiind o fără de voie întâmplare la dascăl; deci
întru cât se cuvine la pravili și judecată dicom, că de vreme ce simfonia le-a
"fost de un an pre taleri 4000 şi aă slujit numai șâse lună, în care "și-aii făcut
slujba dascălul, luând și taleri 500, atâta aii avut să iao și 'X-aii luat și nu
mai este dator Dumnâlui Banul nimic, nică simbrie, nică hrană, până a nu
intra dascăl în casa Domniei sale Banului, nici după ce aii eșit și ait avut și
sălaş şi de mâncare dascălul într'acâstă diastimă, ai împlinit Dumn6lui Banul
din. parte-și contractul nescris şi cu credinţă unul la altul și nu'are să cârâ
dascălul nimic de la Dumnâlui Banul, nick din simbria care era hotărită și
pre cât aii slujit ait luat-o, nică pentru locaş și casă, fiind-că ţâte i le-ai împlinit
Dumnâlui Banul pre cât aii şbqut în casa Domniei sale, nici pentru cheltuiala
hranei şi a locașului ce cerea până a nu intra, seaii după ce aii eșit din casa
Dumn6lui Banului, nu are dreptate dascălul, în vreme ce până a nu intra nu
"i-ai slujit și după ce ai eșit din casa Dumnslui 'şi-ai părăsit slujba: de la
Dumnâlui Banul, ai luat săvirşire şi contractul lor; nici are să eră dascălul
cheltuiala întârcerei lui la Țarigrad, nedovedind vre-o chemare în scris a
Dumnslui Banului ca să vie musiii Pavilion de la Țarigrad, nică este cu dreptul
să "i plătâscă paguba ce 'i-aii făcut șorecii, fiind-că șsrecii nu sunt din dobitâcele acelea cari plătesc stăpânii lor paguba ce fac altora; deci găsim cu cale
să aibă pace Dumnlui Banul de către musii Pavilion pentru contractul ce
aii avut; iar cât pentru datoria dascălului în diastema ce aii șegut în casa
Dumnâlui Banului, pre cât aii fost sănătos învățând copiii Dumnâlui, seaii pre
cât aii fost bolnav, care sunt fără de voia dascălului 'și-aii făcut datoria lui
şi nu are Dumnâlui Banul a cere. acea perdere de vremo; de aceea găsim cu

cale:

să aibă pace

dascălul de către Dumnâlui Banul, iar căte se cuvine la

itica în deobşte, gicem că la aceea ce nu s'aii mulțămit dascălul, de la locaș de
căldură și aşternut, seaii de hrana sa și că ai cheltuit mai mult la acestea din
punga luă și că nu ai plătit Dumnâlui Banul simbria slugei dascălului şi că
nu. 'i-aii dat a doua odaie să facă șe6lă de obște, asemenea și la cele ce s'ail
fost necăjit, căci s'aă turburat Dumnâlui Banul ea un stăpân în casa Domniei
sale, seaii la răbdarea ce aii făcut dascălul la câte nu "i-ai plăcut, precum și
la neplăcerea doctorului care "X-a rinduit Dumnâlui Banul și la doctorul care
Pai adus singur și cheltuiala ce aii făcut la bâla lui și este dator pentru
acestea, iar impotrivă la neplăcerea ce arată Dumnâlui Banul la meșteșugul
ui şi cu chipul ce 's'aii purtat dascălul în casa Dumn6lui Banului, așişderea .
*

N

IN

461

_

ISTORIA ROMÂNILOR

-

"Sa

N

ruinţele Comisarului

Statului

nefericitului dascăl, mai

francez, acordă

-

şi la ucenicii ce nu "i-ai primit Dumnslui Banul, ca un stăpân, în casa Dom-.
niei sale; la tâte acestea se supune fieși-care din Dumn6lor, la laudă seaii la
hulă şi nu la alt cevași şi amândouă, de se vor socoti că li-se cade, a lăuda
seaii a huli unul pre altul, dar nu aii a cere seaii să iae cevași unul de la
altul pentru acâsta nimic; iar cea desăvîrşiţă hotărîre rămâne a se face de către
Inălţimea ta.— 1804, Aprilie 15.
Dumitrache Clucer, Nestor Căminar.
Io Constantin Ales. Ipsilant

Vwd.

Bone. Pavilion ne rămaind odihnit la acâstă anatora ce ne-aii îăcut
Dumnâlor orînduiți boeri, s'aii înfățișat şi înaintea Domniei mele prin ve_chil cinstit comisariu al Pranţiei, faţă fiind și Dumnâlui biv vel Banu Costache Ghica pirîtu, unde făcând şi înşine osebită cercetare pentru fieş-care madâ
în parte, întâiii pentru condeiul de tal: 100 cheltuiala ce dice Pavilion că aă
făcut, în cât ai şedut la Mihel Beceru, fiind-că Dumn6lui Banu dise, că peste
cinci, 6 qile după simfonie îndată gătindu-i odae, i-ali şi dat de scire, ca
să se mute, iar Pavilionu cu feliuri de pricinuiri insuși ait prelungit vremea
de nu s'aii mutat: și fiind că la acestă n'are Pavilion nici o dovadă împotriva ar8tărei ce face Dumnelui Banu, dreptatea nu pote îndatora pre numitul
Boeriă la plata acestui condeiii, în vreme ce însuși Pavilionu ș'aii prelungit
mutarea sa; al doilea, pontru condeiul de taleri 83 ce cere Pavilion simbrie
pe o lună, ce ai ședut fără de trsbă la Mihel, ca unul ce însuși ai pricinuit
prelungirea mutării, nici la acâsta nu se poate îndatora numitul Boeriu de
al plăti vremea, întru care nu numai n'aă slujit, ci nică în casa Dumnlui n'aii
fost; al treilea, pentru condeiul de tal. 65. ce cere Pavilion pentru Hrisis al
lucrurilor ce ar fi fost trăbuinciâse odăei în care aii ședut și Dumnâlui Banu
"în două luni nu le-âă făcut, cu tote că numitul Boeriu aii tăgăduit gicând

că tâto cele trebuincidse

le-ai

gătit la vreme, iar

făcut și le-ati

Pavilion!

oră-ce ati făcut din punga sa le-aii și luat când ai eșit, dară şi însuşi cinstitul

comisariul Vechilul numitului dise, că acâstă cerere

este cu totul fără cuvint,

după care rămâne şi de acâsta apărat nimitul Boeriu; al patrulea, pontru
condeiul de tiieri 1200 ce cere Pavilion pentru paguba ce i-sai pricinuit,
nedându-i numitul Boeriu odae deosebită de a stringe și alți ucenică străină,
răspunse Dumnâlui Banu, că măcar că acâsta nu se cuprinde în contract, dară
Dumnslui nu tăgădueşce că s'aii făgăduit, însă cu acel feliu de aședământ, că
de vor fi ucenici ne vrăstnici poate să-i primâscă în casa Dumn6lui, iar
fiind în. vrâstă nu pote ai primi. Cu tote acestea aii avut voie de Ja Dumnâlui de ai și strîns doi-trei Ucenici, dar nici pre aceia n'aii putut a'i în-

văţa din pricina b6lei sale, cari peste puţine dile Laii şi părăsit.

Decă fiind

că Dumnţlui, Banu fără de a fi îndatorat prin soris așegămîntul la acâsta, numai dintru a Domniei sale proerisis i-aii dat voie de ait și început a strînge
ucenici străini și bla sa i-ai stătut împotrivă de a nu dobândi acest folos,
nu are nici un cuvint a cere azea pagubă de la numitul Boerili; al cincelea
pentru

condeiul

de

taleri 30

cheltuiala

să-i gătâscă bucate, răspunse Dumnâlui

sa şi a unei

Ban,

că

slugi ce aii

tocmit

ca

măcar ca atunci era postul
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mult cu titlu de milă, 250 de taleri, respingându-i tâte cele-l-alte pretenţiuni.
La finea

secolului

trecut, ba

chiar în întrega

a doua

jumătate

a acelui -secol, societatea moldavă nu mai primesce influenţă culturale,
de la Polonia,

cum

primise

|

în trecut.

Asemenea influenţi vin şi în Moldova şi în Muntenia de peste
|
munţii Carpaţi.
culturale românescă din
înriurire
Enache Văcărescu şi el a primit
Ardeal, dar sunt boieri cari din Braşov şi Sibiu nu aduc în ţeara lor
decât maimuţeria luxului unguresc şi mania de a se numi baroni,
conți, etc. Ici, colea găsesci în corespondenţa boierilor trăind prin

Braşov şi Sibiă, amestecate

vorbe, nu francese,

ci latine, iarăşi prin

cel mare, dar Dumnâlui gătea deosebite bucate de dulce pentru el, care acâsta
nică el, nici sluga lui nu o poate tăgădui, dar de ai vrut el, pentru gustul lui să-și gătâscă niscai-va bucate deosebite, nu este dator a plăti Dumnâlui; care acâstă cerere cunoscânduise și de însuși comisariul că este fără
de cuvânt, nu fu primită ; al şeselea, pentru condeiul de tal: 400. ce gice
Pavilion că ar fi cheltuit plătind simbrie slugii și chirie unde să șâdă până
când s'aii întrămat din b6lă, cum şi pentru al ș6ptelea condeiii de tal: 1000
ce cere cu pricină de perderede vreme, ce i s'ar fi pricinuit în diastimă de
patru lună de când aii eșit din casa numitului Boeriu, la aceste dicem, că
măcar că numitul Boeriu, nu Laii gonit din casa Domniei sale, nică nu s'aă purtat; răii către el, dar și chiar de ar fi fost una ca acâsta, se cuvinea numitului Pavilion, ca unul ce prin voia și șcirea Domniei mele s'aii primit de numitul Boeriu a fi Dascăl, de nu era mulțămit să ne fi făcut arătare prin jalbă,
iar de vreme ce-aii tăcut, nică o judecată nu pâte să îndatoreze pre Dumn6lui Banu a plăti acest feliu de cereri, fiind-că asemenea plată la nici o parte
de loc a pământului, nici nu s'ait audit, nici nu s'aii urmat vr-eodată să plătâscă, adecă stăpânul slugii simbria- după ce va lipsi din slujba sa; al optulea, pentru cererea ce face Pavilion de ai-se plăti paguba ee i-ai pricinuit
şorecii, gicem că acâsta este vrednică de ris; al noulea pentru cererea ce tace
Pavilion ai-să plăti cheltuiala drumului spre a se duce înapoi la Ţarigradu,
la aceste gicem, că neavând el nici o scrisoare a numitului Boeriu spre a do-

vedi că Dumnâlui laii' chiămat de la Țarigrad, nici la acestea nu are cuvânt

precum nici la condeiul de taleri 6000, ce mai cere pentru cele-l-alte cereri
pentru paguba şi cheltuiala ce se va mai întâmpla, iarăși nu are nici un cuvânt fiind şi acâsta una din acele ne augite şi ne urmate până acum la nică
o parte de loc ; ci dar, după cercetarea ce și înșine Domnia mea făcem fieș
căreia cereri a lui Pavilion, le găsim nedrepte, iar pentru căcă numitu Paviliori se află aică străin și în neputinţă de slăbiciune, am îndatorat pe

Dumnâlui Banu ca să-i dea de la Dumnâlui un ajutor de taler 250, cu care
acâsta să remie răfuiți și isbrăniți unnl de către altul.—1804.
Coă,

XILVE,

filele 334
— 492,

Iulie 16.
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cu referinţă la
imitaţiunea vorbirei boerilor unguri,al căror şovinism
limba maghiară
O
DI

este de o dată mai recentă !.
tă

N. d. Roset
A. lată bunioră o epistolă adresată la 2 Maiti 1740, de boerul
oră cum "și dice însuși, Contele N. de Roset, către:
Roset vel Pornăe,
Cinatit şi al meă prea iubit Dumneluă frateluă Constantin
|
,
Cu cădută cinste şi sănătate, Îw loşă.
Cinstit şi prea iubite

i. cumnata
«După frățiiasca (pzuzacia) îmbrăţişare cu întâroerea Dumnee
cercetând dorita

ca datorie
Catrina spătăresa,nu putui a lăsa a nu "mi face frătăas
încă ne aflăm s&nătoși,
Noi
.
bucurie
plină
nâstră
a
Domnitale sănătate spre
cutie. Hamurile încă
în
trimit Domni tale prăjitârea de cafea așegată binişor
peste cincă, șese
eii,
Dumned
ajutând
că,
vor veni negreșit. Pentru cai nemţes
tului prinţip,
serina
sale
Mărieă
ăm
închin
ne
să
Sibiii
la
gile vom să mergem
cai pe plăgăsi
ţ'oă
dor
că
că acolea fiind adunare mare, vom sili în tot chipul
8 strimindu-m
îmbulz
iată
că
tale,
D.
șcire
cere și do tihnă. După acâsta fac
t6rea vremei,

de vreme

ce

cum

se

trăesce

pe

aică și

ce

scumpete

este

vei

lui unchiului Lordache
înțelege şi de la D.nei cumnata, am vândut Dumnâ
Jijiei, care scii Dumniata
apa
pe
i,
lonașan
la
Cantacuzino Spătar moşia mea de
dat pe dinsa galbeni
aii
Mi
ui.
Dumnâl
n6mul
din
iar
mi este mie danie
după cum arată zatocmai
și
ungurescă o sută, care bani iam şi luat deplin
(după cum îmă
moşie
acea
ă
fiind-c
însă
pisul mei la mâna Domniei sale;
pomenescă —
să'l
eii
spune Dumnsei cumnata) ai fost făcută schimb — Dumneg
aii rămas
or
vremel
pricina
din
tătăiso (2.1 sic!) cu altă moșie a Dumnâlui şi
cătaţi și
le
să
acum
,
vostră
Dumnia
la
moșii
şi până acum scrisorile aceci
stăpâsă
are
lui
Dumnâ
să daţi Dumnisale acele scrisori, de vreme ce acum
lui:
Dumnâ
n6mul
la
de
iar
nâscă moșia, că nică sar fi căqut altul fiind
să'i daţi scrisorile
Ce dar vă poţtese, fără de alt cuvînt seaii prelungire,
toată voia mea și am luat
ca să nu m& supăr, de vreme ce am vîndut'o cu
Dumitale cu frățăască dratoţi banii. Cont: sa mea, cumnata dumitale, se închină
le cumnate î-ţi rugăm
Dumita
;
fericite
cele
goste, rugându-vă de la D-deii cu tâte
şi iar rugăm Dumnia
m
sărută
dulce
diţa
Smărăg
a
nepoțic
foricită sănătate. Pe
al Dumitale frate şi
tot
rămân
vâstră de frăţâscă neuitare şi îmbrăţoșindu-ve
Conte de Roset,
slugă gata.
în trecutele dile cu
P. Ş. (sir) dar după frăţăasca îmbrăţişare, cele ce
le asupra haDumita
scris
frăţâscă confidenţie (srrise aşa cu litere latine) am
e și creşfrăţeșc
ci
socotes
mă
să
lului meii, iar ţi le aduc aminte și te rog
inat de
înstre
tot
de
mine
pre
pici
socoti
vei
tinesce, nădăjduind că nu mă
este, și
e
dreptat
cu
cum și
cele părintescă, de mă cunosci de frate. şi după
([srrise
strimtorarea

halului

mei

trebuie a vă pricinui

fraternam rompassionem

de a întărâta dreptatea celui
aşa cu litere latine) ca Să nu dați de pricină
fără de zăbavă, Seumpetea
de sus. Şi iartă de supăraze și mă rog” de răspuns
Dumnâei cumnata

de la
de aicea şi ce fel mă lupt vei înţelege mai pe larg

spătăr6sa».
Acâstă serisâre este datată din Braşov.
, No, 14%.
Axebiva stintul Spiridon, Iaşi, plicul moşiei Ionăşeni
,
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In 18 Martie 1804 Domnitorul dă carte de scutire unui
legător de cărţi al mitropoliei, cu numele Tudor.

Un început de «orfanotrofion» se făcuse în 1803,

vechii

cu fonduri de

donaţiune particulară, din partea lui Manea Brutarul, ce aii fost seimen

bulucbăşesc din brâsla Spătăriei; Acest orfanotrofion a inceput a da
«odihnă

şi hrană

pruncilor

s&rmani făr de

părinţi, întocmit

fiind la

biserica din mahalzoa Popii-Radului» ce este făcută cu cea mai multă
cheltuială a lui. Domnitorul acordă, în 18 Mai 1803, diverse scutiri fundatorului orfanotrofiei:.

CAP.

XXX

Administrațiunea
Constantin

Ipsilante

s'aii

arătat

deja la Moldova

demn

urmaş

al tatălui săi Ales. Ipsilante. Numerse sunt actele din Domnia lui de
la munteni,i n tote privinţele şi nu numai din sfera administraţiunei.
Am arătat mai îndărăt cum el şi-a compus divanul domnesc din
boeri pământeni încă de pe timpul Căimăcămiei sale. Nu vom reveni
asupra

acestui

punct3.”

4. 10 Constantin Alerandru Ipsilante

N
Vvd. î gospod Zem.

Vlahisroie

Dat-am Domnâsca nostră carte Manei Brutarului, ce ai fost seimen bulucbășese din breasla Dumnâlui vel Spătar ot mahalaoa Popi-Dărvaș din Bu-.
curescă, ca să fie apărat de slujba seimeniei, i de rândul dăjdiilor i altor
rândueli ale Visterii și de bresla bratarilor, care apărare
să o aibă atât el
cât și copiii lui, să scutâscă și drepte bucatele lui de dijmărit i vinăriciii,
să Scutâscă şi o pivniţă i o brutărie ce le are în capul podului Mogoș6i, de
fumărit, de căminărit de vamă și de tite dările ce vor fi pe alte cârciume i
brutării ; pentru că mai sus numitul din bun cugetul săi ai voit şi ai pobtit

cerând cu rugăciune de a se intocmi la biserica ot mahalaoa

Popi-Radului

ce este făcută cu cea mai multă cheltuială a sa, un orfanotrofion, unde s'aii
şi făcut începere de odihna și hrana pruncilor sărmani făr de părinţi; drept
aceea ne-am milostivit și Domnia mea asupra bunului s5ă cuget, și printr'acâsta Domnâsta nâstră carte întărim milele aceste, care şi de la fraţii
Domni de mai "nainte le-aii avut, ca să i se păz6scă pururea nestrămutat;
pentru care poruncim la toți câţi se cuvin, întocmai să fiți următori și nimeni
întru nimic supărare să nu faceţi. îi saam receh gd. — 1803, Maiii 18.
?
Coă. XXXVI), fila 39,
pă Vegi pagina 287.
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“Din respectul administraţiunei aducem aci următorele acte :
1. Afacerea acusaţiunei lui Iordache Deşliu pirit că au făcut

jafuri şi nedreptăţi în vreme cât aii fost la Craiova Ispravnic. Acusarea

o aduce cluceru! In Vlădoianul, dicând că i-aii dat 200 de galbeni
ca să stăruiască să'l facă Ispravnie. I/ai făcut Ispravnic sub Mihai
Suţu, dar după trei luni Vai dat afară fără de vină. Acum 'şi cere
banii îndărăt. Deşliu nu tăgădnesce înaintea anchetei, că au luat 200

de galbeni din care ai dat 150 Căimăcamului de la Craiova. Boerii

să fie apucat
cercetători sunt de părere, că numai de 50 de galbeni
să plătâscă
Deşliu
pe
obligă
şi
.
Deșliu. Domnitorul reformă sentinţa

400 de galbeni în loc de 200'cât a luat ca rusfet, insă în folosul fiscului.— Acâsta se petrece la 29 Noembre
4. Io Constantin

Alexandru

Ipsilante

1802).

Vud. gospod Zem.

Vlahiscoe

Riind-că la cercetarea ce din porunca Domnie mele, s'aii făcut de către
anu și DumDumnâlui Constantin Ştirbeiii Vornic şi Dumnâlui Scarlat Câmpine
de jafurile
adus
s'aii
ce
pîrile
pentru
“n6lui post. Andon epistatul Cămărășiei,
la Craiova,
fost
ati
vreme'ce
în
Deșliu
Iordache
lui
și nedreptăţile asupra
vremea
din
că
dicând
u,
Vlădăian
I6n
Clucer
i
Dumnblu
și
dovagiu
sati arătat
IsDeșliu
și
Ventura
post.
m
căimăca
Domni5i sale Mihaiii Vodă Suţul fiind
o
âscă
aliverdis
săi
ca
,
Deșliului
galbeni
de
200
dat
pravnie la Dolj, "i ai
i
Dumn6lu
a
mijlocire
isprăvnicie, și cu tâte că isprăvnicia ai dobândit”o prin
domnesc covel Ban de atunci când "i aii arătat Căimacamul și un pitac
Domnâscă
milă
acestă
cunâscă
o
şi-să
c
Ispravni
pringător că s'aii orînduit
nu ar
câscă
isprăvni
să
fără a da vre-un ban la nimeni, dară de Par fi lăsat
fără
fi mai

cerut aceşti bani

înapoi, iară de vreme

ce numai

peste două

luni

acei 200 galbeni,
de nici o vină seati greșală s'aii scos, cerea înapoi de la Deșliu
vre-o vină;
coprinde
arătând şi cartea Domnâscă a mazilului săi, unde nu
lor boerk
orindaiți
r
Dumnâlo
înaintea
pentru care nici Deșliu n'aii tăgăduit;
1&spuns,
aii
numai
de
fără
galbeni,
200
acei
cum că ati luat de lă Cluceriu
numai
mului
Caimaca
dea
că ati dis atunci clucerului, că sunt mulţi. ci să
răvaş
un
și
dat
ai
"i
de
clucer
la
de
150 iară 50 să'1 rămâio şi așa aii cerut
Dumde
vădut
sait
răvaș
câre
ului,
Caimacam
da
ai
numai pe 150 galbeni

pentru care
n6lor orânduiţii boeri şi dice că iar fi şi dat, iar 50 "X atica oprit,
anăforaoa
prin
e
cu
boeri
i
orânduiţi
aceşti 50 galbeni găsese Dumnllor
ce ne-ai

făcut, ca săi întârcă Doșliu

în Dolj Clucerului ; iară pentru ceă-l-alţi

450 de galbeni fiind-că aii arttat Doșliu acel răvaş

al Clucerului, prin care

r orânduiţii boeră la
'] vândueșce ca săi dea caimacamului, o lasă Dumnâlo
cuviincisă a drepcea
ea
chibzuir
mea
Domnia
a nâstră hotărire. Deci făcând
întâi pentru acei
tăţii asupra pricinii aceștia, dicom Dumnia mea cu hotărîre:
atât înaintea
Deşliu,
dat
ati
ce
50 de galbeni, că măcar că după prinsârea
asupra
dovedi
va
se
de
că
nâstră,
înaintea
și
cât
Dumnâlor orînduaţilor boeră,
dară
mult;
mai
cu
osândi
lui vre-un rusfet, să plătâscă în decit, se cădea a-l
clu-"
plăt6scă
să'i
ca
mea
Domnia
- după anaforaoa Dumn6lor boerilor îl lăsăm
ci
cincă-de
sută
una
cei-l-alţi
pentru
iară
sută,
cerul îndoiţi, adică galbeni una
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2) In 3 lanuar 1802, Const. Ipsilant dă un important regulament şi
instrucţiuni pentru Vătajii de plai în interesul

şi a încetărei abuzurilor, cum

bunei

administraţiuni

şi pentru urmărirea hoţilor. Ca şi altă

dată Mavrogheni, Domnitorul ameninţă cu spânzurătârea pre vătaji şi
potecaşi, cari vor călca datoria lor, mai cu s6mă de nu vor veghea

asupra trecătorelor în Transilvania !.
galbeni fiind-că iarăși cu al Dumnâlui cuvânt s'a legat, precum am dis mai
sus, că nu numai el de se va dovedi că aii luat rușteturi, ci și printr'însul
de se va fi dat vre un rusfet, să răspundă îndecit şi fiind dar că nu este tăgăduit că asești 150 de galbeni printr'însul sai luat și s'a dat după cum
dice, se cade dară ca după însăși prinsorea lui, să”] îndatorim la plata îndecită,
dar milostivire făcând ”] lăsăm a plăti acei 150 de galbeni îndoiţi, adică trei
sute, care să'i dea în datoria ţărei; pentru care și poruncim orânduitului
zapcii, că atât acei o sută de galbeni să'i împlinescă și să'i facă teslim clucerului

Vlădăianu,

la Deşliu
însemneze.
unde aii
Noembrie

cât și cele-l-alte trei sute de galbeni

să'i

împlinâscă

de

și să ne aducă răspuns: care acești 300 galbeni, poruncim să se
la condica Divanului ţărij, că sunt a se scade din datoria ţării
a se însemna și alte asemenea câte folosuri se vor găsi. — 1802,
29,

Cod. XLLX, fila 9.

1. Carte domnâscă.
|

lo Constantin

Alexandru

Ipsilante

Voevod.

Sluga Domniei mele Vătaşe de plaiul . . . sud... . , "ţi facem Domnia
mea scire, că mulţi fiind din cei ce sunt împlântaţi în firâsca răutate, pururea
le este gândul la tâlhării și găsesc feluri de mijlce ca aii să se întovărășâscă
şi cu alţii din Ardeal, seaii și cu vre-unii de acolea dintr'acel plaiii și așa
âmblând prin plaiuri se însoţese prin gazde de prin satele plăeșesci și cu acest
fel de începere se face tâlhării și alte netrebnicii. Prin care fiind-că t6tă acâstă
învinuire rămâne a fi a vostră, căci se pricinuesce din nehărnicia ce puteți avea
și din nepurtarea de grijă ce după datorie aveţi; și pentru ca să nu aveți
cuvînt de îndreptare cu care să vă puieți mântui de drâptă urgia Domniei
mele, iată de acum dintâiii ve poruncim Domnia mea, cu mare strășnicie, pentru
acâsta, ca să puneţi paznici și pre drumurile plaiurilor şi pre poteci, să nu
îngăduiţi 6menii din vale a 'âmbla prin plaiuri, seaii a trece înnăuntri fără
teșchereaoa și adeverinţa Dumnâlui vel Spătar, că ve-ţi fi în primejdie de a
„5 pierde viâţa; și prin satele plăeșesci să âmbli tu singur prin tâte acum
de o dată, să "i chiezăşuescă cu Pârcălabi, ca să nu se întâmple vre-un om

de la vre-un sat din plaiii, măcar să se adape cu gândul la acest fel de ne-

trebnicii; să "ți deschiqi ochii, ca și pentru cei ce vor reni din lăuntru, seaii

cu nambmSpii seaă fără de paşușuri, în grabă să însciințezi la Dumnâlui vel
Spătar și pre cei ce vor (veni) cu pașuşură să "i lăsați după orînduială să trâcă;
iar cel ce vor fi fără de pașușuri să "i opriți acolo și să însciințați Dumnâlui

vel Spătar și vei avea r&spunsul în ce chip să se urmeze;

urmând

cu tâtă

+
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Din opt articole se coprind instrucţiunile reînnoite de Domnitor
prin acestă

carie

deschisă.

Notăm

cu deosebire

articolul 7 şi cel al

tuturor
sîrguiala la paza acestui nizam, care acâstă voie să şi o dai întru audul
i
Dumnâlu
oa
teşcherâ
de
fără
lăuntru
şi seaii că ai trecut vre-un om de aice în
seaii
ut,
necunosc
om
vre-un
lăuntru
din
nescine
trecut
ali
vel Spătar, sea că
pururea, le
cunoscut fără de paşuși şi adeverinţă, căci acestor fel de 6meni
întâmpla
va
se
când
ori
că
adevăr,
în
scii
este gândul pentru tâlhării, — să
împotriva

poruncei

acesteia urmare, că sati

sfetit de

<Azpniat>

hoţi

trecuţă

și pre tine și
aice, seaii de aice trecuţi acolo, acolo în plaiii te vom spânzura
după cum
i6te,
întru
negreșit
urmaţi
să
ca
potecași,
i
plăiași,
din
pre câţă-va
înt”'aceste ponturi mai jos ce arată:
A. Vătavul de plaiii, după datoria luă să i6e grijă . . . . și drumurile
scirea ta
şi potecele .. .. cu mijloc ca să nu pâtă..... (lipsă) .... fără dă
a
niscarev
pe
seaii
drumuri
pe
ania
Transilv
în
lăuntru
în
nu numai a merge
judeţ,
acelui
munţii
preste
potece, care să pâtă ajunge în hotarele Ardealului
ită, și a poci nică prin satele plaiului. Acâsta este datoria și a luă netăgădu
tecaşilor.
să trâcă
R. In lăuntru în Ardeal să nu îndrăsnescă a lăsa pre nimeni
trecătâre
de
răvașe
neavând răvaș de drum de la Dumnâlui vel Spătar, care
i vel
să le stringeți şi la sfirşitul fie-cărei luni să le trimeţi la Dumnâlu
catastih.
prin
mea,
Domnia
la
arăta
Vistier, care le “va
ă seaii
f. Ori cine din Ardeal ce va veni aici în ţeară cu vre-o trebuinț
voie a
aibă
să
ul,
Ghenăral
sa
a
Excelenţ
la
de
pașuși
avea
va
neguţătorie şi
Ispravr
Dumnâlo
la
merge
a.
veni prin scirea ta şi pre acela să “| povățuesci
tu Vătașe,
nicii județului, ca prin scirea Dumnâlor să mârgă unde va voi; iar,
și alta
Spătar
vel
ă
Dumn6lu
la
una
ră,
insciință
două
facă
să
grabă
de plaiii în
preste
trecut
găsi
vei
']
la Dumn6lor Ispravnicii judeţului, iar pre veri-care
decât
numai
și
poprit
acolo
ţii
"1
să
u-l
prindând
plaiii fără de pașuşă, îndată
arăta
va
i
Dumnslu
și
Spătar
vel
i
Dumnâlu
la
re
însciința
cu
să trimiţi veste
rBvaş
de
fără
u
înlăuntr
trecă
să
Domniei mele, cum și pre cei ce vor cerea
r ÎIspravnicii
de drum, de vor fi dintr'acel judeţ să "i jrimiteţi la Dumnâlo
r IsprarDumn6lo
prin
trimiteţi
"1
să
judeţ,
alt
din
fi
vor
de
iar
judeţului ;
nicii la Dumnâlui vel Spătar.

mergi, tu Vătaşe,
A. Prin tâte satele plăeșesci co se află în plaili, lesă arăţi
că este strașsă
preoţi,
pre
şi
înșuţi şi aducând pre prăcalabii satelor

rîndul înțărnică poruncă, cu înfricoşare de morte, de la Domnia mea, pentru
de la
chezăşie
tu
şi
cărei hoţilor și a tâlharilor și cu acest mijloc să ceră
că
cum
satelor,
starea
după
mulţi,
mai:
Pârcălabi, i preoți, i șâse săteni şi
se
yeri-care
pentru
şi
hoţie
în
odinesră
nici
eși
va
nu
nimeni dintr'acel sat
;
chezaşi
acei
și
ii
va simţi dintracel sat hoţi sseaii gazdă, să. răspunqă Pârcălab
așişderea

undeva,
scire să
tu să te
banilor
lipsescă

cu acest cuvînt

să aibă datoria sătenii

la vre-o trebuință a lor, să
mârgă ; şi așa înconjurând
aşedi la locurile de pază,
de dajdio, la care strîns al
din locurile de pază.

cei-l-alţi,

când

vor

merge

"1 arate Pârcălabului și chezașilor, ca prin
tâte satele p dată pentru acâstă tr6bă, apoi
fără de a âmbla prin sate pentru strinsul
banilor să rinduesci Plăiași, şi tu să nu
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&lea. Din articolul 7 se vede că era lucru obicinuit aşedarea în ţeară
s,

.

,

.

DO ai

E. Nici măcar un om din va'e să nu aibă voie
cu tr6ba lor pre la satele din plaiă, fără de anume
și fără a avea voie de la tine și pre ori-care 7] vei
fără de acâstă orînduială, să ?] trimeţi la Dumnâlor
Și iae căduta iertare.
-

„ In fie-care 96uă

a merge să. . . (lipsă)
însciințare către...
.
găsi âmblând prin plai
Ispravnicii județului să

săptămâni o dată să însciințezi la Dumnelui vel

Spătar, ori-ce se va întâmpla în plaiii și când nu se va întâmpla nimic iar
să scrii, cum și oră-ce veste vei audi de aiurea din vecinătate, după datorie
şi să dai în vileag, ca să auqă și în lăuntru, că ți-aii venit straşnică poruncă
pentru rindul tâlharilor şi şă pui acâsta în orînduială și să le urmezi cu
deadinsul, că să scii că avem Domnia mea hotărire să
şpânzurăm. pre oră-care
Vătaş

ce nu

va urma

acestor

domnesci

ale Domniei

inele poruncă.

!

Ă. Către acestea "ţi poruncim Domnia mea, mai sus numitule Vătașe,
să ai purtare de grijă pentru câţi vor veni pentru locuinţă a se aședa în
țeara Domniei mele, să facă fie de numele lor și câte familii sunt, să trimiţi
pre fie-care dâuă săptămâni o dată acea fie cu însciințare, drept aici la Dumnâlui
vel Spătar, ca să arate Domniei mele.
H. Lângă acestea să fie datori Văfaşii și Plăiașiă, i Potecaşii a privi
pururea şi în tâtă vremea linia hotaralui ţărei, de a se păzi în locul lui,
precum S'aii întocmit şi s'a preînnoit acum pre urmă întru a doua Domnie
a fratelui mei Michail Vodă Suţul, ca nici locuitorii noştrii de dinedce, să
nu se întindă a călea hotarul preste semne dincolo, nică cei de dincolo să nu
se întingă a eălca hotarele dincâce și când s'ar întâmpla a se face vre-o întindere de către cei de dincolo, Vătaful să fie dator a însciinţa numai decât
aică, mai înainte de. a i-se jălui stăpânul acelei moșii.— 1803, Ghenarie 3.
Archiva Statului 'Bucuresci, Cod. No. XLVII, filele 14 şi 47.

Instrucţiună pentru

Vătaşii de plaiii, la ocasiunea orînduirei lor în post.

„„.. pre carele ?] orînduim Domnia mea Vătatf la plaiul .... sud...
ca să aibă volnicie a face trebile Vătășiei zapt; să fie cu privighere și cu:
luare aminte dioa și nâptea și în t6tă vremea, ca să păzâscă plaiul și potecile
laiului cu Plăiași și Potecași, 6meni vrednici de șlujbă și de bună pază de
hoţă, de tâlhari, de furi de dobitoce și de cele ce sunt oprite a eși din ţeară
şi ori când se va întâmpla hoţime seaii tâlhărime, ai prin potecă, aă prin drumurile plaiurilor, îndaţă să sară cu plăiașiă să 'ă prindă şi băgându-i în butucă,

cu bună-pază să "i trimiţă la Dumn6lor Ispravnicii județului, cu tote pricinele

hoţiilor și ale tâlhăriilor lor în scris şi Dumn6log să "i trimiță cu bună pază
la Domnia .mea, ca să 'și iae căduta pedpsă; iar pentru cele ce se vor găsi
asupra hoţilor când "i vor prinde, ori cal, arme, seaii alte cevași borfe, câte

dintracelea vor cunâsce păgubașii și le vor dovedi cu bună dovadă înaintea

Ispravnicilor, că sunt drepte ale lor, să şi le iae; iar câte vor rămâne ale hoților, acelea după obicei să le iae Vătaşii împreună cu Plăiașii ce "i vor prinde,
pentru osteneala lor; iar de vor avea hoţii case și alte bucate, afară din ceea
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de emigranții din Ardeal. Articolul 8 e relativ la paza neincălcărei ho-

tarelor ţărei.

Ma

-

ce s'aii găsit asupra hoţilor, pentru acelea să n'aibă a se amesteca Vătașii de
plai, ci Ispravnicii să le iae în zapt, să plătâscă păgubașului, şi pentru cele
co vor r&mâned să însciințeze Domniei mele și Domnia mea va hotări; să
păz6scă şi satele plăeșesci, ca să nu fugă, seaii să trâcă preste plaiii și așa să
fie plaiul păzit nu numai de altele ce sunt a se păzi, ca nici om, nici lucru,
marfă fără de răvaş, să nu se slobâgă, după cum prin deosebite ponturi este
poruncit. Când se va întâmpla Plăiașii de sub vătășia lui să aibă niscare-va pricini de pâlcevuri mai mici și HOpeuii cu plăiaşii iar din vătăşia luă, să "i
judece Vătavul de plaiii şi măcar că la unele pricini ca acestea de vină, urma
de a lua Vătaşii gl6bă, dar fiind-că aceea s'ai ridicat ca să nu mai fie gl6bă,
nici să se mai pomenâscă-ca un lucru fără de cale ce se urma răi, care nu
era pentru yre-o înfrânare celor ce făcea necuviinci6se fapte, ci numai o pricină de jaf ...... hotărîm, că acel ce vor cădea în vină, dovediţi cu bună
cercetare să fie cortaţi cu bătaie, după măsura vinei lor, ca să. se înfrîneze,
„.„.„.. cuteze a face cine-va pentru vre-o pismă seaii interes, ci s..... în
faptă de faţă şi aşa să "i certe, însă fiind-că ...... Vătașii plaiurilor în
acâstă puţină slobodenie ce aii de a face 6re-care certare spre îndreptarea și
înfrânarea celor ce cad în greșeli şi vine mică, dintre locuitorii satelor plaiurilor, se. întind a pedepsi pre 6meni cu bătăi strașnice și cu casne nesuferite,
cari ei nu sunt slobodi și volnicia face acesta; iată cu hotărire porancim
strașnic, că de acum înainte fârte să se ferescă Vătașii plaiului de nisce urmări
ca acestea și să nu fie volnie Vătavul de plaiii a certa pre locuitorii satelor
plaiului ce vor cădea în pricini de vine mică, mai mult decât cu 20 seaii 30
bețe, care şi acâstă certare să ru so cuteze a o face cine-va fără de vină de
faptă dovedită, pentru vre-o pismă seaii interes, că aflându-se în urmă, se va
pedepsi apoi îndoit; iar pr cine de vinovăţii mai mari pentru care li-se cade
pedâpsă mai mare, âii a le cercetă Ispravnicii judeţului, cari ai voie a judeca
și pre Vătavul de plaiii.
Cheltueli ori pentru vânaturi, ori pentru șoimă, oră pentzu alte veri-ce,
să na fie volnic Vătavul 48 sineşi, fără de scirea și porunca Domniei mele în
scris, a face cisle pre sate în plaii, ci la vremea aceea, după ce se trimit
şoimiă, oră la vremea vânaturilor, Vătavul făcând fdia de cheltuială cu arătare
anume la ce? și câte cât s'aii cheltuit ? și printr'a cui mână? să se cerceteze
de către Ispravnicii judeţului și pre cât se va dovedi dieptă, vădută de tote
satele, fără de altă încărcătură mat mult, să se adevereze și de către Ispravnicii judeţului şi așa cu poruncă dată de Domnia mea se va face cislă pre
sate şi acea, cislă, ce cu porunca Domniei mele, va face, să aibă a da Vătavul
văvaşul lui iscălit la fie-care sat de câți bani aii ajuns şi aii plătit satul acel
cutăria cheltueli, după care acest r6raș să putem -lua sâma Vătavului la cercetări de' jafuri; așișderea poruncim, ca Vătavul să nu lase locurile de. pază,
nică să lips6scă, âmblând după strînsul banilor dăjdiei din sat în sat, ci strînsul
banilor să 7] facă el, însă eu Plăiașii orînduiţi de la dânsul, căci aceia să
aibă a âmbia prin. sate după bani, iar Vătavul să străjuiască locurile de pază.
Orinduim Domnia mea și venitul Vătavului şi anume:

De la toţi casnicii câți se află locuitori în plaiă să aibă a lua clacă câte

!
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3) In Tanuar 1803, C. ipsilant reînoeşsce

polcovnicia

înfiinţată de

Al. Moruz pentru paza de hoţi în pădurea Vlăsiei şi numesce Polcovnic pe Stoian Moşnâgul, după recomandaţiunea Spatarului !.
o di pre an; aşișderea să iae și de la turmele de oi ce vin în țeară, de turmă
câte un miel mic dintracea primăveară ; așișderea să iae şi câte un caș de
stână ; să fie şi de tâte podvedile și angariile apărat; aşişderea orînduim Domnia
mea ..... . Dumnslui vel Vornic taleri .. .., care acești bani dându-i,
de mai mult să nu fie supărat, ca să nu aibă Vătavul cu pricina acesta cuvînt
a face vre-un jaf; drept aceea poruncim, orînduitule Vătav, mergând la numitul
plaiii și arătând porunca Domniei mele locuitorilor plăiașă, să cauţi să păzesci
tote acestea de mai sus arătate porunci, în totă vremea, a te feri forte de
jaturi, de mâncătonii, de încărcături mai mult la cislele satelor, de gldbe, de
cisle, de cheltueli fără de scirea și porunca Domniei mele, de casne, de bătăi,
fără de vină dovedită şi fără de măsură; de la nimeni mai mult să nu cutezi
a lua ceva, cu nume de venit al tăi, preste cele ce "ți orînduim mai sus, seaii
cu pricină că ai dat avast mai mult la Dumnţlui vel Vornic și că ai căutat
să "fi scoţi avaetul din spinarea săracilor, ci încă şi pre Vătășeii satelor și
Pârcălabi să nu "i îngăduescă, ca să petrâcă locuitorii: cu dreptate, după cum
este vrerea Domniei mele, pentru că Domnia mea după acâsta avem a face
cercări în plaiii preste tâtă vremea cu feliuri de mijloce și când te vom găsi
cu cât de puţin, cu vre-o luare mai mult, hotărire avem a te pedepsi în plaiii
cu bătaie, acolo la vederea tuturor și apoi cu târgul și cu ocna, întoreând și
jafurile acelea îndoit.
Poruncim Domnia mea şi vouă tuturor locuitorilor acestui plaiii, să aveţi
a ?] seci și a ”1 cunâsce de Vătav, să "i dați totă supunerea și ascultarea la
trebile plaiului și la împlinirea poruncilor Domniei mele, cari se vor da printr'însul, cu silință și cu supunere să le urmaţi, pentru că cine se va arăta
cu nesupunere, împotrivitor la trebile plaiului şi la împlinirea poruncilor
Domniei mele, să sciți, că unul ca acela se va pedepsi. însuși Domnul a
poruncit. — 1803, Ghenarie 1.
Archiva

Statului Bucuresci,

Cod,

No.

XLVII,

4, Ion Constandin

fila 16.

Alecsandru Ipsilant

Vvd.

Fiind-că pentru odihna și buna . petrecere a locuitorilor ţ&rei Domniei
mele de către hoţi și făcătorii de rele s'aii fost întoomit de Domnia sa Alesandru Vvd. Moruzi osebită polcovnicie nouă cu.40 6meni de slujbă, ca să
fie stătătâre și nestrămutată de la marginea pădurei Vlăsiei, la pod la Pașcani,
în drumul cel mare, și să se numâscă Polcovnicul de la Vlasia, carele cu
slujitorii ce s'aă dat îndestui, așegând străji pre la drumuri în cinci locuri,
: la 'Țurloia, la Mora Săracă, la Căldărușani și la Baloadecă la Ferbinţă,
tescă, să păzâscă și să înconjure ne lipsit gioa şi nptea tâte locurile, ca să
nu găsâscă făcătorii de răi mijloc a se pripăși şi a se încuiba în pădure, ci
pricepând şi dovedind pe uni ca aceia într'acest feliii de urmări, să-i pringă
şi în bună pază să-i trimâtă la Dumn6lui vel Spătar ; și fiind-că acâstă
polcovnicie s'a întocmit a fi fără de nici o dare de plocon la Spătărie, și
nică să se strămute încât va sluji bine, de aceea dară nică numitul. Polcovnic
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Cu tâte aceste instrucţiuni

nu se pot stirpi.
PI

O

Piru!

date Vătafilor de plaiuri, abusurile lor

Constantin Ipsilante

trămite în 12 August 1806, o

aa

cu nume de poclon al sâă,
să nu se cuteze a lua bani de la slujitor, nici
de rind, ci toţi
vre-unul
pre
bage
nu
să
ca
nici parale de săptămână,
şi pentru ostenâlă lui s'aii
slujitorii deplină săi aibă ne lipsiţi din slujbă,
se va dovedi în urmă cu
de
carele
orînduit 16fă câto tal. două-geci pre lună,
cu nevrednicie la slujbă,
și
nţă
nesili
cu
seaii
ivă,
cât de puţină urmare împotr
aceea s'aii dat aDrept
c.
nu numai va fi lipsit, ci se va şi pedepsi strașni
după alegea
care
ul,
Moşneg
Stoian
câstă carte (a Domniei mele) Dumnâlui
nic la Vlăsia,
Polcov
it
orîndu
s'ali
lui
Dumnâ
scirea
Dumnlui vel Spătar prin
cu tâtă sîrgufiţi
să
on,
prin care poruncim atât Polcovnicului, cât şi 6menil tot zeul, priveghind dioa
inați
întâmp
să
inţa spre aceste ce va și orînduit și
prin ocolul acești căpitanii
şi n6ptea cu nepregetare şi neadormire a nu trece
scape hoţii seaii făcătoomul cu bănuială neîntrebat și necercetat ca să nu
Polcovnicul şi Gmeniă aşi
ferâscă
se
să
rii de răi ne prinși, — către acâsta
elă locuitorilor prin sate,
ceștii polcovnicii, a nu cere conace și a, face eheltu 16fă, iar slujitorii să nu
are
seaii cat de călărie, căci pentru aceea Polcovnicul
săi a nu prepune pre cine-va
se cuteze ferindu-se, iară Polcovnicul și Gmenii
a fi adevărat, pentru vre-o
cu pricină de hoţi seaii gazdă de hoți fără de
tă ca să se rădice şi să se
nedrâp
pizmă veche, seaii pentru vre-un interes de piră
să se pârte ca bună olor
ele
âmblet
la
și
pârte de colo până colo, precum
, fără de a ocarî, oră a înrînduială printre locuitoră, și cu cuvinte de omenie
1803 lunuar.
—
gd.
jura, seaii a bate şi a căzni. — îi saam receh
Mai iată două acte de administraţiune:
orînduit de către DomPiind-că .... neferul de la ogiacul Curţei este
jalba şi cererea loeuitonia mea de pază la satul Afumaţă jud. Ilfov, după
la mânile lui, spre a
carte
rilor de acolo, i s'aii dat acâstă domnâscă a Nostră
spre a fi îngrijitoriă
mea
a
Domni
cătră
de
fi sciut, căruia i se Şi poruncesce
e pre acolo, veri arnăuţi, veri
pentru câţi trecători se întâmplă a-și avea trecer
locuitorilor pagubă şi chelTurci, veri ce alt ar fi, a nu ingădui să facă
„seal alte lucruri de ale lor,
cai
de
luare
la
tueli cu conace fără de plată şi
ri ca acele.—1803, Martie 24.
ci săi apere şi să'i ocrotescă de bantueli și supără
„+

Zem

Vlahiscoie

luăm Domnia mea pliDumnâvâstră Ispravnicilor ot sud. Ilfov, fiind-că
tii şi căloând pre un
Obileș
satul
la
roforia, că unii din făcătorii de rele viind
aii și rănit pre unul dintre
Simion Logof. şi pre un Zoe sin Anastase căpitan,
făcători de rele luând cele
aceştia doui, adecă pre Zoe, și dupăce aii jăfuit: acei
după dinșii cinevaşi ca
sări
a
de
fără
ce ai găsit, apoi ai scăpat şi aii fugit
câţi-va din negustoraşii ce se
săi prindă, în vreme când ai fost împrejuru
audim de o urmare ca acâsta
afla acolo, pentru care cu mirarea nâstră fu să
iată într'adins rînduim Domci.
;
ori
acolo unde este căpitănie cu atâţia slujit
........ Panduri ca să
cu
ri
Pandu
de
pia mea pia acest .......-.:
răi; către acestea poruncim și
stea acolo de pază pentru acel feliii de 6meni
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" inspecţiune generală
menea

inspecţiuni

storcere a Vătafilor

Inspectorilor 2.
„

Armăşeii

siune numai

în plaiurile“de. sub Vornicia ţărei de sus.

eraii, cu tâte acestea, mai mult să dea

în favorea marilor Vornici, -a Ispravnicilor

|

trămişi

prin plaiurica

de a jăfui pre locuitori,

din următorul

să prindă

document:

Porunea ce s'aă, făcut

hoţii, luai

precum

se pâte

Ase-

ocasiune

de

şi a

şi ei oca-

vedea acâsta

i

la Divanul Craiove; pentru Armășeii ce vin în

plaiuri și jăfuesc bocuitorii cu pricină de hoţii, de sunt 20 de ani.

Io Constantin Alexandru Ipsilante

Voevod

Cinstiţilor și credincioşi Boieriloi Domniei mele, Dumnâta Caimacamule
al Craiovei și Dumnâvâstră boierilor Divannlui nostru de acolo, sănătate, vă
facem în seire, că Dumnlui, cinstit şi credincios boierul Domniei mele, vel

Dumn6vostză, ca să aveţi a vă purta cu tâtă îngrijirea pentru acestea după atâtea poruncă ce vă sunt date, dojănind și pre acei negastorași care din sunet și sgomot ce s'aii făcut audind urmarea acelor făcători de rele, pentru ce
n'aii sărit asupră-le ca să'i prindă, și să avem respuns de primirea și urmarea poruncii nâstre. ii saam receh gd. — 1803, Sept. A.
4...

+ Zem.

Vlahiscoie.

Volnicim pre al nostru Gheorgache ca de împreună cu ..... ce este
orinduit din partea Dumn6lui vel Vornic de ţeara de sus, să mârgă la mai jos
arătatele plaiuri, unde la fieș-care să aibă a face scumpă și amăruntă cercetare asupra Vătașilor de plaiă, pentru tâte urmările lor ce vor fi tăcut de când
s'aii orînduit fieș-carele pre anul 'acesta, cu veri-ce mijlâce vor socoti orînduiţii cercetători a fi cu cuviinţă spre descoperirea adevărului, ca să dovedâscă
adecă de s'aii purtat Vătașii “acestor plaiuri întociai după cuprinderea Domnescilor ponturi, ce sunt arătate în cărţile de Vătășie, cari le ai pre la mânile

lor, seaii aii făcut

vre-o

năpăstuire

locuitorilor

la

să cerceteze

orînduitul

cis'ele lor cu

vre-o

luare

mai mult preste cele orinduite, cât și asupra nizamului mărfei despre vecinătate, și de l-aii păzit întocmai după ponturile ce sunt date, și în scurt
pentru. veri-cătuşi de puţină urmare scai luare vor fi făcut împotriva poruncilor ce sunt

date,

de tâte acestea

cu

deamănuntul,

precum s'aă gis mai sus, și de cercetarea ce vor face la tăte aceste plaiuri
precum s'aii gis mai sus, să aducă Domniei mele într6gă pliroforie. — 1806,
August 12.
Acâstă poruncă s'aii făcut la 11 plaiuri, aparţinând Vorniciei de ţeara
de sus.
=

Cod. XLIX,

tila 260,
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însciinţarea ce fac, atâş
Vornie de ţeara de sus, Stefan Văcărescu, no arată
de plaiul Hurezi, sud
Vătavii de plaiul Novaci, sud Gorjiii, cât şi Vătavii
acolo în plaiuri
Vâlcea, cum că un Dumitiu Logotătul armășese de aică viind
20 de ani, de 15
sunt
de
ate
cu Armăşeii, pentru pricini vechi și pîri ne adevăr
lor i-aii jereplaiuri
rii
ani, de 6 ani, de Tanișite5ani, apucând pre locuito
metisit cu bani,

cari

întru acestă

osebită

trămite

fie.ce vi se

să o vedeţi,

în plaiuri, fără de
sunt arătaţi, cum și lă vremea bâleinrilor ce se fac acolo
i locuitorilor,
a fi vre-un obiceiii vechii, vin Armășeii de fac multe supărăr
de nu 'şi pot
rii
locuito
rămân
și
dintr'a cărora pricină se sparg bâlciurile,
a Divanului
volnici
cu
şi
măcar
face alişverişul lor, cară acei 6meni armășescă,
de jafuri,
tel
acest
face
se
a
de vor fi trămiși, pentru ce Dumnâvâstră îngăduiți
pricini
pentru
6meni cu bani
şi cum îndrăsnese Armășeii de acolo a geremetişi
că
şi cu ce porun ? deci
trecute de atâţia ani?cu ce cuvint, cu ce slobodenie,
ţi s”aii luat de la locuistraşnie vă poruncim, pentru toţi aceşti bani veră-câ
torii acestor plaiuri

de se vor fi luat, seaă
să "i faceţi tacsil, şi
de puţină, să porniţi
tele plaiuri, în fața
căruia locuitor de la

de către acest

Logofăt

şi de către Armăşei,

ori cu drept

ire,
fără dreptate, numai de căt, fără alt cuvint de pricinu
câtuși
zăbavă
fără
şi
fără a se popri: vre-o qeciuială, cum
omul într'adins cu banii în mână, care mergând la numifieşVătavilor de plaiii, să i întârcă şi să dee în mână
care ati luat acei bani, grijind Dumnbvâstră după dato-

acest fel de urmări,
“rie vă, ca de acum înainte să nu mai viela auqul nostru

Domnia mea, ci şi Dumcăci nu numai acei jăcaşi grea pedâpsă ai a cerca de la,
de urmarea poruncii să
nâvâstră cu nici un cuvint nu vă veţi îndrepta, și
Martie 8 !.
aveţi a însciința Domniei mele şi fiți sinătoşi.—1805,

pentru paza
Zabiţii şi Neferii trimişi şi aşedaţă la anumite drumuri
un

cem
hoţilor, mai adese înlocuia ei pre hoţi. Cun6s

cas

din judeţul

havaeturi în bani
Secueni, unde Zabitul judeţului şi Neferii 'şi crează
cu vin

var, cu cherestea,
de la carele ce trec pre drum încărcate cu
multe feluri de bătăi,
«prin
avaet
_ şi rachiă, ba încă percep acest noă

“supă&rări, jafuri şi luări» ?.

-

a

4. Cod. XLIX, filele 209—210.
2. Io Constantin Alexandru Ipsilante

Vwd.

biv vel Clucer Ianache
Cinstit şi credincios boieruleal Domnioi mele,
că ne-am însciințat Domnia
Bărcanescule, Ispravnice ot sud Saac, sănătate, fiindi săi păzind drumurile, cu
Neteri
- mea că atât Zabitul judeţului de acolo cum şi
şi cu cherestea, și cu vin,
var
cu
carele
la
de
bani
nume de havaet, obicinuese a lua
și luără fac locuitorilor ;
şi cu rachiii, şi multe felură de bătăi, supărări, jafuri
aceste cu tâtă scumtâte
de
poruncim . . .:. . + Să facă Dumnâta cercetare
de jafuri şi urmări
fel
e
veri-c
de
ire
adever
pătatea și pliroforişindu-te cu bună
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In localităţile cu jurisdicţiune specială, precum era la Slatina şi
la Ocnele-Mari din Vâlcea, unde administratorul era un jude, abusurile
nu erati mai puţin mari.

La 6 Iulie 1805,

Domnitorul trimite cercetare

la faţa locului în contra judelui de la Ocnele-Mari:

«să faceţi scumpă

cercetare de tte urmările piritului jude şi veri-câte jafuri ne drepte
se vor găsi asupra lui de la veri-cine, tâte acelea să se împlinscă
“ păgubaşilor pînă la un ban, apoi să iae orinduitul Mum-başir pre pi-

râtul jude împreună cu cercetarea. ce va face acolo la faţa locului şi
să ”] aducă

aici la Domnia

mea» £.

Iată budgetul după care eraii remuneraţi
ţionarii cei rinduiţi la Epitropia obştirii :

în 1804 unii din funcPi

Cei ce sunt orînduiţă în slujbele Epitropiei obștei
Leafa pre o lună
Tal,

Bani

60

—

60

—

Doui Epitropi la cutia milosteniei, însă : Ilie Postelnicul, Toma
Logotătul.
|

împotrivă ar fi făcând Zabitul de acolo şi Neferii sti, să aibi a face Domniei
mele însciinţare pre larg pentru tâte cu bună şi întrâgă pliroforie adevărul
lucrurilor, care însciințare a Dumitale va fi nesciută, și nearătată Zabitului seaiă
Gmenilor lui, ci dar așa să uimezi negreșit și să fii sănstos.—1804, lunie 13.
Cod. XLIX, fila 169.
e.

.

.

. Zem.

Viahiscoie

Fiind-că am luat Domnia mea însciinţare pentru judele ot vel Ocnă din
sud Vălcea, că arătându-se cu mare nesupunere și apsifisie, nu încetâză cu
a face supărări şi jafuri, atât 6menilor ce se află în slujba Oenei, cât și altor
locuitori de pre împrejur, din pricină căci are cumpărată Vornicia din partea
locului și meșteșugeșce feluri de vicleșuguri și pricinuiră, cu care 'i globesce
necontenit, cum și cumpărătorilor de sare ce merg la numita Ocnă, asemenea
le face supărări și jafuri închigându-i și globindu-i, care aceste netrebnice
urmări, fiind-că sunt cu totul împotriva voinţei Domniei răele și pricinuitâre
de pagubă Ia alișverișul Ocnei, zătignindu-se din pricina lui fieș-care cumpărător a merge acolo spre a face alișveriș, de aceea dară orînduim pre al nostru,
cu carele poruncim ca unul din Dumnâvâstră Ispravnicilor ai judeţului; împreună și cu orinduitul Mum-bașir mergând la fața locului să faceţi scumpă
cercetare de tâte urmările pîrâtului jude și veri-câte jafuri și luări nedrepte
se va găsi asupra lui, de la veri-cine, tâte acelea să se împliniască păgubașilor.
pînă la un ban, apoi să 'iae orînduitul Mum-başir pre pîritul jude împreună

cu cercetarea ce va face acolo la faţa locului şi să '] aducă
mea.—1805, Lulie 6.
:
„Cod...

. fila 236,

aică la Domnia
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60

—

Report.

|

Doui Epitropi la cutia orfanotrofiei, însă: Pinul Logofătul,
Teodorache Priseceanu.
— Un Epitrop la cutia ședlelor, însă: Medelnicer Caclica.
30
— Un grămătie, care are îngrijire și pentru cișmele, însă: Ră30
ducanul.
40 - — Un Condicariii.
— Gt. Vistierul Nicolache, Sameș la tote aceşte cutii, însă : taleri
100
—

60

69 lâfa.

40 pentru hârtie, cernâlă, câră tare și alte trebuințe ale
zărăfiei.

200
9

60

329

6u

Constantin odăiașul pentru
Tal,

Bani

5
4

—
60

9

60

paza

zărăfieă, însă:

16fa.
emeclic .câte şese parale pre di..

Adecă trei sute două. deciși nouă şi bani şese deci.

Dai, Constantin

Alexandru

Ipsilant

Vod. î gospod

Zem.

Vlahiscoie

Cinstit şi credincios boerule al Domniei mele, Dumnâta vel Vornice al
obștirilor, pre acești mai sus numiţi ce se orinduesc de Domnia mea în trebile
>>
Epitropiei, să “i metabhirisescă la slujbele ce sunt orinduiţă, tol co pisal gd.—

1804, Septembrie 5.

|

La 148 Ianuarie 1804, Constantin lasilant dă pitae către marele
Armaş, după anaforâoa ce acesta ati presentat, ca să se dee uniformă
slujbaşilor puşcăriei. Costul uniformei să nu "1 iae Armaşul mare cu

mijlocul cislei, ci din banii ce ia de la orinduelele s&pt&mânei acestor
slujitori, că nu voesce Domnitorul să fie năpăstuiţi slujitorii puşcăriei!.

A. Anaforaoa pentru slujbașii pușcăriei a se îmbrăca și a li se da podobă
cu

.

semne.

«Cinstiţi şi credincioși boieri ai Domniei mele, Dumneta Epistatule al
Armăşiei, s'a vădut de Domnia mea arStarea ce ne faci printr'acestă anafora
la care "ţi răspundem, că cu cale și bună este rivna Domniei tale la acâsta,
de a se împodobi şi a se îmbrăca, adecă cu acest el de haine breasla armășâscă, dar nu cu mijlocul cislei ce ne arătaţi, ei 'Armășia cu din banii ce
ia de lațorînduelile săptămiănei acestor slujitori să facă acâstă podibă a breslei,

- căci a da ei şi banii rînduelilor de

săptămână şi a da și banii

cheltuelei

pentru haine, acâsta nu este cu dreptate și nu vroim Domnia mea, ca cu n5păsțuirea lor să se facă podâba breslei»>.—1804, Ghenarie 18.
Coa. XXXVII, fila 32.
Istoria Românilor de V. A, Ureciiă.

|
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La 16 Ianuarie 1803, Constantin

Ipsilant

trimite pre M. Negrea

să cerceteze despre răsvrătirile lui Stanciu Deşliu şi amenințările de
omor ale acestuja contra noului Vătav de plaiu Pâcleanul, care ait

succedat lui Deşliu in Vătăjie. Deșliu nu caută a-şi r&sbuna numai în
contra lui Pâcleanu, ci organiseză câtă de hoţi şi jătuesce pre locuitori!

In 19 Februarie 1893, Constantin Ipsilant opresce pe Zapciii, Spătăriei, Agiei şi Armăşiei de a bate Omenii cu de la sine putere fără de
a fi judecaţi. Domnitorul ordonă însă să fie pedepsit cu falanga
un

slujbaş

care

a bătut

pre

Nicola

Căldărarul

şi ordonă

să fie dat

afară din slujbă.
Ac6staşi

disposițiune

la 29 Februarie 18032.

o comunică

4. Zem.

Domnitorul

şi

aceștia

pentru

un

Stanciu

Spătar

Vlahiscoie

Piind-că Ispravnicii ot sud Buzăii însciinţâză Domniei
lunei

marelui

Deșliu

și Nicola

Bostan

cu

mele de la 6 aie
alți 6 cetași ai

lor ot plaiul Slănicului, dintr'acel- judeţ, cum că după ce l'aii judecat înaintea
Domniei mele cu Dinul Pâcleanul, ce era Vătav la acel plaiii, carele l'aii scos
din Vătăjie şi sai rînduit alt Vătav în locul lui, înternându-se mai sus
numiții de aici înapoi în plaiii s'ai mai încărdoșit şi cu alţi cinci-zese și
mergând la casa numitului Pâcleanu cu scop ca să'l omsre, ati prins-de veste
şi închidându-se în casă, abia aii scăpat, iară pre alţi 6meni ce aii găsit afară
- pre toți i-ai bătut, i-ai căsnit, spărgându-le și capetele, din cari unii se allă
zăcând ; şi în cea de pre urmă “vădând că pre numitul Păeleanu nu pote pune
mâna, find închis în casă, a început a căuta topâre ca să "i taie casele și
să le dărime pre dinsul, și negăsind topâre, ca să 'și isprăvâscă gândul lor,
aii plecat de acolo, și făcându-se cete păzesc drumurile, supărând şi pre alţi
locuitori, în cât şi-ai părăsit

casele

de răutăţile lor, dintr'a

cărora pricină şi

vorbe prâste ce presară prin satele plaiului, s 'aii dat zătignire la împlinirea
banilor Visferiei și la alte orîndueli, stând tâte trebile plaiului baltă, cum
asemenea tacrir în scris vădurăm că ati dat și aiţi locuitori dintr'acel plaiii
către răposatul Grigorie Hrisoscolei, care fusese trimis de cătră Domnia mea
într'acel judeţ arătător de aceste urmări ale mai sas nnmiţilor, cu plângere
că și ei pătimesc de către dinșii; drept aceea orînduim pre al nostru proincredincer Mihalache Negrea, căruia i dăm volnicie printr'acâstă Domnâsca
n6stră carte, ca să mârgă la numitul plaiii, să facă cercetare și de va găsi, că
în adevăr, aii tăcut numiții acest fel de rele şi netrebnice urmări și porniră
ca acestea, să "i iae cu ajutor și de la Îspravnicii judeţului, şi împ: veună cu
cercetarea ce va face în scris de tote urmările lor, rădicându-i sa "i aducă aică
la Domnia mea.—18083, Ghenarie 16.
Cod. XLIX, fila 19—20.

2. I6 Constantin Alexandru

Ipsilanti

Vud.

Dumitale vel Agă, "ţi facem în șcire, că Zapciii și ai Spătăriei şi al Agici
şi ai Armășiei cum că n'aii volnicie a pedepsi cu bătaie pre cinevași, acesta
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Oprirea -bătăiei țăranilor de către zapeii onoră
nu e de credut că ordinea lui fu asculiată.

pre

Ipsilant, deşi
|

Sai făcut sciută și cunoscută, nu numai printr'alte ponturi ce s'aii dat, ci
şi prin hotărirea ce- Divanul, de faţă fiind şi Dumnâlor veliţi boeri ai Divanului Domniei mele, întru auqul tuturor, la pricina Vătafului aceluia ce s'aii
tost bătut de Polcovnicul Bălauri, că nu sunt volnici a bate și a pedepsi de
sineși om, fără de numai când cinevaş cade în vre-o vină are ada la Zăbilul
cel mare al săii adecă la Aga, sâii la Spătar, spre cercetarea vinovăţiei și a
osândei ce i se cade, şi fiind-că pentru aceea avem Domnia mea și judecătorii
rinduite într'adins şi la Spătărie şi la Agie, împotriva căruia nizam ce și
prin hoțărîrea cu Dumnâvostră într'audul tuturor s'aii dat, fiind-că Halea
Căpitan de dorobanţi aii cutezat a pedepsi de sineși cu bătaia în falangă pre
Nicola Căldărara, precum însuși înaintea Domniei mele nu. putu tăgădui, că
aii bătut pre omul acesta în falangă, fără a nu avea nici Agia în şcire, iată
că Zapcii al Divanului Domniei melo Vătaful de Păhărnicei trămitem pre Căpitanul de dorobanţi -la Dumnâta, unde poruncim, ca chiar la Agie, cu puterea
acestui domnescul nostru pitac, să-l pedepseșci. în falangă, cu atâtea toiege cu
câte adecă şi ei ai cutezat de ali pedppsit pre Nicola Căldăraru, în fața orînduitului nostru Zapciii, și apoi să-i lipsiţi din mansupul acesta, fără de a putea
să ceară

vre-un

nevrednicie-un
Februarie 19.
Cod.

XULX,

analogon

al avaetului

netrebnic

ipochimen

dotobănţiei,

ca acesta

aii

remâindu-i

îndestul, că cu

îmbrăcat

caftan. — 1803,

fila 145.

Ioan Constantin Alexandru

Îpsilant

Vwd. gpd.

Dumnâta vel Spătar, "ți facem Domnia mea în scire, că pentru rîndul Zapciilor spătăresci și agesci, cum și Căpitanii de dorobanţi, Căpitănia de lefegii,
Polecovnicii şi alți, s'ati dat de cătră Domnia mea nizamul cel cuviincios, atât
prin alte poruncă, cât şi prin hotărirea ceam făcut cu Divanul, fiind și Sfinţii
părinţi Archierei și Dumn6lo: veliţii boeri faţă, în, pricina Polcovnicului Balauri cu un Vătășel de la mahala, că nu sunt volnică a pedepsi şi a bate pe
nimenea

din

câţi

ai pricini

la dânșii, nici-cu mult nici cu puţin, măcar pentru

oră-ce vină, fiind-că acâsta este dată numai zabiţilo» mari ai Politiei, adecă : vel
Spătar şi vel Agă, cari ca nisce dregători nu este îndoială că aii a cerceta de
se cade „cu dreptate pedepsă de bătare după starea v;nei lui, iar nu și ceil-alţi Zapcii spătăresci și agiesci, cari oră pentru vre-o pismă veche, ori pentru
vre-un interes, soaii din nesciință și nepriceperea de orînduiala judecăților,
păte să bată omonii fhră de cuvint și să curgă un catahrisis ca acela în Politie,
ce nu este al bunei orîndueli; pentru aceea, dară am rădicat Domnia mea
acâstă întindere și volnicia bătăilor de la dânșii, fără numai când vre-unul va
vinovăţi în vre-un fel de chip, pentru ca să nu dosâscă și să scape acel vinovat, ca un Zapciii ce este, vel Căpitan de dorobanţi, vel Căpitan de lefegii
și cei-l-alți are a prinde şi a'] rădica, dară îndată să/l dee la Spătărie sei la
Agie, a'i face cercetare și osînda podepsei lui, iar ei nu pot să bată. Așișderea
fiind-că Zapciii spătăresci şi agesci sunt datori după orînduiala lor a âmbla
nâptea de strajă pentru paza Politiei, gicem şi pentru cei ce se vor prinde

484
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La 23 Februarie
şi să

fie adus

1803, Domnitorul

la Divan

un

trămite

proprietar de

să se ridice cu forţa

moşie

Ioniţă

Argintoianu,

pentru-că nu îngăduie prinderea hoţilor pe moşia lui!.
La 13 Martie 1803, Domnitorul ordonă marelui Postelnic să vesteșcă boerilor şi pre la monastiri,

că nu aii voie să ţină 6meni streini

n6ptea de străjări! în vre-un fel de netrebnicie, că are pre unul ca acela a'l
rădica, dară îndată a doua di diminâţa să'] dea în scirea Dumnâlui Spătarului,
seaii a Dumnelui Agă, ca să cerceteze pricina pentru care s'ait rădicat, spre a
da nizamul ce se cade de urmare: precum și pentru cei-cu pricini de datorii
mici și mărunte, cari se trag de cătră davagii lor la Căpitanul de dorobanţi,
sâii la căpitani de lefegii, după ce "i va aduce la oprâlă, iarăși să facă arătare
de pricina lor, pentru fieș-care la Spătărie, unde avem Domnia mea și judecătorie într'adins orînduită, ca după orînduiala și povăţuirea dreptăţei ce se
va da de la Spătărie, așa să se urmeze. Deci, cu tâte că și prin hotărire cu
Divanul am rădicat volnicia de la dânșii a bate și a pedepsi omul pentru catahrisis ce am

dis, dară pentru

ca să nu aibă

cuvînt

de

îndreptare

vre-unul,

ori cu pricină că ai fost odată obiceiu, ori cu cuvint că n'ai audit și n'at
sciut hotărîrea acesta, iată într'adins scriem Dumitale acest pitac, care să'l

faci cunoscut zapciilor Dumitale și să le dai învâțătură și povăţuire

a păzi

nizamul acesta acum și tot-d'a-una și fără a face urmări împotrivă, pentru-că
cel ce va călca nizamul acesta și se va întinde mai mult abate pre cine-vaș,
să scie, că cu atâtea toiage se va bate și el și se va lipsi și din mansupul lui;
care acest pitac să se trâcă și la condica Spătăriei, spre a fi tot-d'a-una ani-

zamul acesta sciut, tol co pisak gpd. — 1803, Februarie 22.
Asemenea pitac s'aii făcut şi la vel Agă.
Co XLIX, tila 147.

4.

e

.

Zen,

Vlahiscoie

Piind-că Dumnâlui vel Spătar ai arătat Domniei mele înscinţarea ce
face la Spătărie Căpitanul de la Podul Vălenilor, cum că un Ioniţă Argintoianu, ce are moșia

și satul acolo

aprâpe, nu numai tot-d'a-una îi stă împotrivă

la nizamul hoţilor, neîngăduindu-l nici a intra în satul lui spre cercetare,
ci acum aflând un hoţ acolo:în satul săii și vând să'l rădice, numitul Argintoianu i laii și luat din mână, care hoţ făcuse arătare, că mai scie încă trei
hoţi ; orînduim pre sluga Domniei mele Zapciul spătăresc, să mârgă acolo unde
se află numitul

Argintoianu,

și cu acesta domnâsca

nâstră carte, dăm volnicie

să'l rădice, atât pre el, cât și pre hoţul acela ce Căpitanul arată că i Vaii luat
din mână și să 'X aducă aici, și pro hoţ să'] dee în cercetarea Spătăriei, iar
pre numitul Argintoianu să'l înfăţoșeze înaintea Dumnslor veliților boeri,
unde să i se facă cercetare: tu ce cuvînt stă împotrivă la nizamul şi îngrijirea aceea ce sunt porunciță Căpitanii de obşte pentru buna petrecere și odihna
obştei, mai vârtos de față să se arate sprijinitorii hoţilor, mai vârtos acum
în vremea primăvorei când trebue cea mai multă deșteptare şi îngrijire să o
facă cei rînduiţi în tr6ba acâsta? și să arete: Domniei mole prin anatora, îi

saam receh.—1803, Februarie 23;
Cod.

XLIX,

tila 29.
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a da
fără chezăşie, ca neferi şi să”i trimiţă la oc&curile curţei, spre
di, afară
chezăşie, că de nu, vor fi isgoniţi Qin Bucuresci ca vagabon
!.
orie
neguţăt
vre-o
cu
de cei ce se hrănesc cu meşteşug, seai

Dăm

în note o carte de numire ca Ispravnic, din 7 Martie 1803,

de scaune
cum şi trei cărţi din acelaşi an, modele de numire de Căpitan
le acesşi de margine. Coprinsul acestor cărţi ne lămuresce, că atribute

tor funcţionari ati rămas tot cele ce cun6scem, de la organisaţiunea
ţărei sub

Alexandru

1. I

Ipsilante ?.

Constantin

Alexandru

Ipsilante

Voevod

Cinsitite şi credincios boerule al Domniei-mele, Dumnâta vel Postelnice,
că atâta
fiind-că din cercetările ce facem Domnia mea nizamului politiei, aflăm
nică o
de
fără
și
căpătiiii
un
adunătură de &meni streini nesciuți, fără nici
rea ce
însciinţa
după
qile,
acele
între
acum
vârtos
mai
stare, se găsesc, în Bucuresci
acâstă
care
din
uţi
necunosc
6menă
streini,
de
fel
acest
înmulţit
avem, s'aii
adunătură

şi înmulţire

a acestor

fel de streini,

fără de nici

un

căpătiiii, nu

trebuinţă
puţine hoţii și astă-di se întîmplă în politie pentru aceea dară,
cel trenizamul
da
se
a
și
aceștia
ca
unii
pentru
căutare
face-o
find a se
boeri
lângă
pre
lipesc
se
streini
buincios, fiind-că cei mai mulți dintr'acestia
-se
primindu
carii
Neferi,
de
nume
cu
slujbă
şi pre lângă mănăstiri, pentru
fără de nici un

fel de chezăşie,

nu numai

în celea netrebnice

urmări

se pot

nu trebue să
afla, ci și însuși stăpînii lor ce i-aii primit pentru casele sale,
Dumitale, să
m
porunci
dar
aceea
De
.
sigurantă
o
nici
de
fie încredinţaţi fără
și la tote
obște
de
mele
areţi porunca acâsta la toţi Dumnâlor boerii Domniei
pristrein,
om
de
fel
oră-ce
seaii
S6rbi,
mănăstirile, că câţi aii Neferi Arnăuţi,
cărora
a
chezăşie,
da
aşi
spre
Curţii,
ogâcurile
la
trimiţă
miţi în slujbă, să-i
și numele
chezășie luându-se în scris la cămara Domniei mele și trecându-se
teșchereie
mele
Domniei
cămăra
la
de
lo ia catastiful cămării, să li se dea
chezășia
cu
așa
și
e,
mănastir
cutare
la
seaii
boer,
cutare
la
arătătore de Neteri
stăpislujba
în
ţi
şi cu tescherelele la mânele lor, vor fi slobogi şi nesupăra
a ce
cercetare
la
găsi
.vor
se
și
nizam
nilor lor, iar câţi nu vor urma acestui
cămării,
l
catastivu
în
scriși
ne
și
chezășie
de
îel
acest
fără
avem a face în urmă,
se hrănesc cu
„unii ca acel ali să se isgon6scă din politie, afară de coi ce
Dumanâlui vel
la
sciuţi
se
făcânducari
e,
vre-un meșteșug şi cu vre-o negustori
uguluiși a
meșteș
a
muncă
dreptate,
cu
sesc
chiverni
se
că
Vornic al pohtieă,
13.
Martie
1803,
negustoriei lor sunt în pace, tolico pisah gpd. —
Cod.

XLIX,

Fila 156.

2. Carte de numire de Ispraunici
ul săii și să
„„„Decă mergând la numitul judeţ să aibă a se uni cu tovarăș
poruncile
nă
împreu
caute
să
apuce amindoi trebile judeţului, cu silință, ce
întrepentru
a,
sîrgunţ
totă
cu
silâscă
se
să
care se trămit de la Domnia mea,
la
risipiţi,
celor
rilor
locuito
rea
strînge
și
a
adunare
pentru
ui,
gimea judeţul
spre
tote,
întru
i,
locuitor
r
locaşurile și odihna lor, să păzâscă dreptatea, săracilo
nedreptăți şi
a petrece cu toţi bine chivernisiţi, mulțămiți și feriţi de ori-ce
Şi nu numai
mea.
Domnia
de
dat
s'aii
i
ce
rilor
povsțui
și
lor
jafură, urmând porunci
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Cuvintele «Săracii locuitori» nu lipsesc în asemene pitace de
numire de ispravnici. Domnitorul recomanda noilor ispravaici, să pă-

"Domnia lor să se ferâscă de ori-ce urmări împotriva poruncilor Domniei mele, ce și
pre zapciii, Dumnelor să nu-i ingăduiască a face vre-o supărare seaii vre-un jaf,
cât de puţin locuitorilor, preste poruncile Domniei mele, căci pentru aceia
vor avea înșiși a da sâmă, .....
Poruncim Domnia mea şi vouă tutulor locuitorilor acestui judeţ,: mazilă,
breslași, căpitani și slujitori, să fiți cu căguta supunere la' numiții boeri orînduiţi. — 1803, Martie 7..
4

Carte de Căpitan
„4

Zem.

Vlahiscoie

Sluga Domniei mele. . . ... , precare prin alegerea Dumnâlui vel Spătar
l-am făcut Domnia mea Căpitan de margine la Căpitănia ot. sud... . ca
să aibă volnieie cv acâstă carte a Domniei mele de a face mai sus disa Că„pitănie zapt, și pre toţă slujitorii acestei Căpitănii, şi să fie următor cu tâtă
silința şi privegherea cea cuviincidsă la săvîrşirea trebilor acestei Căpitănii,
adecă să aibă datorie a străjui în tot poporul Căpităniei sale de men: rei și de hoţi,
de tâlhari, de borfași și de toţi aceea ce vor pricinui pagube locuitorilor din
satele ce se ailă în poporul Căpităniei sale, și veri-când se va simţi că s'aii
ivit vre-unii ca aceia, numai decât să sară cu slujitorii acestei Căpitănii
să'ă prindă cu ori-ce mijloc va putea, și să arăte Dumnâlor Ispravnicilor județului, ca să le facă ecsamen și după orânduială să'i trimâță la Dumnâlui
vel Spătar, spre a se da în judecată la Depertamentul de cremenalion ; aşișderea să aibă purtare de -grije, şi pentru tote trebile mărginii din poporul
Căpităniei sale, de a se păzi nizamul cel bine intocmit, după orinduială și după
cuviință, precum și prin ponturile ce osebit îi sunt date de la Dumnâlut vel

Spătar se povățuesce. Asemenea să aibă a se urma şi după poruncile

ce i-se

vor da de acum înainte în tâtă vremea pentru ori-ce pricină; şi mai sus gisul
Căpitan, de osebit de acesta, să fie cu priveghere și cu multă luare aminte,
de toţi ce trec prin

poporul

și schela

Căpităniei

sale, ca să nu-ă

îngăduiască

a trece de nu vor avea porunca lDomniei mele, seaii răraşul Dumnâlui vel
Spătar, de trecetâre, după obiceiul cel vechiii şi de ori-ce trâptă şi orinduială
va fi acel trecător, numai decât să'1 oprâscă, şi cu bună pază să-l trimâţă
aică, cu însciinţare către Dumnslui vel Spătar; pre cei ce vor veni de cindea

de preste Dunăre, cercetându-i de unde sunt şi unde merg, să le dea teșcherele

după obiceiii de.trecătâre și pe tâtă săptămâna să însciințeze la Dumnâlui vel
Spătar, de câţi aii trecut prin schela Căpităniei sale, atât mergătorii, cât și vii-

torii, trimițând și r&văşele acelora ce ai trecut de cindva la Dumnălui vel Spătar

ca să-și dea sâma după obiceiii ; către acesta, să se ferescă de jafuri, de mâncătorii,
de prăqi, ca nici el, nică slujitorii Căpităniei sale, să pricinuiască supărare
la vre-un locuitor din poporul Căpităniei sale, nică să câră căpitanul și slujitorii,
lui conace şi să facă cheltueli locuitorilor prin sate, precum nici cai de călărie.
-că pentru ac6sta își are căpitanul avaetul lui, iar slujitorii sunt scutiţi. Așişderea să se ferâscă Căpitanul și slujitorii lui a nu propune pre cine-va cu
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!... «Parole, parole,
săracilor locuitori

paroleI»

Dar

i, dat virtuţei !»
tot bine şi aşia, căci aipocrisia tot este ur omagi
n

t, făcând-o într'adins
pricină de hoţie seaii gazdă de hoţi, fără de a fi adevăra de dobândă nedrâptă,
interes
pentru vre-o pizmă veche, seaii pentru vre-un
la âmbletele lor să,
ca să-i ridice şi să-i pârte de colo până colo, precum și e de omenie, fără
cu cuvint
se pârte cu bună orinduială printre locuitori, şi
când se va dovedi, că aii
căci
căzni,
ă
şi
bate
a
seaii
înjura,
a
sea
de a ocări,
ea să însciințeze la
apurur
și
ă
pedâps
grea
urmat împotrivă, se va pedepsi cu
s'ar simţi în partea locului,
Dumnâlui vel Spătar de 'veri-ce s'ar întempla și
săvirşitorii fără de cusur la
și
aflându-se cu tâtă purtarea de grijă următorii
cărți Domnescă sâii prin
prin
ori
dă
vor
se
tâte poruncile Domniei mele ce-i
să-i aibă după orînduială
Dumnâlui vel Spătar şi pre slujitorii Căpitănică sale
„după poruncile ce sunt
lor
nelipsiţi din slujbă, cu cai, cu arme, și cu portul
mijloc să-i lips6scă
acest
cu
și
»
.
.
.
facă
să-i
date, iar să nu-i mistu6scă seati
a lua adetul Căpităniei
de slujba Domniei mele, și pentru slujba lui'să aibă
ce

22 parale plocon
de slujitori, care din vechime este obicinnit, adică câte an, iar nu mai multe.
pre
clacă
dile
trei
se numesce al baltagului, şi câte

supunere şi ascultare
Poruncim şi vouă slugilor numitei Căpitănii, să faceți
mele și trebile Căei
Domni
ile
Căpitanului vostru, :ca-să potă, s&virşi porunc
se va arăta cu

pităniei şi povăţuirile

Dumnâlui vel Spătar,

căci veri-carele

receh gpd. —1803,
nesupunere, se va pedepsi spre pilda altora, îi saam
Cod. XLVII, Fila 154.

„.

Pam

.

. Zem,

Vlahiscoie

vel Spătar
Slugei Domniei mele . . . . pre care prin alegerea Dumnâlui
aibă volsă
ca
.
.
.
sud
ot
ia
Căpităn
la
Căpitan
făcut Domnia mea
pre

nicie cu acâstă carte a Domniei

mele

de a face mai

sus disa

Căpitanie şi

tâtă silința şi pritoți slujitorii acestei Căpitănii zapt, și să fie următorii cu
iă, adecă să aibă
Căpităn
acestei
trebilor
ea
săvîrşir
la
i6să
vegherea cea cuviinc
hoţi, de tâlhari,
de
r&i,
datorie a străjui în tot poporul Căpităniei sale, de &meni
satele ce se
din
ilor
loenitor
pagube
de borfași şi de toți aceia ce vor pricinui
vre-uni ca
ivit
s'aii
că
simţi
va
nd
veri-câ
și
sale,
află în poporul Căpităniei
ori cu.
prinqă,
să-i
i,
aceştia, numai decât să sară cu slujitorii acestei Căpităni
examen
facă
să
ca
ui,
judeţul
ai
ică
ce mijloc va putea şi să-i arăte D-lor Ispravn
la Depertaşi după orînduială să-i trimâţă la D-lui vel Spătar, ca să-i dea
cu multă
și
ere
privegh
mentul de Cremsnalion. Mai sus disul Căpitan să fie cu
d și
mergân
ii
Căpităn
acestei
poporul
luare aminte de toţi ce se trec prin
fie
el
să
ca
d
?-grijin
merg
unde
și
vin,
unde
de
viind,'spre a sci cine sant,
ce
cel
toţi
pre
și
călătoria cu linisce şi nebântuită de către făcătorii de rele,
inceput;
de
ala
orîndui
este
carele
pe
și
“vor veni de la Bucuresci călători streini
cerceteze după
de a trece cu răvașe de drum de la D-lui vel Spătar, să-i
să-i trimâtă
şi
ă
poprâsc
să-i
răvaşe
avea
vor
nu
care
pre
şi
obiceiii,
vechiul
jafuri, de
de
ferâscă
se
să
acesta
la D-lui vel Spătar cu însciințare ; către

mâncătorii, de prăqi, ca nici

el, nici slujitorii Căpităniei sale să nu prici-
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nuescă la vre-un locuitor din poporul Căpităniei sale, nică să câră căpitanul
sâii slujitorii conace şi să facă cheltueli locuitorilor de prin sate, precum nică
cai de călărie, că pentru aceea Căpitanul iși are avaetul lui, iar slujitorii sunt
scuțiți. .....
Di
Cod. XLVI, fila 186.
e

e « Zem. Vlahiscoie

Pre care după alegerea Dumnâlui vel Spătar Pam făcut Căpitan de scaun
la sud. . . . ca să se alle cu purtare de grije la trebile acestei căpitănii, să
fie nelipsit de lângă D-lor Boerii Ispraynici af judeţului, a da tot felul de
ascultare la trebile Căpităniei ce'l va orindui dhpă obiceiii, cum și osebit să
fie dator a însciința la D-lui vel Spătar, adică de veri-ce se va întâmpla
şi va simţi în județ, și ferindu-se a face neseareva jafuri sati supărări locui-

1,

torilor, cu cheltueli

și altele fără poruncă,

că se va

învinovăţi, nu

numai

se

va lipsi din Căpitănie, ci și a se pedepsi; şi pentru slujba. lui să aibă a lua
obicănuitul avaet de la slujitori câte 22 parale, banii baltagului și câte 3 dile
de clacă pre an; poruncim drept aceea și vouă slujitorilor să daţi supunere
și ascultare Căpitanului vostru pentru veri-ce pricină i-se va orindui de către
D-lor Ispravnică_ ai judeţului, ca şi el sa potă săvirşi tote la vreme, căci
care se va arăta cu nesupunere, să scie că se va pedepsi, spre pilda şi celor-l-alţi.
îi saam receh gpd. — 1803.
Cod.

XLVII,

.

fila 189,

1. Eacă formularul utilisat în 1 Decembre'1803.
Cărţi de Căpitânii de potera ot preste

Olt, cinci însă ale Spătăriei.

„a 2 + Zen. Vlahiscoie

|

Slugei Domniei mele. . . .. .. ..pre care prin alegerea Dumnâlui vel
Spătar l'am rinduit Domnia mea Căpitan de poteră la sud. . . . . ca să aibă volnicie cu acâstă carte a Domniei mele să facă slujitorii de poteră ai acestei
Căpitănii zapt, și avându-i după orînduială de-apururea. lîngă dinsul, să fio
ne lipsiţi de lîngă Dumnâlor Ispravnicii judeţului, ca să-i pâtă trimete cu
grabă veri în ce parte de loc întrucel judeţ se va simţi făcături de rele şi.
tâlhari, pentru ca să-i prinqă- cu veră-ce mijloc de înlesnire va ata, să-i
ducă la D-lor Ispravnicii, ca să le facă egzamen, și după orinduială să-i, trimâtă la Divanul Oraiovei, ca să se dee la Departamentul de cremenalion; cătră
acâsta să se ferească de jafuri, de măncătorii și de prăqi, ca nicăiel-seaii slujitoriă căpităniei sale, să nu pricinuiască la vre-un locuitor dintru acel judeţ,
nică să câră Căpitanu sati slujitorii lui: conace şi să facă cheltueli locuitorilor prin sate, precum nici cai de călărie, că pentru aceea “şi are Căpitanul
avaetul lui, iar slujitorii sunt scutiţi. Așişderea să se ferâscă Căpitanii și
slujitorii lui anu prepune pre cinovași cu pricină de hoţie, seaii gazdă de hoţi,

BEC
Ate

!

|

ai 20 pompei
donăgru

formula acelor numiri de Căpitani, căci din ea se pote vede stăruința
ce se pune de a se impedica abusuri din partea lor!.

PP

Mai posedem de la Constantin Ipsilante şi acte de numire în
funcțiunea de Căpitani de poteră. în cele 5 judeţe Oltene. Dăm aci
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escă.
Amatori de funcțiuni n'a lipsit nici odată în Ţera Român
şi
Ori o funcţiune, ori o pensiune, a fost tot-deauna idealul boierului
ural boierinaşulai. Domnitorul: C. Ipsilante dă, la 7 fanuarie în 1804,

pe jalba unui. solicitator de funcţiune:
Resoluţiune pusă pe jalba lui Manolache Post. Boteanu.
«Cât pentru a te primi în slujba 'n6stră, Domnia mea avem deplin pe
a te rîndui
cei trebuincioşi de slujbă şi nu este loc deschis, cum și pontru
politică,
“Zapeiă în politie, acest îel de zapeii se rînduiese de vel Vornicul
Iar penfiind-că D-lui are a fi răspundător pentru ori-ce cusur al Zapriilor.
lor boieri,
tiu cererea de leafă, prea Sfinţia ta, părinte Mitropolite, Dr. orînduiţi

- măt6rea

resoluţiune

să cercetaţi

şi de i se cuvine

|

li.—4804, Ghenarie 7.
Cod.

XXXVII,

analogon după starea

să se așede “la catastih

fila 27 verso.

cum
A plăti în urmă servicii făcute, era o deprindere veche,
pe o petiţiune
vedem din următârea resoluţiune pusă de C. Ipsilante

|

a celor ce ait slujit ca Vinăriceri:

în Vinăriciii)
«D-ta vel Postelnice, să teoriseşci jalba (celor ce aii slujit.

și să aduci:

catastihul

ce aă făcut

D-lui

biv vel Ban

Costache Ghica,

epista-

osteneala
tul logofeţiilor mari, de simbria ce aii socotit a se da pentru
m a li se
başilor, ca să se vadă de către Domnia mea şi să orîndui
osteneala lor.—t804, Ghenarie
Cod. XXXVII, fila 33,

i

10.

slujplăti
*

pizmă veche, seaii pentru
fără de-a fi adevărat făcând-o într'adins pentru vre-o
să i porte de colo. până
și
rădice
să-i
ca
ă,
vre-un interes de dobândă nedrâpt
orînduială pintre lobună
cu
pârte
se
să
lor
ele
colo, precum și la âmblet
înjura seaii a bate și
a
şi
euitori şi cu cuvînt de omenie îră dea ocări
se va pedepsi cu
vă,
împotri
urmat
a
că
a căzni, că veri când să va dovedi
şi la Dumnâlui
i
Craiove
l
Divanu
la
țeze
însciin
să
rurea
grea ped6psă ; de-apu
partea, locului,
.în
simţi
va
se
ve] Spătar do veri ce se va întîmpla şi
fără de cusur
tor
săvârşi
și
r
următo
grijă
de
aflându-se cu ttă puitarea
Domnescă, seaii
cărți
prin.
seaii
da,
se-va
ce
mele
i
Domnie
le.
la tâte porunci
rii căpităniă
slujito
pre
;
Spătar
prin Divanul Craiovei, ori prin Dumnlui vel
şi cu portu
arme
cu
cai,
cu
slujbă,
în
ală
orindui
“sale să-i aibă nelipsiți după
. . . . şi
facă
să
sati
scă
mistuia
nu-i
să
iară
date,
sunt
ce
le
lor, după poranei
aşa Ya
urma
va
de
căcă
mele,
cu acest mijloc să-i lipsâscă, de slujba Domniei
adetul
lua
a
aibă
să
lui
slujba
pentru
și
fi lipsit de mila Domniei mele;
parale
22
câte
adecă
t,
obicinui
este
vechime
din
care
,
slujitori
la
de
căpităniei
iar
an,
pe
lucru
de
dile
trei,
poclonul ce să numeşce al Baltagului, şi câţe
cu
fiți
să
ă,
căpităni
numitei
ilor
slujitor
nu mâl mult. Poruncim şi vouă

supunere și ascultare Căpitanuluă vostru, ca să pâtă săvârși
niei mele şi trebile căpităniei și povăţuirile Divanului

poruncile

Dom-

Craiovei și ale D-lui

pilda.
vel Spătar. căci veri carelese va arăta cu nesupunere, se va pedepsi, spre saam
îi.
mele.
i
Domnie
porunca
este
aşa
că
fie,
nu
să
chip
şi a' altora ; într-alt
receh. gpd —1803,

Decembre

1.

”

.
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în funcțiuni

nu

se mulțămiaă

havaeturile postului lui. Aşia Postelnicul Matei
cere adaos

cu lsfa, cu

făcut de Vodă Şetrariiă,

la lefă.

Şetrarul Matei

cere

prostichii la Jeafă. Domnitorul pune resoluţiunea

acesta: <Tu mai nainte n'aveai
și cunoscăfor milostivirei ce am

leafă de nicăieri, trebue dar să fii mulţămit
făcut Domnia mea cu tine, căci Domnia mea

te-am găsit Postelnicel și te-am făcut Şetrar ; te-am găsit făr'de nici o leată
şi ţi-am făcut leufă. Deci cunssce-te însu- ți. pe sineţi că ești adiacritos și
varvar».—1804, Februare 29.
Cod. XXXVI, fila 31.

Altă dată apără Domnitorul pre slujbaşii mai micide a da avaet
capilor lor, ca să nu fie siliţi a jăfui şi'ei pre administrații lor:
Pitac la vel Aga: «Buluc Başii Ageșei, fiind paznici şi slujbaşi la, trebuințele nizamului ce urmează la dregătoria Agiei, nu se cade a fi supăraţi
cu cerere de avaet de la dânşii, căci acești buluc başi neavând niscai va
alte venituri

....,

de cât

îndatoraţi a da avaet, neavând

numai

leafa ce le

de unde

este

orinduită,

să le răspundă, aceasta

când

vor fi

le va fi pri-

cină, de a face şi ei nedrepte luări, care aceasta, fiindu-ne şciut; că este bine-

cunoscută
D-tale si
la sineși
dar, D-ta
Martie 9.

şi
se
'aii
ca

D-tale, că așa se urmează, n'avem amfivolie, că dâr prin şoirea.
fi făcut cerere de avaet, ci este cunoscut, că vătajul Agesc de
făcut acâstă cerere pentru “al săi în parte interes. Drept accea
un zabet, trebue să dai cuviinciosul nizam și si îndreptezi.—41804

Cod. XXXVII,

fila 53 verso,

In 18. Iulie 1803, Constantin

Ipsilant scrie pitae la Spătar şi Agă:

Să dee nizam, ca de la doue ceasuri din nopte să nu înaă fie nimeni slobodi a âmbla. fără felinar, cum și cârciumele și cafenelele, de la doue ceasuri
să se închigă, după cum e ssciut, să fie asemenea următori, cătă cel neurmător
se va pedepsi întocmai ca un tâlhar.
Cod.

XLIX.

-

La 2 Iulie 1803, Constantin Ipsilant numesce mare Ban al Craiovei pre Manolache Creţulescu fost mare Vornic de ţăra de sus. Domnitorul scrie despre acâsta la Ciimăcămia Craiovei şi Divanului de acolo,
motivând acestă numire, căci Creţălescu este «un boer evghenist pă-

mentean
„bun

dintre

cei

dintâi

ipolip=is la Domnia

ai pământului

mea»,

acestuia,

practicos şi cu

Un an trecut după

aceea,

-
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1804, în locul lui Creţu-

”

lescu e făcut mare Ban Manoiache Brâncoveanu *.

La 25 August 1804, Constantin Ipsilant numesce vechil adică locoal Craiovei

ţiitor de Caimacam
!. Carte

M.

pre biv vel Vornicul

legată la Căimăcămia

Craiovei

și

la boeriă

Manu).

Divaniţi,

pentru

vesiire de bănie nouă.
Cinstiţilor şi credincioșilor, boerilor Domniei mele, Domnia ta vechilule
al Căimăcămiei şi Dumnâvâstră Divaniţilor și tuturor boerilor Domniei mele

de la Craiova sănătate ; vă facem în scire, că la 2 a acestei luni pre Damnâlui
cinstit și credincios bnerul Domniei mele Manolache Creţulescu biv vel Vornic
de ţâra de sus, am făcut Domnia mea Halie vel Ban, cinstindu-l şi îmbrăcându-l cu Domnescul nostru caftan,ca pre un boer evghenist pământean, dintre
cei d'intâiii ai pământului acestuia, practicos şi cu bun ipolipsis la Domnia

mea, avându-l încercat

întru

slujbele şi poruncile Domniei m6le; de care și

suntem nădăjduiţi, că dupe obicinuita
Dumnâlui, va odihni pre omnia mea

și buna purtare a
vâstră mulțămiți

osirdie, înţelepciune
şi veţi fi şi Domnia

pentru ale părţilor lui, care se cuvin la dregătoria Băniei, că se va urma Cu
bună
a vă
cele
a se
cidse

orinduială după voinţa şi bun scoposul Doiniei “mele; deci nu lipsim
înseiinţa, ca să sciți și să cunâsceți pre Dumnelui de vel Ban, «şi pentru
ce se cuvin la drâgătoria Domniei sale, ve-ţi însciința pre Dumnâlui spre
da de la noi poruncile cele trebuinei6se de urmare, păzind cele cuviincătre Damnâlui, şi fiți sănătoşi». — 1803, lulie 2.
Asemenea s'aii făcut la Bănie Dumnâlyi Banului Manolache

iară la cele de la Ispravnicii ot preste Olt, aii lipsit numai
semnat cu chip de diates.
2. Cartea de vechil a Căimăcămiei

la Craiova

Brâncoveanu,

ceea ce este în/

a Dumnilui

Vornicului

Manu.
„o

e Zen.

Vlahiscoie.

Cinstiţilor şi credincioși boerilor Domniei mele, Dumnâv6stră Divaniţilor
de la Divanul nostru ot Craiora şi Domnia vâstră Judecătorilor de la Departamenturi,-și

Dumnâlui
Manu

lim

tuturor

boerilor noștri de acolo sănătate ; v& facem în scire, că pre

cinstit şi credincios boerul Domniei
orinduit

Domnia

mea

mele biv vel Vornic Mihalache

vechil de Caimacam

aci la Craiova, care este

boer practicos şi erghenist credincios al nostru și cu bun ipolipsis la Domnia

mea, avându-l cercat întru. slujbele și poruncile Domniei mele, căruia fiind-că
şi prin cuvînti s'ait dut Domnescile pâstre învățături și cuviinei6să povăţuire,
dar unindu-vă cu Dumnelui, reri-ce porunci se va da de către Domnia mea

pentru veră-ce pricină şi trebuință, ale pământului, cum

și ale zehirelelor și a

oră-ce trâbi de obşte urmâză în pârtea locului, de la acel Divan, tâte să se
caute

împreună

-cu Dumnâvostră
de Dumnâlui

boerilor

Divaniţi,

ca printr”'o

osirdie a tuturor Dumnâvostră cu Dumnluă, să urmeze o bună dischisis apărţei locului:şi o curgere a trebilor şi poruncilor Domniei mele fără de cusur
şi cu bună rinduiaiă şi iscălind toţi ia ori-ce hotăriri 'seaii orinduială și po-

4
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„La 24 Februarie 1805, Domnitorul numesce
cămia Craiovei pre acesta-şi M. Manu1.

definitiv în Căimă-

Până la 2 Noembrie 1805, rămâneîn funcţiune

acest boer şi e

înlocuit la acestă dată cu Postelnicul Iorgache Arghiropulo 2,
runcă de urniare se va da pentru oră-ce de la acel Divan ; deci să aveţi

D-vostră

boerilor Domniei mele Divaniţilor, cum şi ceia-l-alți boeri Judecători, Zapciă și

slujbași a cunâsce pre Dumnâlui
vechil

Caimacanm,

poruncim

avându-și

Domniei

căduta

mai sus numitul
cinste ca

tale, mai sus numitule

un

boer,

boerul

epitrop

Domniei

al nostra;

mele de
de

care

și

ca de împreună cu Dumnâlor

boerii Divaniţi, să te osirduesci nu numai în pricinile de judecăţi ale Norodului câte se orinduese cu porunca Domniei mele de aci şi câte se vor arcta

acolo

cu jălbi

la Divan,

spre a-și afla fieş-care

năpăstuit

îndestulare și mân-

gâerea sa, fără de a se zăbovi cu prelungiri. ca și întru cele-l-alte trebi ale
pămentuluiși pricini de obște, câte urmăză la acel Divan, păzind buna orînduială întru tote, după voința şi scoposul Domniei mele.—1804, August 95.
Cod.

XLIX,

fila 254,

1. Carte de Caimacam la Craiova a Dumnealui Vornicul Manu, ce a fost
vechil până acum.
a a. + Zen. Vlahiscoie.
Cinstitilor și credincioșilor, boerilor Domniei

mele Dumnâvâstră Divani-

ților de la Orarora şi Judecătorilor de la deperiamentură, și tuturor de obște
boerilor Domnie mele de acolo, sănătate: vă facem Domnia mea în scire pentru
Dumnâlui cinstitul şi credinciosul boerul Domniei mele biv vel Vornic Mihalache Manu ce cu puţin mai nainte Pam orînduit Domnia mea vechil Căimăcămiei, precum

încă

de atunci

am

fost arătat Dumnâvâstră, fiind însă că întru

acâstă diastimă a vremei vechilemetului Domniei sale . . . . suntem mulţă-

miți la mijlâcele cu care ai arătat o bună şi plăcută ocârmuire la ale slujbei,
iată dară prin acâsta Domnâsca nostră carte îl aşedăm și îl facem acum Domnia
mea
mai

des&vîrșit Caimacam, nimica neindoindu-ne- că și de acum înainte, spre
multă mulțămire a nâstră, se va arăta cu adăugită protimie la tote, Dom-

nescile n6stre slujbe, şi la câte privesc spre dregătoria Ciimăcămiei ; pentru
care nu lipsim să o facem acâsta sciută Dumnâvâstre, ca să-l cunâsceţi de
acum înăinte de catafto Caimacam și Epitrop al nostru, unde şi poruncim
Dumn6vâstră, boerilor Domniei mele, Divaniţilor de acolo, ca dimpreună cu
Dumnslui, prin obştâscă unire purtându-vă şi Dumnâvrostră, să se ocârmuiască
înţelepţesce, după cuviinţă tste pricinile şi trebile Căimăcimiei, fără de a se

urma cel mai mic cusur, păzind nu numai cuviinciosul sevas către Dumn6lui,

ca către un. Caimacam și Epitrop al nostru, ci şi căduta eftacsie la cel de
acolo Domnescul nostru Divan, spre a se căuta tste judecăţile şi pricinile să-

racilor, cu (5tă dreptatea și a vă osîrdui şi pentru

lite altele

pentru buna ocârmnuire şi pentru a săracilor odihnă.—1805,
Cod. XLIX, fila 277.

câte trebuesc

Februarie 21.

2. I& Constantin Alexandru Ipsilante Voevod
Dumn6v6stră Ispravnicilor ot sud. . . sănătate; vă facem in scire, că la
dioa intâiii a acestei următore luni, am orinduit Domnia mea Caimacam la

|
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a lui Manolache Creţu-

lescu, Domnitorul Constantin Ipsilante, la 27 lulie 1803, adres&ză vecare,
chilului Căimăcămiei Craiavene şi Divanului de acolo, o carte prin

de sigur provocat de noul Ban, hotăresce

care sunt veniturile Băniei

de la zapciii Divanului Oltean. Acele venituri erai sume importante
ce zapciii eraii datori să dee Banului pre tot anul, pentru a se bucura

ei de funcțiunea ce ocupaii. Când Polcovaicul de Craiova este ţinut
să-şi cumpere funcțiunea de la Banul cu 10—42 pungi e bani (5000—6000

Ipsilei), fie şi numai taleri 4000 pe an cât dispune acum Constantin
Banului
plăti
a
lant să dee pe viitor; când Armaşul de Craiova are
şi numai
pentru funcțiunea sa, pe fie-care an câte 6 şi 7 pungi, fie
când
1500 taleri pe an, cât a redus Constantin Ipsilant acestă dare;
00
1000—15
Banului
plătâscă
să
urmeză
al 3-lea Logolăt al Craiovei
an'şi
pe
taleri
500
de
suma,
plăti.
taleri anual, iar de acum tot va

vel Pos-.
Osaiova pre Dumnţlui cinstit și credincios boerul Domniei mele biv
ile
Domnese
cuvînt
prin
și
dat
s'aii
i
tolnicul lorgache Arghiropulo, căruia
năsuntem
și
care
după
larg,
pre
ă,
povătuir
dsele
cuviinci
și
nâstre. învățături,
Dumn6și
sciută
acâsta
face
a
dăjduiţi la osîrdia ce va pune; deci nu lipsim

Caimacan ,
vâstră, ca să-l cunâsceți pre Dumnelui numitul boerul Domniei mele de

pămânşi Epitrop al nostru, spre a ocârmui tâte pricinile şi oră-ce trebi ale
,

4ului,

să caute acolo

la Căimăcămie

de împreună

cu Dumn$lor boeri Divaniţi

ce suni
fără de a se urma cel mai puţin cusur, ci şi Dumnâvâstră la cele
le
nizamuri
după
urmaţi,
le
să
şi
păziţi
le
să
i,
Dumnâlu
către
după cuviință
1.
Noembre
,
ce de Domnia mea sunt date și fiți sănătoși.—1805
Aa | „ Zem.

Vlahiscoie

' Domniei mele Dumnâvâstră Divaniţilor
Cinstiţi”și credincioşi boerilor
orilor de la depertamenturi și tuturor
Judecăt
i
de la Divanul nostru ot Craiova,
sănătate; vă facem Domnia mea în
acolo,
de
mele
i
Domnie
r
de obşte boerilo
t Caimacam aci la
seire, că la intâia di a acestei următire luni am orîndui
mele biv vel Posi
Domnie
boerul
ios
credinc
și
Craiova pre Dumnâlui cinstit
cuvânt Domneseile
telnicu lorgache Arghieropolo, cărnia i sait dat şi prin
şi suntem năcare
după
larg,
pe
nostre învățături și cuviincisele povăţuiri
tă Dumnâcunoscu
acesta
face
o
a
lipsim
nu
deci
- dăjăuiţi la osîrdia ce va pune,
Caimacam
de
mele
i
Domnie
boerul
numitul
ui
Dumnâl
pre
ți
cunssee
vâstră, ca să-l
re
Damnât
cu
nă
împreu
de
ca
m,
şi Epitrop al nostra ; pentru care vă şi porunci
păale
sunt
care
e
pricinil
tote
ă
cuviinţ
după
și
să ocârmuiască înțelepțesce
cusur,
mie
mai
cel
urma
mântulai și se caută acolo la Căimăcămie, fără de a se
un Epitrop al Dompăzind nu numai curiinciosul sevas către Dumnâlui ca către
nostru Divan, spre
cul
Domnes
acolo
de
cel
la
eftacsie
niei inele, ci şi cădtita
cu tâtă dreptatea,
locului
a se căuta tâte judecăţile și pricinile norodului părţei
l și odihna
repaosu
binele,
spre
privesc
şi a vă osîrdui şi pentru tote altele câte

săracilor locuitori, îi saam receh. gpd.—1805, Noembre 2.
Coa.

XLIX,

îila 238
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aşa mai departe; ce este de mirare să fie legitime jătuirile şi răpirile
şi nedreptatea

în administraţiune?

De unde

să scâtă acoi funcţionari

banii ce ai a da anual Banului, de nu din catahrise făcute în tuncțiunile lor?1.
A
;

Eată o carie de avaet a lui Aga și a Căpitanului
Iă Constantin

Alexandru

Ipsilant

Vod. i gospod;

de dorobanţi:

Zem.

Vlahiscoie

Cinstitule şi credincios boerule al Domaiei mele Dumnâta vel Vistier
fiind-că după obiceiul ce sai urmat în toţi anii do rând până acum, sunt a

se da din banii Cămirii ai Vămilor, adică de la Oborul “Vergului de afară, pe

fieș-care lună câte taleri 195 însă taleri 83 bani 40 Damnelui vel Agă, şi
taleri 41 și bani 70 Căpitanului de dorobanţi, cari se ţine în s6mă ia Ciimara
domnâscă, şi fiind-că pe acest următor an, pentru grabnica trebaință ce aii
fost, vângându-se vămile cu toți banii numărați înarmte, i-ai luat Visteria
împrumut ca pe urmă să'i pue la Cămară la loc; poruncim
dază Dumitale,
ca din banii Vistieriei ai Vămilor Oborului să se dee de la Vistierie pe fiecare lună acești câte taleri 195 la Dumnblui vol Agă, şi la Dumn6lui Căpitan
de dorobanţi, și să se ţină în sâmă. — 1803, lanuarie 12.
Eca actul de care mai sus ne-am ocupat:
Ioan Constantin Alexandru

Ipsilant i gospod. Zem.

Vlakiscoie

lubiţilor și credincioșilor boerilor „Domniei mele, Dumnâta Vechiiule al
Căimăcămiei, i Daumnârâstră Divaniţilor din Divanul nostru ot Craiova, sănătate;
vă facem Domnia mea în scire, că in trecutele dile aţi fost făcut lomniei
mele rugăciune, că să dăm Domnia mea ua nart cuviincios asupra havaeturilor
ce aii de. dat zapciii de acolea ai Divanului Cuaiovei la Dumn6lor boerii “te
după vreme sunt cu dregătoria Băniei, ca cu acest; mijloc să pâtă intra ia
slujba acelor zapeilăcuri din boerii câţi sunt pământeni ai părței locului,
-ca prin slujba lor să fie împărtăşiți de o chivernislă și milă de la Domnia
mea,

ce ii se vor

da:

car6 acestă

rugăciune

a Damnâlor

am

primit

Domnia

mea, având bună voire pentru toţi ai părței lopuiui, de a fi împărtășiţi fecare "după starea lui, din mila şi slujba Dommiei mele; dlar pentru că nu făcusem dregător Băniei, de aceea aii rămas trâba acâsta la îngădu'ali părței
ce am

făcut

Domnia

mea vel Ban;

acuri

dară

după

aceeași

înșciiaţare

și ru-

găciune a Dumnâlui, fiind-că şi Dumn6lui vei Ban ne fiicu cerere și rugăciune,
ca se dăm și nizam la acâstă trebă a havaeturilor Domniei sale, ca să scie
ve urmare si facă, am făcut Domnia mea chibzuirea pentru tieș-care zapcilăc,
luâud plirotorie prin cercetarea ce am făcut și de la alte obraze cu sciinţă
de avacturile ce se da mai nainte de veniturile ce aii aceste zapcilâcutri,
şi cu drâptă cumpănire am rinduit în cechip să se urmeze, adică: Polcovnicu
Craiovei, fiind-că

mai

nainte

da havaetul

Băniei,

câte dece

și dou&-spre-dece

pungi, acum dar, cu tâte că lângă venitul ce area i s'aii maifăcut și alt
irat, pentru-că după a ilumnâvâstră rugăciune i s'aii dat de cătră Domnia mea
și strîngerea banilor de dăjdii a orașului Craiovei asupră'i și s'aii mai în" mulţii. venitul s6ă, dar Domnia mea pentru a fi ușurința sa, hotărîm, ca avaetul
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Şi. nu aveai de plătit funcţionari acestă „mituire legală“ numai
Banului, că şi la Bucuresci, căci Domnitorul îşi reservase dreptul de
a face, după presentarea Banului, numirile şi a funcţionarilor de mâna
I-a, ba şi a 2-a şi Qin Oltenia şi a insciinţa numai pre Ban, pre CaiConst.

pre

şi

macami

Ipsilante

boierii

din

Divan,

cum

se pote

vedea

cartea

din

lui

de la 1-Octombre anul 1803, ce aducem aci în notă!.

Polcovaiciei, ce are de a da la Dumnâlui vel Ban, să fie taleri patru mii pre
an, iar nu mai mult. Armașul de Craiova, fiind-că da mai nainte câte șase şi
câţe şapte pungi, acum hotărim Domnia mea, să dee avaetul Băniei taleri
una .mie cinci sute pre an. Așișderea și al 3-lea Logofătal Craiovei, fiind-că
da câte taleri o mie şi o mie cinci sute, acum am hotărît Domnia mea, să
dee avaetul Băniei taleri 500 prean,iar Polcovnicul de Cerneţ să dee araetul
__Băniei taleri 250 pre an.
Deci, aceste avaeturi,

ca nisce

cumpănite și chibzuite cu dreptate ce sunt

spre amândouă părţile, 'și va sei şi Dumnâlui vel Ban venitul acesta canonisit şi statornic, şi zapciilor co se orînduesc, cu uşurare a urma cele drepte
„întru slujba lor; de aceea şi cu hotărire dicem, să se urneze cu statornicie și
nestrămutate de acum înainte, întărindu-le printracâstă domnâscă carte a nâstră,

ca să se păzâscă acesta ca o pravilă, acum şi tot-d'a-una;

ci dar, după ce va

face la toți Dumnâlor

zapoiilor

cunoscută

acestă

hotărire,

cum

și

de a

le fi

şciută, să puneţi să se trâcă acâstă întocmire și în condica Divanului de acolo
precum și aci s'a scris în condica Divanului nostru, de a fi șciută și de a se
urma tot-d'a-una. Trebue însă să aveţi Dumnâvâstră îngrijire și luare aminte
pururea, ca nu cum-va zapeiii ce sunt acum, s'a cari vor fi după vremi, să se
Jăcomâscă la veniturile lor, a face cereri şi luări mai multe. preste dreptul
obiceiii, seaii să se j-fuiască cine-va, ci să se mulțămâscă pe dreptul lor cel
obicănuit, fiind-că Dorinia mea mai mult și pentru aceea am făcut acâstă întoemire, cu

ușurința

zapciilor

la

havaeturile

ce daii, spre a'și

area

norodul

odihnă și dreptatea dând Pumnevâstră fieş-căruia nizam cum să se pârte, ca să
nu audim cele împotrivă, că şi asupra Dumnâvâstră ne vom scârii pentru ne-

îngrijire și fiți Dumnâvostră sănătoşi. -— 1803, lulie 27.
Cod. XLVII, fila 109.

i

”

.

. . Zem.

Vlahiscoie
7

14, Fiind-că şi după alegerea Dumnslui cinstiiului și eredincios Boiezului Domniei mele Manolache Creţulescu vel Ban, am tăcut Domnia mea al 2-lea
Armaşiii

la

scaunul

Craiovei

pre Dimitrie Zătrenul,

i s'a

dat după

obiceiii

acâstă Domnâsca nâstră carte, ca să aibă a face zapt trebile Armășiei, și pre
toți armașii şi zapcii câţi sunt la acâstă brâslă, cu care se slujese spre săvârşirea şi urmarea obicinuitelor ţrebi ale Armășiei, silindu-se pentru tâte
cele ce. sunt după obiceiii la datoria slujbei lui, după orinduială şi după povăţuirea ce i se va da, atât de către Dumnlui Caimacamul Craiovei, cât și
de către Dumntlor Boierii Divaniţi; pentru care scriem și Dumnlui Vechilu! Caimacamiei Craiovei, și Durinâlor Boierilor ai Divanului nostru al Craiovei, să-l sciți de al 2-lea Armaş, dându-i zapcii și armăşei asupra-ă, spre a-i
avea în zaptul săi, şi povăţuindu-l Dumn6vostră la tute trebile ce sunt după
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Mai adesea

Banului

nici

nu

mai

ori a Caimacamulu:

aştepta

de Craiova,

Domnitorul recomandaţiunea
ca să: namescă. funcţionari,

cum se pote vedea din următorea, carte:
,

+.

. „ Zem.

Vlachiscote

/

Dat-am Domnâsca nâstră carte Boierului Domnuiei mele Vasilie, pre care
lam făcut Domnia mea vel Portar la Craiova, ca să aibă a face zapt trebile
portăriei, şi pre toți poitarii cu care să slujască spre săvârșirea şi urmarea

obicinuitelor trebi ale portăriei, după poruncile Domniei mele, şi după porățuirea ce i se va da de către cinstiţii și credincioșii Boierii Domniei mele,
Dumn6lui Caimacamul Ciaiovei și Dumnâlor Boierii Divaniţi de la Divanul
nostru ot Craiova; pentru „care scriem șşi- Dumnâlor cinstiţilor și credincioșilor: Boierilor Domniei mele, Dumnta Caimacamule şi Dumnâv6stră Boierilor
Divaniţi ot Craiova să-l şeiţi de vel Portar, dându-i portări în Zaptul săi, şi
să-l povețuiți Dumnevâstră la tâte trebile portăriei cele obicinuite, ca să le
urmeze după scoposnl Domniei mele; Poruncim Domnia mea și vouă portăreilor, să-l cunâșceți pre mai sus numitul Boieriul Domniei mele D-vâstră
Portariii, dându-i supunerea și ascultarea cuviincidsă, îi saam receh gpd.—1803,
Noemvre 20.
Cod, XLVII, fila 177,

-

„

-

Havaeturile funcţionarilor sunt pentru Domnitor

mijlocul de a şi-i

alipişi de a face ca funcțiunile să fie solicitate, cu capul plecat, de
către boerime. De aceea Constantina Ipsilante nu încuviinţeză să se
împuţineze veniturile unei funcțiuni, chiar când i se propune cu anafora de către Divan, cu vre-un scop 6re-caje. Aşa în August 1803,

boerii propun

lui Vodă, în interes::l

înmalţirei

veniturilor

cutiei de

milostenie, împuţinarea avaeturilor marelui Căminar, luându i-se venitul vămei tabacului, lucru ce Domnitorul se grăbesce a nn aproba !.
obiceiii ale slufbei lui, spre a le urma după scoposul Domniei mele, păzind
întru tote dreptatea şi ferindu-se de ori-ce luciu impotriva voinţei :i'omniei
mele. Poruncim Domnia mea și vous Zapciilor, câţi sunteţi lu acâstă brâslă,
să cunsșceţi pre mai sus numitul Boierul Domniei mele de al 2-lea Armaș, dându-i snpunerea și ascultarea cea curiincidsă. îi saum recech gpi. — 1803,
Octombrie 1.
Cod.

XXXXVII,

fila 158.

1. Prea Znălțate Domne
.

t.

3

Însciințăm Măriei tale. că prin luminat pitac poruncindu-ni-se ca să redem
iraturile cutiei milosteniei, care și câte suzt, şi prin graiii ni s'a gis, că vom
mai găsi vre-un mijloc să prostisim la venit, şi apoi să întocmim catastihul
5
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"Mulţi se sileausă dobândescă funcțiuni în administraţiune, nu atât
pentru fol6sele avaeturilor, cât pentru că cumpărând nis-caiva slujbe,
lefurilor după puterea cutiei, următori fiind luminatei poruncă, ne-am adunat
la un loc, şi luând sâma iraturilor, vădurăm, că nu sunt din destule a proftacsi
tâte trebuinţele. şi a se: împărtăși toţi câţi sunt vrednici de milă, având să plătescă, Epitropia datorie făcută mai dinainte, precum am ar&tat socotâla Măriei
tale, şi fiind-că între noi chibzuind oareş-care ajutor a mai prosticăi, de o
cam-dată am găsit cu cale, că de la oierit, unde era canonisit taleri 1000 ar
cutiei milosteniei (afară din cișmele) am mai prostisit taleri 250, şi din bun
proerisis pe dată iaii și răspuns cumperătorul de estimp; asemenea am găsit
cu cale, ca și de la dijmărit și vinăriciii, de fie-care slujbă să se iae câte taleri
500 pentru cutia milosteniei cu prostichiii câte taleri 160, după cum era mai
nainte, care acest avaet al cutiei tot-d'a-una se împlinesce prin marifetul
Visteriei, şi de acest prostichiii până acum nu are sciinţă, să bine-voesci Măria
ta de a fi luminată poruucă către Dumnslui vel Vistier, ca după socotâla ce
sa însămnat mai jos, să oprâscă avaetul Epitropiei, şi să-l dee la Dumn6lui
vel Vornic de obștiră, după orînduiala ce s'a urmat până acum; aşișderea am
găsit cu cale și pentru vama tabacului, care o lea Dumnâlui vel Căminar, să
se, dee a fi irat cutiei milosteniei, spre a se ajuta la trebuinţele co are, că
Dumnâlui vel Căminar mai are şi alte iratuzi, însă acâsta o dicem să se urmeze
de. la anul viitor înainte, adică de la întâiii ale lunei Ghenarie 1804, fiind-că
acest următor an aii apucat de s'aii luat de Dumnslui vel Căminar, trecând
și vreme Ja mijloc; care părere a n6stră. de va fi primită luminat augului .
Inălţimei tale, se va da luminata întărire la ac6stă prea plecată anafora, ca să
aibă Epitropia sciinţă de acest irat, spre a îngriji de la anul viitor a-l aduna
pe s&ma cutiei de milostenie; de acesta arătăm Măriei tale, şi cum va fi lumivata

poruncă.

Dositeiii al Ungro- Vlahiei, Constantin Filipescu Vistier, Grigore Caliarh,
Constantin Creţulescu, vel Vornic al obştirilor.
Havaetul Epitropiei ce este să se poprescă din dijmărit și vinăriciiă

___ Tale __

|

1350

—

—

850

—

500. A cutiei milosteniei, cu taleri 160, “prostichiă, că mai
numai taleri 340.

|
—

Din dijmărit, de la cumpărători.
A

cutiei

cișmelelor.

nainte era

1350

1350
—
„_—

—
850
500

—
2700

1350
—

Din vinăriciii, la vremea vingărei, mai asemenea ca la dijmărit, îuisă
A cutiei cișmelelor.
|
A cutiei milostenie, cu taleri 160, prostichii.

I6 Constantin Alexandru Ipsilante

Vovd.

Prea sfinţia ta părinte Mitropolite și Dumnâvâstră orînduiţilor boeri, cât
pentru taleri 250 prosticaiii din slujba oieritului, preste taleri 1000, ce era
Istoria Românilor de V. 4. Urechiă
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N A. URECHIĂ

lor de adminiștratori
„adică intreprinderi de dări, șe ajutacu calitatea

Sub. pretext de perjudeţe pentrii 'a/stârce mai cu putere județul, a
'4i
“cepere'a dărei.

săi „din, 8:Degembre
+ „+. Domnitorul Constantin Ipsilante,, cu pitacul,
practicăşi opresce pre
„4804, semnaleză, releie ge decurg.:din asemenea
„ispravnici, pre judecători, pre sameşi, ipre condicari, polcovnici, zaptiii
iplăşilot, “căpitanii şi 'p re: 'eei “mai: mici diegători: da'ă iua în intreprin-

"dșre Sedii a se întovătăşicu" întrepringătoriide huzmeturi, *,

Jpsilante a ștârpi grelele abuzuri
$a Îi reuşit, Constantin
iice Intru'cat
din așemenea practică, de Iueruri,:nu putem documență,
proveneaii.
mare. isbândă: pai
dar: bănuim';căÎi

DTP

pa

avut: circulara: domnâscă

...

!.

Ra

:până' acura' de care re arătați.
că; 7 ati şi s&spuns:-cumpărătorii de &stimp,
iși
460 din
+ pentru: taleri::160 “din: dijmărit preste: taleri: 340"și :pentru alți 'taleri
“vinăriciii preste taleri: 340, ca :se da până 'abitin 'dinti”aceste:-slujbe, acbste câte

tr6le:prostichiuki fiind 'cu câle, le priniini: și Donmiatmea, și poruncin Durhnâluă

vel: Vidtier, că d6;la:anul 'xiitor' înainte âșă să trnieză; ir: p6utiu'a S6 scădăa
„din vizatul' Căminăriei vama 'tabacului' 'și:'4'se face prostichiit la “cutia milOs“teniei, la acâsta r&spundeni Doninia bă; că niet'era trebuiață de altă chibzuire,
“fiind-că-am fi-putut! înşine :să-o făcem'atum: lă 'viâniea. -Sthimbirei boerilor,
:să: scădeni“ddică: parte din: irâturile de la dregătorii"
și 'să le 'adăogim la “cutie,
"dar atesta nefiind: cu :cal6,. procuri pentru iraturile” telor-l-alte dregătorii, 'dșa
pentru: iratul:: Căminărieă: nii:prisnim 4 să face Scădere.-—11803 August 17,
nică:
ae
aa i
DC
aaa
e
aie
:
meg
Efe
i
„o
|
Cod. Xp az.
A A
a
SCI
Pai

ae

Pta

e

INS

Sa

E

4. 16 Constantin

“

LINIE

te

e

ea

Aleaandru

Ipsilante

e

Voevod... a eur,

„+ Dumnâvostză ispravnicilor. ot „sud, Nevaia pentuu
„care . Domnia mea
la, județele ţării, nn. este alta, decât
"orândiuiri ispravnici și alți 'dregători,
ca printi înşii. să aducem la ispravă acea bună cugetare și îngrijire ce aven
pentru.

săracii. locuitori,

numai de-a fi întru

cea

mai

desăyișită

odihnă,

linişt:şi "păziţi d9”ori-ce' jafuri. și” nedreptăţi ; când dar un Ispiavnic

sea

veri-care altul din cei mai mici dregători ai judeţului, va avea într'acel ţinut
veri-ce fel: de alișveriș, care priveșce, spre::al s6ii-iînparte interes, ce niidejde

mai rămâne a se păzi de unul ca acela, dreptatea: locuitorilor în nrmarea acelui

al. săii,, seaii :ce durere „psţe să: aibă pentrul 'alţii,; pe: lângă- interesul
„alişreriș
şi folosul lui? nimica îndoială nu este, că acela: negreșit;; sea sili în tot
chipul, a. păgubi pre locuiţori și a se câștiga pre sineși, precum s'ait și tăcut
bine, cunoscut șide față wădiţă, atât. din celea+mai dhiainte urmări
„acâsta..

ale multora, care fiind cu dregătorii în județe,:staii „amestepat la vierit,

dij-

mărit și vinăriciii, câb.şi, din plângerile ce prin. adesea. jălbi ni (se daii -de
către săracii locuitori pentru jafurile ce pătimesc de către unii ca:'aceștia, ce
amestecându-se la acest fel de husmetură, în puterea dregătoriei lor, metaherisindu-o ca organ de şiluire, nesuferite răpiri şi jatură pricinuesc locuitorilor

'cuih ăth' dis"Sunt rinduiți mai vârtos
în vreme. când ispiavbieii: şi” dregători?”

şi să-i, păzâscă :ne.hânțuiţi de către acest rel de ne„ea să-i apere, pre dinşii
și fără. miilostivire. jăcași;, deci. fiind-că „cea, mai dintăiii
trebhici Aăză omenire
pr
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i... Dapă& ce: am. adus; carti de numire,de funeţionari din Oltenia, să
Muntenia. mare. ....:.
din ele
inregistrăm câte-va care privesc judeţ

după. care sau numit la
„+ Aşia, se pote ceti,în, note; formularul:
gărţei de numire
Redacţiunea
județe.
12
la
1 Decembre 1803, polcovnici

-ne arată pe de oparte, că asemenea polcovnici ai.conservat atributele
ce s'au dat polcovniciei de -către, Alexandru Ipsilante, iar pe de alia

ca ce fel de abusuri. le cerea Domnitorul să nu ie facă !.

şi rivnă a nâsfră este a: fi locuitorii. ţărei
îngrijire
de acel6';de: mai: înaite catahrisis;

Domnisi mele riântuiţi

păziţi de. ori-ce 'nedreptăţi

și ne .bântuiţi

de jăfuri. şi răpiri, şi fiind-că al;'lor, răspuns și fericită petrecere este voită

și. poftită, Domniej, mele, -precum

şi împotrivă a lo

ă răului a actluia, iată

nedrâptă

cea desăvrirșită

chip nu o putem suferi, pentru

întrun

păgubire,

nică

stingere şi stirpire

printr'acâstă' Domnâsca- n6stră. poruncă, vi se dă în

nici :la oierit, nici la dijmărit, nici la vinăriciiă, prescire, că de acum înaintă,
cum nici la:alt huzmet nu:este slobod a se 'amesteca, nici Dumnlor :ispravnicii,, mică: judecătorii judeţului, nică. Sameșul, „nici Condicarul, “nici. pol, nimenea, altul veri-cara, va fi
nică
covnicii, nică zapgiii plășiloi, nică :căpitanii

cu cea mâi mică dregătorie în judeţ,

nici. tovărășie nu sunt, slobodi a face

la huzinstiiri, nică 'ptin taină nicide faţă, ci Dumnâvâstiă şi toți aceștia să
'vrămea acestor huznietură, ca să nu îngăduiţi pre cumpăla ia,
ă privegh
“aveți
ce..vur fi, a face măcar câtuși de:puţină urmare și luare mal
i
și: slujbaşi
“ rător
mult, pesta ponturile și poruncile, Domniei mele ce se daii şi ori. pre. cari
dintmacei slujbaşi "i veţi găsi cu urmare împotrivă, numai decât să aveți a-i trimete cu însciințarea Dumnâvâstră aici la Domnia mea; luaţi. aminte și .
înţelegeţi bine ceea ce vă poruncim, căci când după-acâsta se va găsi vre-unul
printr "ascuns
oc
de -tovărășie
amestecat la: huzmetură, ori” d6 faţă stali cu mijl
scos şi lipsit
fi
va
numar
nu
îndreptare,
altă
de
fără
hotărît să sciți, că îndată,

ci şi strașiică ped6psă are a cerea de la Domnia mea, ci dar acâstă poruncă .
după, ce 'veti “publicaio' şi 'veţii face-o cunoscută şi scitită la toți, apoi să o
Isprăvnicatiului,: ca să fie sciută și. celor din urma -Yâstră
i
în condica
treceţ

ispravnicii. spre a numai rămânea
fiţi sănătoși.— 1804, Decembrie

de acum înaințe
i
8.

cuvint de pricinuire şi
Ma

| Coăi XA, fila 922033, ii
p
.

:

cărți de poliovniciă. din 12 judeţe de dincoce de Olt...

12.

Ta

uda
ji

!

i

A

,
i

-

"

i
și

ici

Zem.

Vlahisooie.

î

i.

Dat-am domnâscă nâstră carte Ivă.;. . prin carele l'ăm orînduit Domnia mea

cu: Polcovnicia județului, să:aibă a face zapt: slujitorii: Polcovniciei și avându-i
după“orînduială gata în' tâtă vremea, să fie sirguitoră, pentru: străjuirea jude:
- de: tâlhari, de -Smeni răi, şi de ori-ce alte. :pricini
ţului și paza. locuitorilor,
împotriva-nizamului şi â bunelor orinduelă, după ar&tarea ce vor face Dumntlor
e spre a săvirşi: tâte
de. grijă
ispravnioilor,. -căface -trebuință, să 'aibă purtar
vel Spătar, fără. de
Domnâlui
porunca
:cu
seaii
'orindui,
va
se
care:
la.
pricinile,
cusur, seait 'pentra ori-ce:pricină seaii a stâgului săi, seaii acestor: slujbe, la care

va fi orînduit să aibă datorie a:însciinţa pururea Domnieă "mele prin Dumnâlui.
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La Focşâni, pe marginea ţărei, după cum ispravnicii se numeau
starosti, tot aşa şi căpitanul
de

slujitori, ori Polcovonicul,

are numirea

de Ceauș. La 1 Decembre Constantin Ipsilante numesce. > Ceauţ de Focsani «cu următ6rea

carte:

Carte de Ceauș de Focşani.

„+ Zem. Vlabiscoie.
De vreme ce. după orînduiala condicei Domniei mele, la stâgul Buciucliu
ot Focşani, unde sunt orînduiţi Jude 100 slujitori Buciucași, fiind din brâsla
Spătăriei, după cuviinţă are a fi și Zapeiul lor Ceauș de Buciuc al Focșanilor
ales și orînduit de către Dumnslui cinstit şi credinciosul boerul Domniei mele
vel Postelnic, ca la stegul ce este din brâsla Domniei sale și în grija boerilor

Spătăriei, fiind a se alege om. vrednic de. către Dumnâlui vel Spătar și făcându-ne arătare Dumnâlui, că. aii: găsit cu vrednicie zapcelicului, Ceauș Buciucliu de Focșani pe... i'am dat acâstă carte a Domniei mele pre care îl orînduim
Domnia mea Ceauş acolo, și Dumnâvâstră boerilor ispravnică ai judeţului, cunoscându-l de Ceauș al acestui stg Buciuc,, să'i facă şi slujitorii teslim, de a se
ala sub povaţa Dumnâlui la obicinuitele trebi ale judeţului, şi ţie numitule
Ceauș, îţi poruncim,

să fii următor

cu

ascultare

la

Dumnâlor

ispravnicii

ai

judeţului, la cele obicinuite și următâre trebi ale judeţului, şi vouă bucicașilor

vel Spătar, după obiceiă ; porunci Domnia

mea vouă slujitorilor polcovnicesci,

să daţi ascultare și supunere, căci. ori-care se va arăta cu împotrivire,
volnicie a'] trimete cu însciinţare c tre Domnţlui vel Spătar, ca si-ș iae

are
că.

duta ped6psă, și Dumnvostră ispravnicilor ai județului cunoscându-l de. PolcoYnic să arătaţi cele ce va fi cu orînduială, ca să le săvîrşâscă dându-i și
ajutorul cel cuviincios la cele ce va fi trebuință, cum și la lipsa slujitorilor
ce va avea, ca să pâtă găsi Gmeni fără de pricină, după orînduiala Vistieriei
să'şi împlinâscă stâgul, ca să nu se facă cusur la câte poruncim, însă find-că
polcovnicii

sunt

orînduiți,

cum

am

dis mai

sus, pentru paza

şi. străjuirea

lo-

cuitorilor județului și a căltăorilor de apururea odihniţi şi fără do grije de
către hoţi și făcători de rele, şi pentru alte trebi ale nizamului, iar nu pentru
a aduce greutate și supărare locuitorilor; poruncim dar, ca nici Gmenii lui,
nici Polcovnicul să nu aibă a cere conac și a fac6 cheltueli locuitorilor prin
sate, precum nică cai de călărie, că pentru aceea are Polcovnicul 16fă, iar slujitorii sunt scutiţi: forte să se ferâscă polcovnicii cu Gmenii lui a nu. prepune
pre cinevași ilea cu pricină de hoţ seaii gazdă de hoţ, fără do a fi adevărat, pentru
Yre-0 pizmă veche soaii pentru yre-un interes de dobândă nedrâplă, ca să i
ridice şi să "i porte :de colo până colo, precum și la âmbletele lor să se porte
cu bună orînduială printre locuitori şi cu cuvinte de omenie, fără de ocară şi
a nu înjura seat a bate și a căzni, că împotrivă dovedindu-se, se va pedepsi cumplit şi Polcovnicul şi slujitorii luă. îi saam Teceh gpi. — 1803, Decembre 1.
“ Goa, XLVII, fila 182. Vegi şi fila 23.

+
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vă poruncim, să daţi ascultare. și supunere numitului orînduit Zapeiii-Ceauș la
trebile ce are a săvîrşi, după povățuirea Dumnâlor boerilor ispravnici. îi saam
veceh gpd.—41803,: Decembre

1.

L6fa acesta se plătea pare-se destul de neregulat, precum

se pâte

vedea din pitacul de la 24 Februarie 1803, scriind Logofătului de obicâiură să plătescă logofetilor de Divan l&fa cuvenită, care nu era dată
din Decembrie 18021.
|

La 3 Aprilie 1803, Constantin Ipsilante sporesce cu 5lei pre lună
l6fa fie-căruia din cei 16 logoleţi ai divanului, preste 10 câte aă avut?..

Şi la Divanul Craiovei se face: logofeţi noui de :către Constantin"
Ipsilanteşi prin anume carte li-se fixeză drepturile, scutirile şi pri-.
|
|
vilegiile 3.

1, Porunca ce pai făcut la jalba a 16 logofeţi ai Divanului.
16 Constantin Alezandru Ipsilante Voevod 1 gospod Zem. Vlahiscoie.
Fiind-ca ne-am milostivit. Domnia mea asupra, jăluitorilor 16 logofeţi
ai Divanului pentru slujba lor şi le-am mai adăogat I6fa cu câte. taleri cinci:
preste câte dece ce aii avut, poruncim Dumitale vel Logofăt de. obiceiuri, ca

să urmeză a le da câte taleri 15 l6fa lor pre lună, și întru acest chip să se
aşede și. în catastiv lefile.—1803, Aprilie 3.
Cod.

XLIX, fila 4.

_9.:16

Constantin Alexandru

Ipsilante Voevod i gospod.

Cinstit şi credincios boerule al. Domniei: mele, Dumnâlui vel : Logofăt
de obiceiuri, l6fa logofeţilor .tagmii Divanului precum este orinduită, poruncim să se deo pre tâtă luna, începând Dumnâta de la gi înteiii a trecutei lună
Doecembre

cu darea, şi cu acest

la socotâlă, tolico pisah
Coa. XLIX,

fila şt.

gpd. —
:

Domnescul.

pitac

nostru

se

va

ţine în s6mă

:

1803, Februarie 24.
:

i

"3. Pentru - Logofeţii ce s'aii făcut la Divanul Craiovei preste cel ce erai
i
i
prostichiu.
Dat-am Domnâsca nâstră darte..... ce s'aii orînduit Logofeţel la Divanul
Craiovăi, care în câtă vreme se va afla slujind să aibă privilegiul ce aii şi:
coi-l-alţi logofeţi, adecă : să fie în pace și iertat de rîndul dăjdiilor Visteriei,
să .scutâscă. dijmăritul și vinăriciul. pre drepte bucatele lui, să ţie și o pimniţă
în oraşul Craiovei scutită şi apărată de fumiărit, de. căminărit de vamă și de
alte angarii, ce sunt pre alte pimniţe, să ţie şi liude unul om străin și fără
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” Avem" de ă observa; că “otaşăl'Câmpul-Lung “din Muscel! continuă
sub“Constantin Ipsilante a'şi uvea organisaţiunea excepțională de care:
în anteridrele n6sire volume am vorbit. Acestă se pi Ob&ză' prin. “docu:!

mentul ce dăra în notă şi din care constatăm, că. oraşul, Câmpu- -Laung,
ini Decembrie 1808, „at ales judeţul” l0r şi Pai presentat Yâcunoscerei
Dotinitorului in'seris, sub iscăliturile lor şi cu pecetea oraşului Dom„pitorul recunoscând acest judeţ. dice, că «pentru ajutor şi pentru mai
bună p:ză a orinduelei oraşului, este orinduit de către! “Dotinia inea

şi deosebit „Epistate 1.1
i

4
pt

za
LR IE

i

de pricină de :dajăie, pentru 'ajutoi Și: posluşania * casei luă; cotit cu peeste
de la Visteria Vomniei mele, după. adeverinţa Dumnlui biv vel Bari al
Craiovei seaii al 1spravnicilor, că este fără pricină 'de dajdie cu adevărat ; pentru
care poruncim

Domnia.mea, la

toţi. „CÂţĂ se cuvine, intopmai

șă,fiță cică

şi: împotrivă Supărăre să nu faceți. '4i saam receh gpd. —1804, Iunie 1,
Cod. XLVII, fila 238,

1. Carte de judeţ la orașul Câmpu- Lung sud. Muscel.
a ee

a Bem

Vlahisocie.

ij
Dat-am Domnia mea, acâsta Domnâscă carte pre care după cererea și după alegerea orășenilor ce aă tăcut de la Câmpn-Luung
sud: Muscel, în :scris sub iscăliturile
lor, pecetluită și cu pecetea orașului și prin scirea Damnslui. vel Postelnic
Vâm făcut judeţ orașului 'Câmpu-Tiingului, ca să aibă a fi juilecător: Şi purtător de grijă la tote trebile- orașului: care: se wa porunci de. către Doninia
mea şi: care se'xa serie de către Dumnfliit vel Postelnie să le: 9 vârpâscă la
vreine, -fără de 'cusur, cum. și ale ''orășenilor pricini” Şi judecăţi, să -l& caute
după obiceiit și după 'coprinderea Doninescului: nostru'hiisov, car& ai orășbnii, „şi fiind-că pentru ajator și pentru mai bună pază a orîndueloi orașului, este
“ orinduit de către Domnia mea, și deosebit Epistat, să aibă numitul judeţ la tote
trebile orașului, și la .pricinele judecăților și la pisle:;și la 'ori-ce altele pricină, a se

uni

întru: tote: povăţuiri lor

Epistatului,

şi

in

mânile

judeţului

poruncim .să se păstreze şi Domnescul' nostru 'hrisov:'de obiceiurile și privilegiurile, :atât: cel noii, cât și tâte 'cels vechi hris6vă; aședate sub 'pecetea
Epistatului: jadeţului şi a trei patiu din fruntași! mahalalelor, cât și” pecetea
orașului asemenea să ţie de judeţ, care pscete fiindcă 'este, cum gicom; a” orașului ce se metahirisesce la pricini şi la'tr6bă- obștii orașului; pentru aceea
„ porunoim ca să nu aibă voio județul de sineși numai a o mest ghizisi, ci la
trebile şi pricinele obștiei orașului, când va fi trebuinţă, atunci cu seirea Epis-

tatului şi a părgarilor. şi a câte un frunțaş din, tote mahalalele oraşului, față

fiind cu toţi strînșă, să se pecetluiască cartea seali seris6rea acea în vederea .
lor : decă să se ferâscă orinduitul „județ de jaturi Și nedreptăţiță, atât el cât şi
orășenii cari vor 'căută a face

niscai-va

încărvături

în cisle şi

în orindueli

să nu se. cuteze a îngădui, ci 'la tâte cislelo'să facă dreptă cubipănire la
toță după puterile şi starea fie-căruiă; pentru care poruncim Doninia ' mea şi
vouă tutulor părgarilor şi orășeniloi de obște, să fiți și s cundşcaţi pre numitul
judeţ orașului, orinduit 'de Domnia vea. 803, Decombre 22.
Cod. XLVII, fila 197,

po

-

pt

-

;
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„:„De astă dată aceșt, Epistat Domnesc pare, că o să ştirhâscă din pri:
vilegiile antonomice ale judeţului. Constantin Ipsilant» dice în cartea sa
că judeţul

şi la pricinele judecăților şi: la cisle

la tâte trebile oraşului

"şi la ori-ce alte pricine, trebue a .se uni întru țote (judeţul) cu povăţui- ,

Nici chiăr documentele oraşului .nu le mai pâte păstra;
ril Epistatului,
.sub . pecetea Epistatului,-. puse; alăturea: cu. :
aşegațe
județul, decât
a 3 —4
şi i.
aceea a judeţulu

nu pâte:

Judeţul

din fruntaşii mabalalei,

ti
e

pune :singur. pecetea Oraşului pre: vre-un. act.

24

ă1ă Câmpu-Lung, posedem din Dompia lil Constantin

“Cu referinţ
Ipsilante un document important.i; Este.o anafora din;20-Tunie 1806, a...
marelui.

Postelnie

Dumitrache Racoviţă;:prin care
lui.
Logofet
şi a mare

arată, că mai muiţi-ungureni, adică Români din Ardeal, au coprins locuri::

din. proprietatea Câmpul-Lungului, preste cele: două pogârie şi jumătate

cât se'cuvină'să ţie fie-care ungurean. Orăşenii vor, ca uigurensăiile,
de locuri ocupate şi să. Je facă elacă., Domnitorul,
plăt6scă prisesele,
Ia
-

i

TITI

Ste

.

E

ta

pipi

ga
pi,
i

|.

N

1

4. Prea Inăljate Dâmme

;

rar

ia

Ta

Ra

i
!

pd LEI

„+. După luminată porunca Măriei tale ce ni. sati: datrca'să cercetăm alătu* locului 'de
ratele. însciinţări de. cercetările și alegerile ce s'aii "făcut la faţa

cățre Dumn6lor. boerk. ispravnică, după luminată

buiurdisma

Măriei tale, dătă

'că' niai !
la anaforaoa -nâstră de: la::18 'aletrecutului Februarie; pentr: madetele
jos. se araţă, „care s'aiii-căutat :aică de către moi, între ungiirenii străini ce stinit:
pre moșia; orașului :Câmpul-Lung,. cu orășenit câmpu-lungeni, cu şi”
șegătoră;
străini ungureni, următori fiind, am vădut mai ântâiii
;
cu numiții
dânşii
între
aceeaş anafora -a nâstră cu luminata buiurdisnia Măriei tale, care cetind-o, se
vădu coprindătâre, că pentru cârerea:ce făcea -orășânii ă stiimuta legătura aşe- :
gământului ce aii' eu străinii ungureni, ca: să: le: dee pte an câte bani 40 Şi 30 *

a moşia orașului! şi cu hrăna lor şi a”
„de easă, câți sait “aședat 'cu:locuințpre
lor pre locurile:ce .ai:.coprinse din moșia orașului, dicânid: orășenii!
dobitâceloi-

că. este puţin acești bani, acestă. cerere: a orășenilor “găsindu:se de Mătia ta -

t
de Inălţinieă
fără :de: nică un cuvînt vrednisă, nu: s'a primi

ta”ă se 'stremuta

legătura aședămintului, ci: s'a hotărât,:.ca după- puterea zapiselor! ce ai dat:

orăşenii la: mâna: ungurenilor străini, să::se urmeze, întocmai! precuin: în zapi- :
sele; prăşenilor. se :eoprinde, fără: de a :s6 face vre-o deosebire pentu ungureni,
câţi în. urma aședămîntului pânăiacuuu aii'venit, seati: de acu înainte vor-veni,
şi se vor ;sălășlii pre moşia oraşului, căci orășenii'în'zapisul lor nu fac Yră-un
'saii : eu câtă sună'de- unguprohdiprihmos- cu: arstare de numele 'ungurenilor;
tă toemâlă aceea are”
orășenii,
acuim'
dice
potă
reuni a fost acel:așerământ, ca să
a se păzi:mumat: pentru ungurenii câţi: atunci se” aflati tocuind:pr6 ioşiă! ora-"”

cum
şului, iar: pentru: provlima ce:aii făcut orășenii,

că ungubnii: streint'aă |

locuri toprinse mai: mult; decât; este 'trebuința fie-căruiă;Și cum “că iunit dintmînşii ar fi cumpărat locuri din moşia oraşului de la orășeni, la acesta s'a
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la 29 Ianie 1806, constatând că emigranții ardeleni n'aă de ajuns loc
în cele 2 pogâne

şi jumătate,

cât

le-aii dat oraşul, respinge

reclama-

găsit de Măria ta, că ati orășenii cuvint, fiind-că ungurenii străini ai a ţinea
fiieş-care locul numai pre cât îi va fi de ajuns pentru trebuinţa sa, și pentru
acel loc este a plăti pe an banii ce sunt legaţi prin zapisul de aşedămint, iar

de a cumpăra

'locuri nu

sunt slobogi,

căci acâstă volniciene având-o orăşenii,

rea este și vîndarea lor şi cumpărătsrea ungurenilor;

de Măria

ta Mumbașir

Postelnicel

cu poruncă

drept aceea s'a orînduit

către Dumnâlor

ispravnicii ju-

deţulii ca împreună şi cu Epistatul oraşului să cerceteze, şi fiind arătarea
orășenilor adevărată, afât pentru coprinderea de locuri niai multe preste trebuința ungurenilor, cât și pentru cumpărătorii de locuri din moșia orâșului,
și ficend alegere deslușită cu arătare anume, cine, cât loc aii coprins mai mult:
şi ce locuri aii cumpărat din moşia orașului? să însciințeze Măriei tale cu
întregă pliroforie, ca să se dee de către Măria ta curiinci6sa poruncă de indreptare ; așișderea să cerceteze și cererile ce prin osebite jălbi ati făcut în parte
atât orășenii, cu ale plăti ungurenilor banii toemelei pentru casele şi coprinsurile locurilor, pre unii ce nu le-aii plătit până acum, cât şi ungurenii străini
cu ale plăţi orășeni cheltuiala ce aii făcut trăgându-ă prin judecăţi cu cereri
împotriva aședămîntului, și alegând atât suma banilor tocmelei, cât şi suma
cheltuelei să însciințeze Măriei tale, ca să se dee şi pentru acestea cuviincidsa
hotărire iarăș de către Măria ta; am cetit apoi şi alăturatele însciințări de
cercetările şi alegerile, ce după coprinderea luminatei Mărioi tale hotărîri s'au
făcut în faţa locului de către Dumn6lor ispravnicii şi de către Epistatul. orașului și în alăturatul catastih al cercetătorului de la faţa locului se areată,
că aceşti ungureni străini ce s'aii strîns cu sălăşluirea lor pre moşia oraşului,
până acum sunt liude 80 şi aii locuri coprinse de dânșii pogâne 208 și două
prăjini, între care sunt şi liude 7,ce s'aii găsit cu locuri, za pogâne 29, cumpărate din moşia orașului, cară aă plătit și ei claca la orăşeni până acum trei
ani, cum ali plătit şi cei-l-aţă clăcași; în fia Domnâlor ispravnicilor şi a
Epistatului orașului. de alegerea și lămurirea ce ati făcut locurilor, care s'aii
găsit coprinse de numiții ungureni, se arată, că din locurile ce aii găsit coprinse
de dânșii lăsând fieș-căruia câte două și jumătate pogâne de loc, cât li se cade
a ține drept toemâla așegămîntului, ce se coprinde în zăpisul orăşenilor, precum '
de Inălţimea ta s'a hotărît, că pentru acele locuri este a plăti ungurenii pre
an la orășeni banik ce sunt legaţi prin zapisul de așeqămint, s'aii găsit prisos
la toţi preste trebuinţa lor pogâne 60; prăjini 17, cum pre larg se văd arătaţă
în mai sus numita f6ie, dar însă însciinţeaze Dumnelor ispravnicii şi cu Epis-tatul oașului prin alăturata insciințare de la 16 ale trecutului Aprilie, că
făcând chibzuire cât loc se cuvine a avea scutiţ ungurenii străini, drept simfonia zapiselor de aşegămint, aii lăsat ca să fie de unul câte două pogâne și
jumătate,

dar arată

însă că acest loc ce se lasă numiților

nu

dâră

că le este

de 'Şă fac arăturile și semănăturile

lor, unde

îndestul, căcă şi tot locul care îl aii coprins nu le este de ajuns, ci se duc şi

la alte moșii

la vale

depărtate

acolo fac altă clacă şi daii deosebita dijmă de pogon la stăpânii acelor moșii ;

așişderea arată ispravnicii şi cu Epistatul orașului, în alăturata însciinţare de

la 12 ale trocutului Martie, că suma banilor tocmelei ce nu aă plătit'o ungu-

ISTORIA ROMÂNILOR

505

țiunea orăşenilor ca dişii locuitori să plătâscă deosebit pentru locurile
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ce ai luat mai mult preste două şi jumătate pogone,

pu

|

,i

renii străină, pre trei ani. trecuţi la orășeni, -este “taleri: 74.60, cum și suma,
cheltuelei ce'aii făcut'o ungurenii trăgându-i onășenii prin judecăţi eu. cereri .
împotriva aședămîntului, este taleri 365.30, cum pre anume se arata în lumi-

s'aii ' găsit ca să.
cerile
nata înseiințare, care aceste patru madele, adică locu
ţină de ungureni
19

prisos! preste trebuința lor, ce sunt pogâne 60, prăjini 17, la

liude arătați anume,

locurile: ce s'aii

găsit: curiipărate din

moșia

orașului:

pogâne 29,de liude7 străini, ce sunt artaţi anume.și banii tpemelei; pe ;treă
ani taleri 74.60,și banii cheltuelei. taleri 365.30, fiind-că în luminată hotărîrea

Mărieă tale se coprinde, ca să se facă de către Măria ta hotăririlo pentru tote
după ce va veni însciințare și lămurire
face nică o alegere, atâta numai gicem,
ungurenii că ai făcut este prea încărcată
tate s'ar cădea ca numai pre jumătate să
se facă de către

Măria

ta hotărire

aceea

de
că
cu
.o.

la faţa locului, noi n'am cutezat a
cheltuiala de taleri 865, ce arată
condee necuviinci6se, și după dreprăspundă orașenii și rămâne ca să:

ce ge va găsi cu

cale,

ca să iae un

sfirşit prigonirile acestea, mai vîrtos pentru locuri coprinse de numiții străini:
şi cumpărat de dânşii din moşia orașului, căcă şi: de-acum înainte::mai viind
Gmeni străină și așegându-se cu sălăşluirea pre moşia oraşului, urmâză. și aceia
să copringă

și
„să cumpere
locuri, unii iară

din

moşia oraşului

şi cu înmulţirea :

norodului. ce se va aduna pre numita moșie, 'va ajunge lucru de nu se va putea

mai lua.
hrăni orășenii a cărora este rayşia, nică străinii și nici-:odată nu va
,
tale.—1806
Inălţimei
arăta
a
lipsim
nu
care
de
dânșii;
sfirşit prigonirile dintre

lunie 20.
Vel

Postelnic,.. Dumitrache Racoviţă, vel Logofet.

u
- Ipsilante
16 Constantin Alexandr

Voevod

Cât pentru locurile ce le-ai cumpărat străinii ungureni de ld orășeni
rea
fiind-că orășenii nu sunt volnici a vinde și a înstidina loe de al oraşului,
la
banii
i
rîndători
întorcând
-ca
im
porunc
și
lor,
vingarea
este
ă
neprimit
şi
ei
şi
orilor
cumpărăt
a
stăpânire
sub
iarășcumpărători, să rămâe acele locuri
să deo 'orăşenilor pentru acestea clucă și dijmă din tote, după obiceiul pămân-:
ispravnicii .
tului -ce de obște se urmâză, iar pentru cele-l-alte locuri, măcar că
câte două
numai
că
gice
,
cercetător
l
judeţului de împreună și eu orînduitu
trebuinţa
pentru
ungureni
din
fie-care
ţine
a
cuvine
se
pogâne și jumătate
lor, drept tocmâla așegămîntului ce se coprinde în zăpisele lor, dar fiind-că
în zapise nu este prohdeorisit cât loc să ţie fie-care? și fiind-că iarăș ispraynicii arată prin a doua însciințare a lor, cel trimis de la 16. al trecutului

e aii coprins ungureni de li-se vor lăsa, iarăș
Aprilie, cum că şi tâte locurilce

nu le este de ajuns, ci se duc şi la alte moșii depărtate de "și fac arături și |
semănături, unde acolo fac altă clacă şi daii deosebit dijma la stăpânii acelor
nu nuniai n'aii coprinse câtuș de puţine
moşii, 'se înţelege dar, că ungurenii
locuri mai multe pentru trebuinţa lor, ci încă sunt și lipsii: de locuri ; drept

acea nu ati orășenii cuvint a ice,că ungureniă ati coprins

locuri

de prisos,

ci tâte acelei locuri câte at avut până acum, hotărim să le aăbă și de acum

5.

„NU.
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a

a

it
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a

LIRI

E de observat cum emigrarea de români adeleni şi anume la.
a. ăse face şi la inceputul secolului al XIX-lea.
Câmpu-Liung continu
In 1804, Domnitorul Constantin Ipsilante are ocasiunea de a rindui

o.mare anchetă jn judeţul Râmnicu-Sărat;în contra ăăminișteaţitinei abnsive'â ispravnicilor
din acâşt judeţ, administraţ
iune denținţată id jalbă,

de mai. mulţi boeri din. acel judeţ,..Faptul.că hoerii denunţă abusurile .
Ispraynicului, dovedesce,
nui vorbă,

că'era. la;mijlo. şi :0.afacere por:

litică, barem. de. acea; politică, :care :se mărginesce'intru a face opo:

siţiune unor slujbaşi cu gând de a-i inlocui, de'ă se substitui acelora.
„„.
.

Dăm în noță actele din care se pâtg' vedea
LR

„aj

i

țiune aduse,

PRI

Ie A

EI

ii

.

:

cc

ELI

isa

ma,

zi

punctele de, acusa:

tatii

înainte, plătind. fioș:care la: orășeni -:ceea-ce prin : zapise :su nt: așegăţi,: iar nu:

mai mult; asemenea. :să::plătâscă orășenilorși “taleri: 74.60 tocmâla''lor: pre trei

ant, trecuţă, ce n'aii: plătito, după sinfonia lor, iar"pentru :cheltuiala've'o: cerură -

ungurenii
de :la ei, fiirid-că ni se. arată: de: către Dumnâlor 'boerii:'cum că este prea; încărcată; și unele eondes sunt; necuviinei6se,
bine ati judecat Dumnslor,
și: asemenea-:poruncim și. noă,-ca orășenii -să'le plătâscă :unigurenilor, na numar: jumătate de taleri 365 ce arată: că aii cheltuit, și: Dumnâvostră “ispraviircilor
ai judeţului într'acest 'chip . precun: s'a gis, să aveţi ada; nizam “de urmare pentru. î6te, spre cea desăvârşit şi isbrăriire a: lor.—4806, Lunie 99;
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Pai:
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Prea" Tnălțate Domne

După jalba ce” aii. dat Cârstea Sluger, Iordache și Ienache și Hristodor
şi Paharnicul Dumitrache Loan și. lordache Neculeșcii și Asaohe și Costache Robeșcii și cu toţi cei-l-alți câți se allă şedători cu. casele lor în sud. Slam-

Râmnic,

pentru Dumnâlui

Spătar

Dibooglu

Ispravnicul -acelui judeţ

arătând

prin ş&pte ponturi nedreptăţile :ce dic că sar fi făcut Spătarul: locuitorilor județului, orinduitul: Zapgiii - Vătat-de-.aprogi,, înfăţoşind. înaintea nâstră: pre trei.
din jăluițozi, însă : Paharnicul Dumiţrache, Hristodar şi Ioan Necnleșcii.ca Dum- n6]ui numitul, boer, am făeuț cercetare cu scumpătate și arătăm Inălțiinei tale, ațât
pîrele jăluitorilor, cât și -.răspunsurile. Dumnâlui Spătarului, de. împreună,şi -

cu, a: nâstră
,
i

si

4

Pa

chibznire

ce: facem, spre descoperirea

Pirile jăluitărilor

n

„AnDie că ai dat Spătaru poruncă.

zapțiilor „să sil6scă pre locuitori spre, ;.
ai aduce plocâne de la fie-care sat
câte,o vulpe seaii taleri 8.în loe de .
vulpe, care âii. ajuns până acum pre-,,
țul vulpii până la, taleri 30, răspun-

adevărului

acestei

pricini.

- Răapunsul: Domnului Spătar
„ Făgăduesce că nică aji seris,acest

. acest, fel :de. poruncă,la zapcii, nică
ai poruncit. lui Ştefan „Sameşul să
., serie,darplocâne: 'X-aii adus locuitorii
, cară, s'a întâmplat a veni,
cu. pricini
de jălbi,şi vulpi şi curcaniși păsări şi

gându-șe în hani, arătarăm
un răvaș .,. . altelede mâncare, însăde a lor bună

a lui Ştefan Sameșul, ce scrie, către “
un zapciu de plasă, cum că le este

voi6, i-ar
nu siliți de Dumnâlui, așişdorea tăgăduesce că n'aii cerut de

:
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rilot, '6ă 'în 'vremile trecute ori-cine,
vânta“la Isprâvinie nt venba'ci ma-!

nele gâle, după cun şi ds lă.0'
vrârtid înodce Sai -obicinuit, ci fie“câre "'după cui îi eră"! pricina -

la Pârcălab ot

îşi' facă

datoria

câți vor! vâni du” trebi'de
a
leilor,
dipă iputerâa pricinei,să aducă câte
o vulpe; dotiă, seaii câtă un jder doui:
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în silă
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de la

toți râmătorii ce aii intrat în, târgul
Focşanilor, câte tal6ii unul.

a
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:
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ș

mu
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e

omul năvală de ai intrat în casă,
cerându-i răspuns, Vaii întrebat : adu-

arăta

îs

i

sâre, iară Spătaru, după.ce Vaii ținut
afară ca vre-o trei câsură, apoi dând

le va

i

în

pre Părcălabul satului cu acea;seri-“

acâsta.
9. Cum-că ai luat

1

!

să găsâscă: să cumpere, seaii de nt
vo» găsi prin satele lor, să vie la dânsul să le facă înlesnire cu ce mijloc
să iasă înaintea boerului; de care gice:
Paharnicul Dumitrache, unul din jă„luitoră, că irimeţând maică-sa scrissre
către Spătar, ca să-i mai scadă satul
Fântâna Turcului —ce-l plătesce Dumn6eă,. fiind: încărcăt; ati trimes "chiar,

de față acolo şi însuși

i

.

cârii” ni vor avea prinși d6 dânşii -

s'aii vulpi? și gicând că n'aii adus,ail
qis să dee taleri 20, iar Părcălabul
răspunqând că nu are de unde da, fiind .
nisce săraci, nu numai vre-un scăqămînt nu i-ai făcut, ci nici răspuns
la serisâre nu i-aii dat, care om este

a

taia

sui
bag a
A

4

vâttos că'.aii câștigat

de al'da scire, că

Ă

a

Fânţâna Tureului,

de porunca Visieriei,.

căte o 'rulpe două seaii 'jder, seaii lup,
saii:-răs, şi mai

.

aaa

nică vulpi, nici bani, iâr rășpuris all,
făcut către muma Paharnicului cuin
că scădămint. nu, pote să facă fără

jalber își făcea şi datoria” a aduce

pre acest. boer mare,
te scie şi obicâiurile Moldoriă, trebuinţa urm6ză
ca'să se îndrepteze obiceiulile vechi
piintm”a
lor povățuire, după 'cum şi el.
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Mai

sunt de observat ploconele şi natura

acelor ploc6ne prefe

rate de boerul Ispravnic: vulpe, jderi, lupi, ris... Caracteristică -este.
nota că boerul era «Moldovean» şi că cundsce bine obiceiurile pă-

3. Cum ca aii luat de la
și măcelari

și

luminărari

orînduite.
.

«.

.

O
.

.

brutară
avaeturi

de aceste ce sunt pentru hrana tre-

E
.

4. Ai făcut orînduiala

de lemne

ca să se aducă în orașul Focșani, şi
să se plătâscă locuitorilor câte 50
paralo carul, cu pricină de a nu se
pricinui lipsă de lemne, și acum acâstă bună economie a Spătarului aii
ajuns la atâta r&utate, în cât se vinde
carul și până la taleră .7, făcând bitirne cu satele cu bani pe șin, şi
cum că acâstă orînduială de lemne
n'aă

făcut

numai

pre

Tăpgăduesce că aii luaţ, dar nizam,
le-aii dat; ca să fie orașul îndestulat

la

satele ce

sunt mai aprâpe de Focșani, cale de
un ceas seaii de două, ci ai făcut-o
şi pre la plăşile ce sunt departe de
Focșani cale ca de 13 şi de 14 c6sură, şi fiindu-le cu greii locuitorilor
a veni de acolo cu lemne, ai fost
satele silite de aii tocmit 6meni cu
plată giea, spre la aduce lemne de
orînduială la Focșani, iar alţii ai
mers cu bani în pungă de le-ai plătit și alţii le-ati cumpărat din Focșani,
5. Cum că aii dat porunci cu Mumbașir ca sa stringă câte un car cu
fân de la trei liude, cu pricinuiire că este trebnincios pentru trecătorii mosafiri, care acest fân nu-l
primesce în natură, ci în bani, câte
taleri 15 carul, care bani se strîng
cu mare grabă, arătând și o scrisâre .
a Setrariului lenache Neculescu ce
scrie cătra Hristodor Niculescu, unul

buinci6să a tutulor.

|

„Fiind vremeade iarnă

că aii contenit de nu

şi vădând

sunt lemne de

vingare,. pentru ca să nu rămâie orașul lipsit

a

pătimi de

frig, aii gis

Sameşului ca să facă porunci la zap-

cii de a îndemna pre locuitori să vie,
cu lemne de. vîndare la. târg, însă
starea judeţului n'aii. sciuto-o fiind
orînduit de. curând ;Ișpravnic, nici
"i-ati arătat cinevaș, că acelea. plăşi
cad departe de Focşani, că nu le-ar.
fi orînduit să aducă lemne, nici are
scire că s'aii făcut

vre-o bitirmea cu.

bani,ci acela, ce va fi luat bani, să-și

dee s6mă.

|

|

,

Tăgăduesce că nu are nică. o scire
de. asta. ...

din jăluitoră, că se cere de trei lude

un car:de fân, și nu fân ci bani de
car taleri 15, ce se numesce fân pentru
mosafirii trecetori, și că aii intrat
zapeii printre Smenii lui Hristodor
și făcu mare turburare.
6. Ai dat poruncă ca să sil6scă

Orînduiala de salaoră

ai

făcut-o

mentului, adecă

era iscusit in arta de a:jă fui omenirea,

plocâne !
zapciii pre. locuitori să porn6scă satele salaoră la Snagov pentru podini
de podurile Bucurescilor, care și a-

cestea are să ajungă la luare de bani.
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cu nume
,

de

iei

din porunca Mării tale, dar pre urmă
făcând însciintare la Înălţimea. ta,

cum că le este cu grei locuitorilor
de a trimete salaori de acolo fiind,
Jec depărtat şi viind porunca Inăl-

țimei tale, că s'aii iertat facerea de
salaori, îndată aii scris și Dumn6lor
“zapeiilor, ca să nu supere satele.
Zapociii ai 'orînduit nu pumal din
_Smenii Dumnâlui, ci şi din pămentenă, pre cari "i-ai ales de vrednici.

7. Cum-că ste plăşile judeţului
le-ai vindut la zapcii ce i-ai orinduit, luând de la fie-care bani, de
la taleri 70 până la taleri 150, după
cum este şi plasa..
Deci fiind-că Dumnâlui Spătarul Diboglu so apără de tste
cerut jălaitorilor să-și dovedâscă arătările lor, şi răspunseră,
ai, iar la fața locului pot să le: dovedescă; neavend aici
alegerea dreptăţei; ci găsim cu cale,
nu putu judecata să VIEfacă
a
a:

cu tigăduire, am
că aici dovadă nu
jăluitorii davadă,
să se orînduiască

faţă cu
un credincios al Mării tale, ca să mârgă la numitul judeţ, unde, de untul

părțile ce se va găsi cu cale de către Măria ta, să cerceteze cu de-amăr luat
de saii
de ati făcut Spătarul Diboglu acea orinduială de fân în judeţ, şi
? așișderea
banii
dat
s'aii
mână
cui
bani, câte cât s'a plătit carul? şi într'a
câsuri sunt
câte,
fost?
aii
plăși
ce
la
Focșani,
de
lemnelor
şi pentru orinduiala
.cu bani,
a
biturme
depărtate acele sate de Focșani şi de s'ati făcut lemnele
cum
lemne?
de,
lă
orinduia
acâstă
dintru
seaii ce pagubă ai cescat locuitorii
,
Spătarul
ui
jumnâl
urmat
ali
că
ă
jăluitori
arată
-ce
lte
şi pentru tste cele-l-a
fie-care
la
și.de
?
nu
seaii
să cerceteze iarăş cu de-amăruntul de sunt adevărate
ce pricină ?
madea căţi bani s'ati luat? printr'a cui mână și de cine anume și cu
acest. răvaş
scris
ai.
de
t
îndrăsni
s'aii
cum
Sameșul,
Ştefan
să cercetăm și pre
la Zapciii, și de

va fi scris de

sineș, este vinovat

a-i se face. de, Măria

sa că-

dovedi adever
duta pedâpsă pentru netrebnica luj urmare, care în ce chip va
face. cea desăse
a
spre
e,
plirofori
dreptă
tale
Măriei
aducă
să
la tote acestea
26.
ie
vârşită hotărire de către Inălţimea ta. —1804, lanuar
hica, Vel Postelnic, Vel. Vistier.
Vel Logoftt Constantin
Ia Constantin Alexandru Voevod gospo. Zem. Vlahiscoie:
Vardalah,
Orinduim pre boierul Domniei mele, vel Grămătic Manolache
Slăm.
judeţ
numitul
la
mârgă
să
volnicie
nâstră
căruia îi dăm Domnâsca
Paharanume
aceștia
ii
jăluitor
din
duci
pre
şi
ă
împreun
aici
de
luănd
Râmnic,
pentru
nicul Dumitrache și loan Neculeşeii, ca s 4 fie faţă acolo la cercetare, unde
județ
in
ea
cercetar
face
a
aibă
să
jos,
mai
coprind
se
câte
tâte 'aceste madele
judet,
la
acolo
acum
află
cu tâtă scumpătatea, prin marifetul Ispravnicilor ce se
e maşi dreptul adevăr, în fiinţa lui dovedindu-l, peniiu fiteş-care din numitel

dele, să aducă Domniei mele

pliroforie curată, după dovedi vrednice

şi ade-

m Domvărate, fără de părtinire, la nică o pârte; pentru. care scriem și poranci
judeţ,
numitul
la
de
noştri
ilor
Joanitor
nia mea și vouă tuturor orășenilor şi
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„. „«Săonstantin Ipsilante, după pilda: altor. Domni; îşi -administrâz
ă
moșiile rinduind cu carte Domnâscă epistaţi la ele.
ati]

Prin măsuri administrative Constantin Ipsilante apără tăierea pădu-

rilor încreşcere,. după cererea unor

ma şieri mait-ales :î0 judaţele-:de

câmp, unde nu cresc'pădurila' cu înlesnite, Acâstă” nlăsțură!!
se” pâte
docume
ci nta
pitacul că dăriin not
deă,
şi
aes ta se roteră numpl. ja
pădui&
a despre. moşiile Tătiveşcă şi Andreeni dia Talomiţa 2.A
4

fiind-că într'adins

am trimes „pre acest

boer al nostru

credincios

cercetăto

să nu, șă sfiiți.a arăta dreptul adevăr al lucrurilor, fără de însă nis-care- r,
va
asupriri. neadevărate, „ci întau curăţenie și, dreptate -să: arătaţi:. cea -singură şi
chiar fiinţa adevărului, luorurilo.—-1804, Januaria 30...
i.
iai
„

Cea.

XLVIE,

fila

4494!

pei

5

ai 4

,

i

1. Cartea lui Drăghici
“a

:
ii

îi

tai

a re

rol

care se orînduesce

mață și luă,

4 pă:

ca ate

Epistat

od

CEI
iritat da
aan Bem: iPlahasegiey.

lâ inopiile

-: i pr
ai

.

'0t Afu-

ea

!

in

di

- Fiind-0ă asupra moşiei Ulu'eui
iţi
aritândou
i ă iiordeile
adolo și cele-l-alte
moşii : Răcorescă, - Bărcăinesci, Manasia,- Cioelină şi Ckăieioi, cu viile 08 se. află

pre aceste moșii ale 'casei Domn ei 'melăși ci pogonașii Lor, aim rinduit Dom:
nia niea epistat pre... îi! dări adbstă duminc
ndsttă cânte
sea
la mânsle săle,cu care
șă aibă volnici6'a făca, zăpt moșiile și motile șiţăte lor aril case; de la ârendașul
ce aii fost până acum, prin catastiv ante; iscălit U6“acel arândăș, căruia ateridaş

find-că i-S'aii împlinit şotocul de IA gi “th: Mai
de venit'ceulse va fi adunașit,de acăța îndintă Să ai ăorinduitulde Dom.
„nia mda Epistat a căuta şi a stringe” vetliturile $i'cașlilu
rilo moșiilor şi a ta
rilor 'după obiceiul pământul

ui şi după “căndidă Divaiiului ; de
câre poruncim
Domnia mea 'stugilor, stiitelnicilor,- pogonaşilbr şi, posluşriicilor casei, gum
şi vouă tutulor locuitorilgi că V6.alăţi” segătosi îşi cast
vă hrăniţi pă. aceste
moșii, să ctinâsceți
pre mai sus numitul de Epistat, orindait;
de Domnia mea,
dândii-ă 'supuindre Și ascultare” la cole drepte Șieu cals datorii: ale vâsțre
şi

obiceiuriloi "moșiilor, "că să 'potă Găuta: şi a stringe! veniturile fără. de
cusur

așișderea poruncim și Dumiibrostră ispravilicilor 0t sud Ialomiţă, că la tele;
ce

va arăta orinduitul' Epistat, să aibă de li: D-y5tr
tot ajutorul
ă
cel cuviincios, ca să pâtă avea înlesnire la căntatul veniturilor. ţi saam vecek
gpd. —
,
“
1804,

vaii
i

Maiii,

2Q.:.

Şi

ta

CO XVI,ta 848, e ii
i

|

Pa

tai

e

i

i

N

Pai

Du

Pap

er
i

Nat

it b

i

ut

i

a
ai

Pta
Pi

Pact
:

vitei

„Zen,

pei

:

„i

Vlahiseoie:.

:

ii

i

cf

-!

-* Dumnbvâstaă” ispiavnicilor ot. sal lalomiţa, sănătaţel. la Domnia
mea aii
dat jalbă Petre Vasiliu, ară'ânq, ci p:0 moșia ce, Se .nmesce Andresesci
şi : Tă=

tărani, dinti'acel; june, având şi, o' pălupice care acum ai. început a ,oresce
şi
a''se înălța, locuitor
ii de prin împrejur 0,taie și, 0, Sfăramă, din: care pricină

nu se pâte face pădure, „precum,58. cade,în starea, ei, cerând. porunea:
. domniei

mele: spre'“a

0: av6a apărată ca să,.potă veh
în starea
i ei, şi fiind-că in . acel
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Isgonirea din ţeră a acelor ce turbură linişcea publică presintă un

cas mai curios. Domnitorul nu cuteză să expulseze pre un individ
din Constantinopole, dar ordonă- marelui Cămăraş, să mergă la acel

'că are voie să se ducă
individ «să dea să înţelsgă

din ţeră la Ţari-

- 200 3
La labe,
şi să 1 dea rărag,de drum dela Spâtârie
grad
în 9 Martie 180455 constată că acel individ n'a prea: voit să înţelegă

din țâră, ba incă necontenit superă pre, Domnitor
„că trebue să plece
cu 'jalbe. Constantii Tpsilante serie diri poi ămăraşului, -

mai-mult, cum
Amintim, asemenea, caș, spre” a constată, odată
nu după
“Domnitori îşi măs6ră ăctele administraţive, şi judecătoresci,

“interesele ţărei' şi după dreptate, ci in
care

Cine-va

nu

ar fiavut

vedere, cu persona -... -,;

legături la Constantinopole,

era

expulsât

cu Ebhstan„fără mal multă politeţă; unui îidivid care'are relaţiuni
plece:
să
trebiie
“că
ge
dă -a: înțele
i: se: ;:
tinopâle
ii

a

ai

,
judeţ este sciut şi cunoscut că fârte anevoie se cresc şi se rădică pădurile
că
imăa,
Domnia
;
porancim
vă.
dar
aceea
penru.
cămpie,
find loc numai de,
.mai

păzind orindaiala pădurilor, după poruncile ce, sunt date de mai nainte,:.
vârtos la acel judeţ, unde cu anovoiese cresc şi se 'rodesc pădurile, fiind cum
diceri,cu „deosebire de alte judeţe, să daţi nizam lăeuitorilor împrejuraşi fă. .
cndu-le:zapt a: nu mai strica și a mai! sfărăma: păduricea acâsta:'dând şi mână
de.-ajutor: ;oniului..ce-l 'are..orînduit de pază; că :săpâtă' apera ::spre ''a' piltea

et

ii, sagm receh gpă.—1804; Iulie Bei:
veni în starea.ă.
+
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„.„ Qarte de Dumbravă poprită.
i

tai

ci e Zen

-Vlahiscoie

r sud: [Hfov Sinătate, fiindcă cuviosul Egumeh
Dumnealor ispravnicilo'ot'

al sfintei mănăstiri Radu Vodă, chir Ignatie Archimandrit, prin, jalba către
Domnia mda, arată, bum că: pre moșia niăniistirei 'ditr'acel judeţ, anunie Ileana,
având Dumbrava nouă sădire la câmp, păzită şi apărată,ca să pâtă face a veni
în stare, şi saigii ce se află cu oile în partea locului la isthat, intră în silnicie de o taie şi o sfărimă, corând porunca Domniei mele pentru apărarea

ru
ntgât”
pesait
acestei Dumbrăvi ;detă tât''Saiipii

dbosăbit- porunca Domniei

cel caviincios, iar pentru apăle, da nizamul.
mele, către Dumn6lor ispravnia cii

ratea Dumpbhăvei e către locuitori 6 poruicim, că păzind; orinduiala dumlobrăvilor; câri după obiceiii sunt a îi. oprife, să daţi. nizamul cel cuviincios
mă-

'cuitorilor,

“a nu o mai

tăia Și 3,9 anal „strica, „având.. orînduit: păzitorul;,

pâă apăra. îi :saam
ulos.de, la, Dumnlor,:ea să a. eee
cel: cuyiinoi
năstizer” ajutor
eri
pa
ca
14.,

feceh

gpd:—1803, Iulie

God XVI; fila 407...
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CAPIXRRI

Fustiția „Sub Constantin. Zpsilante, |
informaţiuni. despre mersul justiţiei. sub Constantin Ip-

silante, aprâpe în ordine cronologică.

|

|

“La 95' Noembre 1809, noul Domnitor rinduesce judecători, noul.la
judele, dar tot în legătură cu ispravnicui. Iată în ce mod .era redactat

pitacul de rinduire:

E

e

<Data am
nstră domnâscă carte lui, . ...... „prin „care :l'am. rinduit judecător la sud ....,.. ca să caute igte pricinile de judecăţi ale locuitorilor,
cu bună cercetare, ca să le hotărască cu dreptate, și pentru fie-cae pricină
ce va judeca, să facă hotărire în scris la mâna cui se va cădea, ferindu-se

de hatir..... ..

SE

e

i

a

e

«Pentru care poruncim: Dumn-tră Ispravnicilor, să-l cunâsceți ' de
judecător

și să-i dați mână de ajutor cu Gmenii

Dumn6vâstră, & se

aduce și a șe

sedte în judecată. Care judecători vor fi lingi scaunul isprăvnicesc, ca
să caute

pricinile judecăților. necontenit . cu

ispravnicii, seai când

ispravnicii vor fi

încăreați cu alțe.trebi ale judeţului, lipsiţi, să caute judecăţile în. tâtă
vremea

fără de a lipsi, iar nu de a se chiănia numai cu nume] judecător. .... Dtept

"aceea poruncim și mazililor și breslașilor și ..... deobşte,să fiți: însciinţață
de acesta și fieșcare pentru (pricina) ce vor âvea, să mârgă să se judece
la

orinduitul de Dumnâlui bver judecător, că pentru aceea am orinduit deosebit

de ispravnici şi judecători; ca să caute.cu înlesnire. şi fără
pricinile judecăților ce va. fi.2—1802, Noembre 925 |. .

zăbavă

în

tâte

„La Divanul din Craiova urmeză, schimbări în 4805şi 1806 2.
1.:Cod. XLYII.
i

|

2. I& Constantin

Alexandru Ipailante Voevod
Cinstit și credincios boerule al Doniniei mele, Dumnâta

bir vel Bane
Manolache Creţulescule, Epistatule âl casei Răsurilor, fiind-că
tru de la Craiova s'aii orinduit “Olucerul Constantin Brăiloiu,Ja Divanul nosjudecător în
locul

Serdarului Pandie,ce să află în patimă de b6lă, poruncim
dar, ca pre
lângă taleri o sută ce era l6fa nuhiitului Serdariu, săse mai
adaoge alţi taleri una sută, ca să iae Clucerul Brăiloiu pre fieș-care lună po
taleri 200,
iar Serdariului Pandie îi orînduim Domnia mea ca să i-se dee
de acum înainte
po taleri cinci-deci 18fă pre lună, pentru ajutor ]a neputinţa
și scăpătăciunea
sa ; așisderea să se urmezea se da și alţi taleri 200 pre lună
Clucerului
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"La judeţele oltene încă aă trimes judecători şi anume: la Mehedinţi. pre Şătraral Răducanul Sefendache ; la Jiu] de sus pre Ioan Sâm-

boteanu ; ia Vălcea pre marele
Jiul de jos pre marele Armaş
trache Berendei 1.

Armaş C. B. (documentul e rupt) ; la

; la Romanați pre DumiGeorge (e rupt)

Boerii judecători de la Depertamentul ae patru din Craiova nu
aflu să fi fost, schimbaţi de Constantin Ipsilante.
de acolo, însă, noul Domn a introLa Depertamentul de criminalion
dus schimbări. O circulară către judecătorii Depertamentului de patru
din Craiova, din 2% Noembrie 1802, dice, că aceştia aii de a judeca
«ricinile de judecăţi ale norodului, câte li-se va orindui în scris... să
aibă a le judeca după pravilă, spre a'şi afla fiesce-care nepărtinit îndestularea». Consţantin Ipsilante adauge a dice: «Când se va areta ne-

drept judecător, ori leneş, ori făcend hatir seau voie veghiată, seal la

alt interes... acela va fi osindit după pravilă.»

|

|

n cartea deschisă către criminalion din Craiova, Domnitorul scrie,

că acest

Depertament

«să aibă a căuta pricinile de judecăţi ale vino-

vaţilor câte li-se va rindui în 'scris de către Dumnelui Caimacamul şi
de 'către dumnâlor boerii divăniţi ai Craiovei» 2.

Tot la 25 Noembrie

1802, noul

Domnitor

adresză o carte des-

chisă către Caimacam şi către boerii divaniţi ai Craiovei, prin care
face iîntocmir6,. ca Divanul să caute tote treburile de judecată, numai
Şerban Oteteleșanu, ce s'aii orînduit de Domnia mea judecător iarăș la Divan,
prostichiii preste cei-l-alți divaniţi; să se mai dee și alți taleri 20 pre fieșcare lună la dou Logofeţei condicari la două Dopertamenturi de la Craiova,
adică la Depertamentul de patru şi de cremenalion, ce acum s'aii orînduit de
Domnia mea, şi Dumneta așa să urmezi spre a se aședu la catastitul lefilor
de a li se da ia vremea cea orinduită l6fa lor, precum mai sus se arată. tolia
co pisah. — 1805, Martie 13.
Cod, XITX, filă 210. |
Vaii făcut Pitac la casa 'răsurilor, să dee 16f% pre lună câte taleri 200
Clucerului Dumitrache Brăiloiu, ce sati orînduit Dixanit la Craiova în lucul
“
lui Gheorghe Argintoianua.—180$. Aprilie 1.
Cod. XIX, fila 259,

E

„4. Coa. XLVIL.
a
92, Cod, XLVIL
Istoria, Românilor de ..A. Urochiă, —.

e
_

”
1, — Sevorur, XIX, — 33.
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în unire cu Caimacamul
-potă judeca
,

URECIHĂ

şi nu singuri, precum nici Caimacamul să nu

singur!.

In 1805 Martie 4, Constantin Ipsilante adresâză o lungă admones-

taţiune Caimacamului şi Divanului
administreză şi fac justiţie 2.
4,

ou

e. .

+ Zem.

din

Craiova,

pentru modul

cum

Vlahiscoie

Vrând Domnia mea ca să se păzâscă dreptatea și buna orînduială, atît în
pricinile de judecată ale norodului, cât şi întru tâte cole-l-alte porunci, ale
Domniei mele şi trebi deobşte ale pământului câte urmâză de la Divanul nostru
al Craiovei şi să lips6sea catahrisis ce curgea mai înainte, păzindu-se o bună...,
De aceea dar am făcut Domnia mea acâstă întocmire la Divanul de acolo,
ca Dumnâlui Caimacamul, ori-ce trebi și porunci se va da de către Domnia
mea pentru veră-ce și ori-ce pricine și. trebuinţe urmâză în partea locului de
la acel Divan, tâte să aibă a le căuta împreună cu Dumnslor boerii ce-i avea
Domnia mea rinduiţi divaniţă la Divanul nostra de acolo, fără de vre-o osebire în parte, nefăcând nici Dumnâlui Caimacamul fără Damnâlor boeri divăniță, nici Dumn6lor boerii divăniţi fără de Caimacamul vre-o urmare seaii
luciu, ci la tste să fie intro unire împreună lucrători și următori, ca printr'o
osirdie și unire a tuturor Dumnâlor divaniţii împreună cu Caimacamul, să se
urmeze o bună dischisis a părţei locului în curgerea trebilor și poruncile Domniei mele fără cusur și cu bună rînduială. Pentru aceea am dat acesta a nâstră
Domnâscă carte“.
Repetă apoi în cartea de rinduire a fie-cărui boer, că boerii Divaniţi și
Caimacamul să caute pricinile de judecată ale norodului câte se vor rindui cu
porunca Domniei, ori cu jalobe la Divanul Craiovei, să se silescă a face dreptate, să nu năpăstuiască

nimic,

ca să nu

prelungâscă

judecata,

să

caute și de

alte trebi ale pământului, cum şi ale zaherelelor și a pricinilor deobștie.

2. Eacă acâstă carte deschisă:
1& Constantin

Alesandru

-

Ipsilante

Vwd. gospod.

Zem.

Vlahiscoie

Cinstiţilor şi credincioși boerilor Domnii mele, Dumnâta Caimacumule
și Dumnâvâstră Divaniţilor de-la Craiova, sănătate, sciut vă este tuturor Dumn6vâstră rîvua ce avâm Domnia -mea de a se păzi o bună orînduială, la tote
judecătoriile câte avem orînduite în tâtă ţera, după care şi cuviinciâse porunci cu îndestulare avem date, atât prin graiii, cât şi prin scris, de a se urma
la tâte locurile de judecătorii evtacsia aceea ce se cuvine, ca la un loc ce este
orînduit de a se cerceta și a se judeca pricinile norodului, fiind-că judecata este
a lui Dumnegsii; şi unde eram în bună nădejde, că mai vârtos la cel de acolea Divan al nostru, se va urma şi se va păzi acesta mai cu deosebire, ca la
un Divan Domnesc, unde avem Oaimacam orînduit Epitrop al Domniei, şi
atâţia boeri pământeni Divaniţi, aleși şi cu bun ipolipsis la Domnia mea, cu
multa mirarea nâstră fu să vie la audul nostru cele împotrivă, că adecă se
„urim6ză

o mare

atacsie;

nefăcându-se nici

adunarea

Dumnârâstră

la

vremea
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în magistratura din Bucuresci se fac numai în Februarie

Numirile

La Depertamentul

|

|

i

anul 1803. .

de opt, sunt rînduiţi judecători: biv vel Clucer

Dumitrache Fotache, biv vel Stolnic N. Creţeanu, biv vel Medelnicer
Dumitrache: Brezoianu, biv vel Sluger N. Z. Serdar Mânoilă, biv vel
Pitar Dumitrache, biv vel Şetra” Răducanu Caraiman, biv vel Treti lo|
gofăt Lechiiu.

La Depertamentul de şepte, sunt numiţi judecători: biv vel Clucer
lanacache Mavrodin, biv vel Paharnic D. Vaarlam, biv vel Serdar
Antonie Fotino, biv vel Medelnicer Ianacache (9, biv ve] Şetrar Alecsandru Persiano, biv vel Clucer za arie Ioniţă Greceanu, biv vel Treti

Ea

logofăt Teodorache Cloşeă |.
PI

La Depertamentul de criminalion
Biv vel Stolnic C Caragia.

sunt

numiţi judecători :

Biv vel Serdar Teodor Fotino.
Biv vel Medelnicer C. Lica.

Biv vel Vistier Pascal Bactatlaşi.

NP

„Biv Vătaf de aproqi Răducanu Fărcăşanu.

ce se cade, spre a căuta judecăţile norodului, cum și alte pricini şi trebi ce
cu poruncile Domniei mele se rinduesc acolea, la acel Divan, nepăzindu-se
sistolia aceea ce se cuvine a avea fieș-carele, ca la un Divan Domnesc, și așa
nu numai curge o fără îngrijire şi defăimată urmare, ci încă și săracii locuitorii şi alți mahalagii pătimesc mâhnire, și încunjurându-se de colo până
colo perdându-și vremea lor în zadar și stingondu-se cu cheltuelile, lucru
fârte nesuferit, la voinţa nâstră şi pricinuitor de mare turburare asupră-vă;
pentru care iată printr'acâsta domnâsca nostri carte, ce într'adins vi-s0 trimite. siraşnie vă poruncim, să aveţi a vă aduna în tâte dilele de dimin6ţă la
Căimacămie,

adecă

la locul

ce este orînduit

de ă se face Divan, unde,

nu

nu-

mai toți Dumnâvâstră să aveți a vă purta cu cuvinciâsă, rînduială, ca la un
loc de judecată și Divan domnesc, căutând necontenit. judecăţile, fără de pregetare, ci şi norodului spre a nu se zăbovi cei cu pricini și jalbile lor, ascultându-le fără de pregetare, cum și alte trebi și poruncă domnești ce vi se
trimit teorisindu-le spre a nu se batalisi şi a-și lua fieş-carele tr6bă isprava
ce se cuvine, ci încă și pre toţii zapciii, logofeţii şi slujbaşii Divanului de
acolea, să-i înfrânaţi și să-i îndatoraţi a'și “păzi fioș-carele fără de cusur datoria slujbei luă, priveghind Dumnâvâştră de a nu se face de căte dânșii luări

de bani și jafuri, cu numirea de ayaeturi, mai mult decât acea ce este rînduit şi canonisit a lua fieș-carele ; ci. dar așa să urmaţi negreșit, întocmai pre

cum vă poruncim, că mai viind la auq acest fel de urmări, tare ne vom turbura, atât asupra Dumnitale Caimacamule, cât și ăsupra Dumnâvâstră Diva-

niţilor ; acâsta poruncim.—1805,
Cod.

XLIX

fila. 209.

1, Pila 55—66,

Martie 4.

|

YA.
6.
T.
8.
9.
| 10.

URECHIĂ

Biv vel Pitar Nicolae Blehan.
Biv vel Staroste za negulători, Ioniţă.
'Biv vel Ceauş agiesc Tănase Ghior ghake

Biv Polcovnic Grigorie.
Biv vel Vistier Iamandi sin Meftupoiu.

La Spătărie.
Biv vel Paharnic
„Biv

vel Serdar

Ioniţă

Creţian.

Antonie.

La Agie.
Biv vel Şetrar Constantin.
'Biv Polcovnic Sterian.
Urmâză decretul domnesc cu care li se “spune, să se. adune la
Depertamentul respectiv şi să caute pricinile 'ce li se rînduesc cu
dreptate şi «Dumnsta cinstite şi credincios boerule domniei mele vel
Logofăt de ţera de sus, după ce se va trece în condica Divanului Dom-

niei mele fâia acâsta,

să

o

faci

apoi cunoscut

Logofăt za obicieuri, spre a se azeda
16r». —1803, Febr uarie 182.

4. Cod. XVII,
„Judecătorii ce sait orinduit apoi :
La Depertamentul de opt.
“Biv
,

e

Să

Biv.

vel Clucer

6]

Dumitrache

Spătar Alecsandru

Potino.

Roset.

Biv vel Medelnicer "Scarlat Romaniti.
Bir vel Sluger Domopalat.
Bir vel Pitar Dumitrake

“Constântin "Grecianu,
“loniţă sin. Paharnic Sofendache şi Constantin.
La
Bir

Depertamentul de geapte,

vel Clucâr lanake Mavrodin.

vel Paharnic D. Varlaam.
Biv vel' Serdar Antonio. Fotino.
Biv vel Serdar Alexandru Persiceanu.
Biv vel Medelnicer Ianake.
”
. Biv vel Clucer za arie Ioniţă Greceanu.

Bio

al treilea Logofăt D. Buescul.

şi

la Dumnâlui

vel

în catastih lefile la casa răsuri-
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prin care se
Constantin Ipsilante.dă în Octombre 1805, o circulară
DRE
3
hotărăsce din nou orele de cancelarie la: Depertamenturi
Ia Constantin Ipsilante Voevod |
lui DomCinstiţilor și credincioși Dumnâvâstră poerilor veliţi ai Divanu
at ; dar fiind-că
niei mele, măcar că acum într'acâstă vreme gioa s'a mai micşor

dimința să
sârele lumin6ză la două ceasuri, îndestul este că la trei coasură
ă, deci poîmpreun
de
stră
vă aflați aici la domnbsea nostri Curte toţi Dumnâv
unde
aduna,
vă
a
și
veni
a
runcim ta de. acum înainte la numitul ceas să aveţi
treba judecăsă staţi Dumnvâstră la cercetarea pricinilor, a căuta necontenit
ale fio-căiuia
ţilor cu șciinţă şi cu tâtă cuviincidsa osîrdie, spre a lua sfirşit
vreme şi cu
pricini, ca să nu pătimâscă norodul într'acâsta cu pordere. de

boecheltuială a aștepta; de care poruncim Doraniei tale cinstit și credincios
Dumtoți
la
tă
cunoscu
acâsta
rule val. Logofăt de Ţeara de sus, să faci porunca
și. ei
n6lor Veliţi boori şi să dai zapeiilor nizam, după datoria Dumnâlor, ca

ceas pre.
să urmâze fără, de cusur slujba şi: datoria lor, spre a avea la numitul
toți ipotesierii 'strinși şi aduşi aici la curte, atât pre cei ce aii-a se înfățișa

cât şi pre cei ceaii a se înfățișa la Divan îhainînaintea Domnâlor boarilor,
|

”

tea nâstră. toleo pisah gpd.—1805, Octombrie 20.

"Cod. XLVII, fila 295-226.
La Depertamenbil de criminalion.
Biv
Biv
Biv
Biv
Biw
Biv
Biv

vel.
vel
vel
vel
vel
vel.
vel

Stolnie Constantin Caragea.
Serdar Teodorake Fotino.
Medelnlcer Caclica. : :
Sluger lenach6 Qiurgeale.
Şetrar D. Vlatrican.
Clucer za arie larveno.
Pitar Pascal Baezatlau.

„Biv- vel Vistier Diamandi

a

sin. Meftupeial.:

Div vel Vătat za aprodi Răducanu ărcăşanu.
Biv vel Başbuluc-Baş Iamandi Urdoreana.

La Spătărie.
ă

" Biv vel Paharnic Creţianu.
“Biv vel Sordar Antoniu.

La, Agie.

E
Biv vel:.Şetrax Enciul.
Biv vel Polcovnic za târg Sterian.
„Coa. XIX, tila, 237,

A
e
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In județele şi localităţile unde continua vechea organisațiune,
de un judeţ cu 12 pârgari, afacerile justiţiei sunt lăsate pre mâna judeţului, precum se pâte constata din actele ce am adus mai sus despre Câmpu-Lung şi din pitacul de orinduire a Postelnicului Zamfir

Săndică,

ca județ la Ocnele mari
din. Vălcea

1.

|

lată 2cum principalele acte de justiţie la care ai luat parte Domnitorul Constantin Ipsilante, între 1803 — 1806:
E
1) La 12 Ianuarie 1803, iartă de restul osindet la gr6pa Ocnei pre
George Ciucă, seimen spătăresc2.
|
E

+ La 22 Ianuarie 1803, comută .pedepsa lui

grâpa

Ocnei

in surghiun

la mănăstirea

Nicolae Logotătul din

Znagov 3,

1. Se orinduesce județ la Ocnele Mari sud Vălcea pre Zamfir Postelnicul .
Săndică Cămăraș, pre care Vaii făcut Damndlui cinstit şi credincios boer al
Domniei mele: Manolache Creţulescu vel Ban, ca să cautb pricinile după
obiceiiă.
Ordonă «Orășenilor «văgând cartea Domniei mele, toţi să aveţi a'l.sci de
judecător și a *i da ascultare şi Dumnsv6stră ispravnicilor ai judeţului să
aveți a'1l sci de judecător, păzind orinduila lui de judeţ
— .»
1803, Iulie 5.
Coă. XLVII,

fila 104.

”

N

2, Anaforaca ce s'aii, făcut în dosul jălbil Rad, de Agești, a se slobod
bărbatul stii, Gheorghe seimen, de la Ocnă.
Prea înălțate Domne,

Cercetând condicile de vinovaţi, se găsi trecută pricina acestui bărbat
al jăluitârei, anume Gheorghe Ciucă Seimen spătărese, că în anul trecut s'aii
aflat dovedit gazdă unui Radu sluga lui, ce ai fost întru ceata de ș6pte
tâlhari, cari aă pricinuit multe rele, pricinuind acest numit jafuvi și tăinuind
pre tâlhari la casa lui, după ale căruia împotrivă urmări s'aii osîndit de Măria

Sa Alexandru Vodă Moruzi, de s'aii purtat cubătaie prin târgu, şi la Ocnă în

soroc de ani

doui, trimes

din

trei ale lui Iulie din

anul

trecut deeste

un

an

şeapte luni s'aii pedepsit numitul Gheorghe

în

și șese luni, de acâsta nu lipsim a însciința Măriei. tale.— 1803, lanuare 12 Mculae Sărdaru, Constantin Caliarhe Medelnicerul.

I& Constantin Alexandru
Fiind-că
osînda

Ocniă,

într'un

an şi

ne milostivim

Domnia

Ipsilante
mea

Voevod gospod.

de îl ertăm,

și

porancim

Dumitale

vel Armaș să i se. facă pitacul Domnii mele de slobodenie.—1
803, Ianuarie 30.
Cod. XLY, tila 80.

3.

e

.

+ Zem.

Fiind-că Nicolae Logofătul, Iconomul

.

Vlabhiscoie.

mănăstirei Tuturor sfinţilor, măcar

că după netrebnică și împotrivă urmarea lui, era în vină de a merge la Ocnă,
dar după mijlocirea și rugăciunea ce ne-aii dat Prea Sfinția sa Părintele Mitro-
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9) La 3 Februarie 1803, asupra anaforalei Divanului în afacerea de

Domn
datorii ce reclumă Costea, fost Bacalbaşa, de ia Curtea fostului
merge
va
ce
până
Costea,
Mihaiă Suţn, Domnitorui dă moratorium lui
lui
Ja Constantinopole, ca să 'şi reclame paralele de la 6menii curţii

Mihaiti Voâă Suţu, care nu se mai află în ț6ră: până atunci să fie îngăduit Costea de creditorii săi proprii,
va întârce din Constantinopole !.

decât să dee

chezăşie,

că se

osînda lui, l'am
polit, ne-am milostivit Lomnia mea, şi făcând sincatavasis la
tale Nastavnice
Sfinţiei
m
porunci
deci
;
Snagov
la
m
surghiu
trimâţă
se
hotărît să
pre numitul
mele
Domniei
sluga
al numitei mănăstiri Snagov, aducându-l
ei, de
mănăstir
rul
înlăunt
poprâlă
la
aicea
ţinea
a'l
Nicolae Logofătul să aibă
resaam
îi
mele.
unde să nu fie slobod fără de a doua porunca Domniei
ceh gpd.—1803, Ianuarie 22.
Cod.

XLIX,

,

fila 81.

4. Prea hălţate

Domne.

Am vădut jalba ce ati dat la Inălţimea ta Costea, ce a fost Băcan- Başă»
Suţul,
cum că după marfa de băcănie ce în vremea Măriei sale Mihai Vodă
e
dovedesc
se
cum
7590,
taleri
iae
să
rămas
aii
domnese,
ati dat la Boceriul
ne-ati
vară
astă
de
din adeverinţele ce are, care bani cu: întâmplarea fugii
se
apucat a i-se plăti; așişderea: am văgat și luminata porunca Măriei tale ce
dovadă
bună
cu
l
jăluitoru
ă
dovedesc
să
nostră
înaintea
ca
dă la acâstă jalbă,
Zapoiude banii co aroa lua, şi să arătăm Măriei tale prin anafora cu
și
acestea,
la
dovadă
lui
jăluitoru
cerut
ari
Vătavul de Păhărnicei, pentru care
vel
biv
i
Dumn6lu
de
iscălită
August,
i
trecutulu
ale
20
din
ne arată o anafora
Vornicul Manolache Creţulescu și de Dumnâlui Constantin Ştirbeiii, întru care
văqut la
scrie, că înfățișându-se înaintea Dumnslor, jăluitorul cu Beceriul,aii
u-le s'a
socotind
și
ui
Beceriul
a
iscălitur
cu
chiar
e
teșcherel
lui
mâna jăluitoru
l
jăluitoru
dis
a
ce
1000
adunat sumă de taleri 7460, din care scăgând taleri
r
Dumnâlo
întrebat
ait
;
6460
taleri
jae
mai
să
că a primit de la Beceriul, a r&mas
numai a .
şi pre Beceriul. şi nică teşcherelele, nici datoria n'a tăgăduit-o. fără
are să
că
și
;
Domniei
sâma
pe
gis, că aceste băcănii nu le-aii luat dânsul. ci
dintre
afară
că
şi
118468
taleri
Suţu!
Vodă
iae și el de la Măria sa" Mihaiii
adună
aceşti taleri 6460, ce are să ae jălnitorul, mat ati și alţii a lua care se

preste taleri 8050. aii întrebat pre jăluitorul de are bănuială «supra Peceriuleluia
că a luat banii de la Măria sa Mihaiii Vodă și lui nu-i plătesce? însuși
Măria sa
arătat zapisul Măriei sale Mihaiii Vodă de la Aprilie 46, iscălit de
întrezapis
care
pentru
11868,
şi cu coprindere că are să iae Beceriul taleri

bându-se

făluitorul

cum

se

găsesce

la dânsul, a răspuns

că trăgând. .pre

amanet
Beceriul la Agie un datornic şi neavând nică bani, nică chezaș, a lăsat
pentru
l
jăluitora
luat
l'a
Agie
la Agie acest zapis în loc de chezăşie și din
sa
Măria
că
e
recunâsc
că
r,
Dumn6lo
die
zapis,
care
siguranța banilor lui, în
Beceriii
piritul
primi
va
când
că
și
ui
Beceriul
banii
nici
dat
n'a
Vodă Mihaiii,
zapisul dic
banii de la Măria sa, atunci să plătâscă și el la cel ce a luat, iară
pecetea.
sub
plie
în
pecetluit
i,
Divanulu
logofeţia
să .se dee în păstrare la
păstrare
în
stea
să
ca
i,
Peceriulu
a
și
şa
Băcan-Ba
lui
şi-a
Logoft
Dumnâlui vel
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3) La 1 Februarie 1803, Aga

presintă

anafora Domnitorului prin

care arată, că un Vasile Gheţu, fost Deliu, venit din laşi cu un om al lui
Alexandru Vodă Suţul, aă r&mas de capul lui prin Bucuresci, şi au ameninţat cu pistolui, pre un cârciumar. Domnitorul ordonă expulsarea

din eră a acestui fost

Deliăl.

până

cu Măria

se va

răfui

Beceriul

|
sa Mihaiii

Vodă;

acâşta

dar este

dovada

jăluitorului pentru taleri 6460, ce are sâ ine de la Peceriul, iar pentru banii
ce are să iae de la Ispravnicul de curte, total Măriei sale Mihaiii Vodă Suţul,
cu care nu s'a fost înfățișat înaintea Dumnâlor veliţilor - boeri, neaflându-se
aici, după cum nici acum nu se află,ne arătă jăluitorul 6 teșcherele iscălite
de Vasilache Ispravnicul de curte, ce se așternură mai jos, cu suma șivrelor,
după care se dovedesce că are să iae jăluitorul și de la Ispravnicul taleri 3176
parale 33 și după poruncă nu lipsim a arăta Măriei tale; către acestea arătăm
Inălţimei tale că jăluitorul face cerere a nu se supăra nici el de către datornicii de la care a luat aceste bicănii de le-aii dat la beciul gpd., până când
va lua și el banii ce are să iae do la Beceriul şi de la Ispravnicul de curte,
a căruia cerere este cu cale, de vreme ce şi Boceriula rămas a primi mai sus
disa anafora, a fi apărat de către jăluitoriii, până când va plăti Măria sa Mihaiiă
Vodă banii ce are să ias; şi urmâză a i-se da la acâsta luminată întărirea
Măriei tale.—1803, Ianuarie 14.
a
Nicolae

Brâncoveanu,

Ralu

Golescu: vel

Scarlat Câmpineanu vel Vornic, Barbu
lescu vel Logofet.
|
Id Constantin Alexandru

Vornic,

Ipsilante

Voevod i gpd.

S'a cotit înaintea Domniei mele anaforaoa ce
boeri, dimpreună și cu jalba ce ne-a dat Costea și nu
face numitul Costea Bacan-Başa, de a fi adecă opriți
nu 'Şă c6ră dreptul lor de la dânsul, până când el va

de la Ispravnicul

Constantin

Știrbeii,

Văcărescu vel Vornic, Istrate OreţuZem.

Vlahiscoie.

ne fac Dumn6lor veliții
găsim drâptă cererea ce
datornicii Băcanului, să
lua banii dela Becer seaii

Curţei, fiind-că ei n'aii avut a face cu Curtea intru nimic,

ci băcanii aii să 'și caute dreptul lor de la Costea, carele este dator și el să'și
caute apoi de unde are a lua, de care qicem și pentru Costea, că de vreme ce.
el a dat Beceriului și Ispravnicului de Curte și de la dânșii are și teşcherele,
cari -n'aii tăgăduit datoria lor înaintea judecății la 20 ale lui August, orîndutala judecății și dreptatea urmâză, ca el să 'și caute de la Beceriul şi de
la Ispravnicul de Curte și Beceriul să 'şi caute și el de unde are a lua, dar
fiind-că nică Beceriul acela, nică Ispravnicul de Curte nu se află aici lipsind
la Țarigrad, pote jăluitorul acesta Costea, să mârgă după dânşii la Țarigrad,
dându-și întâiii un chezaș sigur aici la datornicii lui, că se va întărce, cu un
soroc orinduit și așa să aibă voie a merge la "Țarigrad, unde şi Beceriul şi
Ispravnicul de cuite 'se află, ca să 'și caute.—1803, Februarie 3.
Mai dăm şi alte moratorii la vale şi în anexe.
Cod.

XLIX,

fila 90,

|

“

1. Prea hălțate Domne.
Insciinţim Inălţimei tale pricina unui Vasile Gheţul de la Ederne, ce
ai venit de la Iași cu Deli Başa Nicula al Mărioi sale Alexandru Vogă Suţul,
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a dat
4) Chezaşul e apucat să plătescă datoria celui pentium care
+
dator
,
Băcanu
Radu
şte,
Târgovi
chezăşie. E casul unui:ncguţător din
Februa
20
din
este
orului
lui Hagi Mustafa. Capanliul. Hotărirea Domnit

rie 1803. Nu-i vorbă că asemenea
prin

că creditorul

împrejurarea

la a căreia

întârcore el a r&mas

hotărire

este influențată
|

este turc?.

aici în Byucurescă

mult şi

de capul lui,

no supus la,

viind
nici. o breslă, seaii ogâe, că ieri Sâmbătă la 31, un Manolo câreiumar
Vanumitul
pre
ridice
să
mârgă
să
ca
neter
un
cerut
aii
Ag6scă
în judecata
d
trimițân
care
pre
împușee,
să-l
sil6, dicând cum că a scos pistolul la: dânsul!
asupra
pistolul:
scos
ati
pricină
co
d6
întrebat
s'aii
şi aducându-l în judecată,
pislui Manolache. Câreiumaru ? și cu totul se apără, dicând cum că n'aii scos
"l-ai
ce
lemn
sfint
nisco
dee
tolul, fără de cât în multe rînduri "i-ai qis,să-i
iar
perdut în casă la dânsul, și nu vrei ca să-l dee, şi acuma: mai cerându-l
fi certat
sar
numai
pricină
care
din
u,
înlăunte
buriană
o
cu
hârtie
o
arătat
îi
aii
și sar fi înjurat; împotriva căruia răspunse Manolache, că el ceea ce
tai
acea
ă,
-învelit
hârtiuţă
o
şi
măngări
doi
cu
pungă
găsit în casa lui, o
aii vrut
dat-o, şi nevcând că să o primâscă aii eșit afară, şi împlend pistolul
după
,
judecăţei
scive
dând
fugit
aii
să dee pre ferstră, şi prindând de veste
anume:
mărturii,
două
și
aru
Cârcium
Manole
Aduse
cum mai sus se arată.
şi
Mușat Zidarul și pre un Răducan ce s'aii aflat întracel ceas în casa lui,
Câroiuhe
Manolac
lui
qisele
după
asemenea deteră mărturie şi ei întocmai
rea. urmarea
marul; pențru care pricină nu lipsim a însciința Măriei. tale de
o chezăşie
nici.
pasăz
ca
acestui Vasile Ghoţul, şi fiind-că este om strgin
către Inăl- “
de
cale
cu
găsi
va
se
de
faptă,
nu are de dat a se părăsi de acâstă
hotărirea
iar
venit,
aă
unde
de
colo,
din.
hotar
preste
trimiţă
se
să
țimea ta
e 1.
Februari
1803,
—
ta.
a
cea desevîrşit, rămâne a se face de către Inălţime

Tancul vel Agă.

Ta Constantin

Alexandru

Ipsilante

Voevod gospoi.

Zen.

Vlahisoie.

După plirotoria ce ne dă vel Dunn6lui Agă printwacâstă anaforă pentru rele
de aici din urmăvile şi netrebniciile acostul Vasile Ghaţul, poruncim să lipsâscă
să-l ducă
aică
de
luându-l
„şexă, pentru care-și rinduim pre . . .. . ... -. 6A
—
întârce.
mai
ase
volnie
fie
nu
să
unde
de
în bună pază, să-l trâcă preste Dunăre,
5.
1808, Februarie
Cod. XLLX, fila 9%.

d.

e

. Zem,

Riină-că la Domnia mea ati dat jalbi

Vlahiscoie.

Hagi Mustafă

Capanlăii, arătând

Domnia
că are să iae taleri 534 şi bani 95, prin zapis care sai, vădut și de
l nutrăgânducare
pre
mea, dela un Radul Băcanul de aici din Târgovişte,
chepre
dat
s'a
închisăre.
la
de
mitul negustor și în judecata isprăvnicâscă,
acel
acum
fiind-că
și
,
Ispravnic
atunci
de
cel
Matraca
zășie de către Slugeriii
ispravtră
Dumn6vâs
Radu datornic arată că ai murit, poruncim Domnia mea
picilor ai judeţului Dâmboviţa, ca pre acei chezași ce aii luat atunci pre nu-.
mitul datornic de la Ispravnicat în chezășie, să-i apucaţă Dumnâvâstră şi prin
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5) Negreşit nu numai Turcii, dar şi supuşii rusesci şi austriacesci
erai protegiaţi in interesele lor de către justiţie, după stăruința consulilor respectivi şi acestă protecţiune se intindea până acolo, că împotriva legilor” stabilite, aflăm un supus austriac posedând imobil în

Bucuresci,

Acest supus austriac datoresce prin zapis bani unui

supus

rusesc, cu amanet casa din Bucuresci. Judecata acestei datorii nu se
face la tribunalele țărei, ci între consulii, rusesc şi austriac. Rolul jus-

tiţiei românesi e redus la simpla vindare a amanetului, pentru îndestularea neguțătorului rus, iară banii ce vor prisosi «să se dee depositon la cinstita agenţie, după cererea ce a făcuti».
Cu t6te acestea cun6cem un cas cânt Constantin Ipsilante nu
are considerare pentru un slujbaş turc, dar acesta este ce-i dreptul,

creştin:
Hristea Giuler-A
ga, se jăluesce Domnitorului, iar pe jalba acâsta serie lui «la
fieșce-care pricină a ta metahirisesci câte un șiretlic, ci contenâză și părăsesce
de amestecături, că te vom trimite la pușcărie,—1803, Noembrie 23.
" Qoa, XXXVII, fila 12,

Mumbaşiretul slugii Domniei mele, să împliniţi de la denșiă dreptul jăluitorului negustor, s'aii dicenăd că mai aii împotrivă a răspunde, să-i iae orînduitul
Mumbașir să-i aducă aici la Domnia mea. zi saam receh gpd. — 1803, Februarie 20.
Cod. XLIX,

Fila 37.

„o.

+ Zem.

Vlahiseoie.

Find-că la Domnia mea aii dat jalbă Bahan Mustafa Capanlâii arătând
că are să iae taleri 259 și bani 50 de la un loan Giurgiii vechil ot Gherghița sud Ilfov, prin zapis care s'aii vădut și de către Domnia mea, așişderea și taleri 950 de la un Gheorghe Belu, tot de. la Gherghița, iarăși prin
zapis, se dă volnicie slugei Domniei mele, să mârgă şi prin marifetu ispravnicilor
judeţului să-i apuce, să împlinâscă de la dânșii dreptul jăluitorului negustor,
S'aii qicând că mai aii împotrivă a răspunde, să iae orinduitul Mumbașir să-l

aducă aici la lomnia mea. îi saam receh gpd. — 1803, Februarie 20.
Cod.

XUIX,

fila 27.

1, 16

Constantin

Alexandru

Ipsilante

Voevod.

Piind-că de la cinstitul Consulat al Rusiei ni s'aii făcut arătare cum
că Havighiar-Gioglu, suditul rusesc, are să iae datorie de bani prin zapis, taleri
1800 şi cu amanet o casă aici în Bucuresci de la Eftimie loan suditul austriac, care neplătindu-și dreptul ce este dator într'alt chip, ali cezut cinstitul
Consulat porunca Domniei mele, ca să dăm slobodenie Starostei de negustori
a vinde la mezat aceeași casă, ca un amanet ce după pravilă este supusă vinării; pentru care fiind-ei ne-ai arătat cinstitul Consulat și de la cinstita
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Grigore
6. Dăm în note un pitac prin care fostul mare Stolnic
Gria
Bezade
alui
Botini
moşia
Asan, este însărcinat se hotărnicâscă
»;
mezat
la
vinde
ă
se
ătesc
gore Suţu «care din înalta poruncă împăr

ea
asemenea o carte domnâscă din 2 Martie 1803 pentru: interdicţiun
curaunui
Căminăresei Smaranda Manei ; asemensa pentru rinduirea
tor al averei

lui Nicolae Armaşu,

mort fără clironom

'în țsră,

avend

!,
o soră în Moldova, care a tost înşeinţată despre acâsta clironomie
ă
agenţie Austriacă notă în scris de am vEdut, cum că s'ati înfăţoşat amândou
se
a
e
rului-d
Havighe
părțile la cercetarea Agenţiei, și ai găsit drâptă cererea
vînqă
să
ca
,
negustori
de
ei
Starost
dar
vinde amanetul la mezat; poruncim
la mezat

casa ce este amanet,

după

orînduială,

întru

audul

tatulor de obşte

dreptul
cu prețul lui bun, care să arăte și la cinstita Agenţie și îndeplinindu-se
cinstita
la
n
depozito
dea
se
să
bani
ceă-l-alţi
rusesc,
ce este, dator numitul sudit
20.
Agenţie, după cererea ce aii făcut. folico pisah receh gpd.—1803, Februarie
Cod. XLIX, fila 27,

4...

Zem. Vlahiscoie.

Cinstit şi credincios boerule al Domniei mele, biv vel Stolnice Gligore Asan Şetrar, "ţi facemîn şeire, că trebuinţa fiind a se măsura moșia BoGritini din 'sud. Ilfov, ce este alăturea lângă Agești, a Luminatului Beizade
Și
mezat,
la
vinde
se
seă
Imptrăti
poruncă
Inalia
prea
gore Suţul, care din

cumpărătorul ce o va lua are să numere banii după

suma stinjenilor

ce va

eși, pentru: care moșie nefiind. sineturi vechi de faţă, urmezăa se face 0
scumpă ceicetare, ca să se descopere adevărul și să se deosibescă totă acâstă
moşie ce o are cumpărată Luminata Beizadea, din ceea ce o are de zestre; de
aceea ca pre un prahticos, iată te orinduim Domnia mea hotarnic şi primind
porunca acâsta, cu sluga Domnii mele . . . . . vel Posteluie, fără de zăbavă

să mergi la numita moşie, unde stringând orînduitul Portărel pre toți vecinii
imprejuraşi,cu sineturile ce aii, și pre alți locuitori ai părţei locului, bătrâni
și cu sciinţă

de hotarele

moșiei,

să faci tot

felul de niijloce ale cercetării,

și

atât din sineturile vecinilor şi din alte dovegi făcându-se vădit până unde ţini
de acâstă moşie Boteni întru adevăr, să o și alegi cu semne. și să o sforeșcă
de
pre trei locuri, după obiceiii, de care să faci 'ar&tare Domniei mele, în scris
fii însă
mijlocul cercetării ce ai făcut, şi de suma stînjinilor ce aii eşit, să
gpd.—
receh
sam,
ti
cusur.
mic
mai
cel
face
forte cu ochii deschişi, a nu se

|

1803, Februarie 25.
Cod,

XLIX.

a

Fila 30.

16 Constantin Alexandru Ipsilant Vwd.
Cinstite şi credincios boeriule al' Domniei mele, Dumnttă vel Vornie al
|
Politiei, Mihalachi Mânu, fiind-că Dumn6ei Căminăr6sa Zmăranda Manu, este,
trebuință de a avea un Epitrop pentru a îngriji şi a economisi ale sale, după
cum aii avut și mai înainte pre Dumnâlui vel Logotă de obiceiuri Ştirbeiii,
şi fiind-că Dumnâta ești cel mai de aprope rudenie, fiind îrate ca Dumnâ-ei ;
Tată te-a orănduit Domnia mea pre: Dumnbta- Epitrop şi-ţi poruncinca: mai
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7. Mai dăm în notă un act din 927 Martie 1803, prin care este judecat un individ fost servitor a lui Bezadea lancu Suțu, fiind acusat
că la ocasiunea fugirei din Bucureşci a acestui beizadele şi a Dom-

nitorului Mihai Suţu, ar fi furat din lucrurile de la curtea domn6scă..
Justiţia

desculpă

pre acusat.

Textul

cuprinde

informaţiuni

relalive la

evenimentele din 1809, de care ne-am .ocupat 1.
întâiii pentru dreptăţile co are a lua din
Creţulescu ce i-aii fost soţi ie, să îngrijoșcă,
asupra Dumitale, cum Şi ori-co alte, să se
- n6ta vei. îngriji do cele trăbuincidse ale

casa răposatului Cămărașului Loan
ca după ce se vor împlini să -le iei
iconomisâscă de Dumntta și DumDunintei, iară de sineși să nu aibă

voie a face nici o, urmare. .tolico pisah gpd. 1803, Martie 2.
Cod.

_Tă

ZLIX,

Fila a! :

Oonstantin

Alesanru

Ipsilante

Pod. gospod.

Zem..

Vlahiscoie..

Cinstite şi credincios boeriule al Domniei mele, Daumnâta vel Cămiraș,
"ți facem în scire, că un:Nicolae Armaş nepotul Ghiugiului murind aici în
Bucureşcă fără de alți “moşcenitori, având numai o soră la Moldova, şi r6măind cu îndestulată sumă de bani datori la uni-alţi, precum în anaforaoa
ce s'aii făcut de la Spătărie sunt arătaţă ; s'aii înscințat de acâsta sora mortului la Moldova, de unde ai venit răspuns nu numai pentru a: lua averea
mortului, mult- -puţin ce 'i-aii rămas, iar pentru datoriile cară sunt să se plătescă
nu ai venit nici un plireesusion vechi] ; deci fiind-că aică aștâptă atâţia datornică, cari pre tâte zilele ne daii jilbi 'corâid isbrănire şi clironom, precum
am dis mai sus, răspungător şi la luat şi la dat nu s'aii arătat nimenea într'atâta vreme ;: poruncim dumitale, ca din brâsla negustorâscă să rîndueșcă
Dumnsta două "negustori de ispravă, care să fie despre partea Domniei mele
Epitropi- şi ca vechili şi din partea clironomului mortului, spre a face
acești negustori zapt tâti averea câtă at rămas acelui numit mort Nicolae
Armaş, de la mult până la puţin, să vadă apoi şi anaforaoa Spătăriei de cercotarea şi alegerea ce aii făcut pentru datoria fie;-căruia şi la care din condeele acelor arătate datorii ce se cer de către datornici, vor vedea că a după
dreptate vre-un cuvint de împotrivire despre partea clironomului. mortului,
să-și facă apelaţie către Domnia mea a se judeca cu acei datornici, despre
partea clironomului mortului, ca să se al6gă şi să se lămurescă, câtă și a
căruia, datorie rămâne a se împlini dintru a mortului pereusie, caro pereusie
ori prin prețuire drâptă, sâi prin mezat vîndându-se de faţă cu toți datornicii,
să se analoghisască pre datoriile ce sunt prin socotâlă în scris, atăt de datorii
cât şi pereusie, ca să se vază și de sora și clironoama mortului ; do care acâstă
alegere şi lămurire. ce 'se va, face, să avem şcire prin anafora. tolico pisah
gpd.— 1803, Martie 9.

Cod XIX, fila 34,
1; Prea Inălţate Doamne !

După luminată porunca Înălțimei tale de la acestă alăturată albă, arătim Măriei tale, că cercetându-se jaluitoriă pentru lucrurile ce s'aii găsit la
dânsul de bănuială, ai dat acest tacrir, dicând, că el fiindu-se fost aflat slugă
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"E vorba de momentul când Mihai Suţu, la instigaţiunile Rusiei
abandona tronul, cum în urmă s'a vădut.
la Ordie ot Craiova,
pre lângă luminata Beizadea Iancul Suţul, şi trimis fiind
gătirea ce se
preste
fiind
dar
ars,
s'aii
Sati întos cu veste, cum că Caracal
sa cu haine
a
ladă
o
el
și
dat
'şi-aii
fugă
pentru
gpd.
făcea de la Haremul
grije, dude
purtare
în
fie
și lucruri în mână unui Chiriţă Jcioglan, ca să-i
sa
Măria
cu
merge
a
urmat
nai,
el
sar
,
cându-se acel. Chiriţă la Focșani

dormit la Curte în
Mihai Vodă, ci rămâind în Bucureșci într'acea n6pte, aii eanul,
ce și. acela era
Piteșt
loniţă
odaia. chiar a Beizadelei, de împreună cu un

Icioglan ce ŞI.
Icioglan, şi a doua qi întru acea turbuzare venind un Gregore fiind fost de
trimis
acum se află slujind, cu un car cu cai și cu doă arnăuţi,
maă bune va, găsi,
luminata Beizade Gregorie, ca să încarce. ori-ce lucruri
care sipetură -aii
în
,
sipeturi
două
a
rea
încărca
la
ai rădicat şi el împreună
ui, cum şi Un
iatacul
aruncat din tacâmurile satărilor și altele din aşternutul
din curte, iar
afacă
eși
a
t
porni
s'aă
baltac de fier şi intrând şi el. în car,
veni pre urmă,
va
că
cuvint
cu
i,
domneşc
casele
în
d
acel Grigorie mai rămâin
curtean Buun
t
“pre dânsul încă până a nu eşi din curte cu carul l'aii întâlni
el i-a ară&carul?
cu
merge
unde
luc-Bașa ce saii spîinzurat, şi întrebându-l
bani de
pungă
40
lua
a
are
că
ind
pricinu
Başa,
Buluctat adevărul, iar acel
Hanul
în
u-l
ducând
şi
icul
la Domnie, 'i-aii făcut zapt carul cu tot calabal
câtre
de
indu-se
pecetlu
odae,
într'o
at
descărc
Sfintului Gheorghe cel noii, Vaii
Clucerul
ui
Dumnâl
cu
însuși
și.
u-se
ducând
urmă
în
și
irii,
Egumenul mănăst
Beizadele și baiVasile Ja Braşov, acolo, s'aii găsit între eulabalâcul Luminaţiei
jub6 ce se părea
o
însă
luat,
a
şi-şi-le
sipet
nele sale mutate din ladă întrun
ată din prăcumpăr
u,
carbuzi
it
ghermis
de
faţa
in;
Muscov
că era de samur
blănile

vălia

lui Mihailă Chiriţă și cusută de un Gheorghe. Oroitorul, iarrate
cu

tot
și cumpă
adecă profilurile cum și cele din lăuntru şaluri purtate
nubani
din
tal. 350, de la Dumnâei Păhărnicâsa Maria Carmal6ica, dându-i tot acela "-aii
u,
mai două sute şi vopsindu'i profilurile anu Dumitru Cojocar
are -cumpărată în
o
că
qica
ii
soHahan
ită
dezblăn
și blănit jubeoa, o jubea
tal.

35, de la

un mezat

ce sai

urmat

întru

a

doua

Domnie a Măriei

sale

postul Peştolui treAlexandru Vodă Moruzi, o jubea postav verde, dice că în
gpd. şi i-ai cusut”o
Cămara
la
de
9,
taleri
po
postav
cut aii cumpărat patru coţi
iar „căptuşala
murit,
aii
un peșicheriii -eroitor ot Hanu lui Şerban. Vodă, ce
dicând că
vite,
nepotri
prâste
pistele
aii cumpărat'o de la niște evrei. O păreche
;. după
Craiova
la
slujbă
în
Ordie
la
pornit
s'aii
când
i sai dat de la Curte,
chiar
sunt
de
dovegial căruia tacrir cerându-i-se ca să încredinţeze judecata prin
Gheorpre
samur
cu
jabeaoa
pentru
“ale lui lucruri adevărate, aduse mai întâiii
Și "i-ati cusut fața,
ghe Croitorul.ot Hanul luă Şerban Vodă, cel ce "i-aii croit
l croitor, cel ce
numitu
cum: şi pre, Dumitru Cojocar ăcinul de ălăturea cu
cuvînt ar&tară
un
cu
ui
amândo
şi
i-ati văpsit. samurul şi i-ai blănit jubeaoa
acâstă jubea,
lucrat
S'aii
i
t
adevăra
dânșii
către:
de
că
în. frică lui Dumnedeu,
blane s'aii înpentru
și
ea
aşişder
ardtat;
ai
tacrir
prin.
riul
jăluito
precum
sit că de la
trobat Dumnâei Păhărnicosa Căramaldica și Dumnâeă aii mărturi
a, când
Câmpin
la
este
că
arătând
sipet
pentru
și
cam
;
at
însăşi ls-aii cumpăr

do către
se întocea cu luminata Beizadea Iancu de la Braşov, sai văqut sa aici la
venirea
după
şi
cât
anul,
Dumnâlui biv vel Clucer Vasile Locuste
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URECHIĂ

8. La 9 Aprilie 1803, Domnitorul denumesce. Epitropi casei .şi copiilor r&posatului Căminar Ioan Creţulescu, fiind-că s a lepădat de. tutelă
fostului mare Vornic Manolache Creţulescu!.

Spătărie, iarăşi s'a vădut de către unii din Smeniăi spătăreşci ; cu pitace din
partea judecății întrebându-se toții, acestia, mai întâiăi Dumnâlui Clucerul Vasile, 'subt a Dumnisale istalitură ai: daţ în scris, că după întârcerea Dumisale din Braşv, întâmplânduri- se trecerea prin Câmpina, aii găsit pre jăluitorin
cu sipetul deschis, Şi cu 'haine și cu alte lucruri întinse pie funie pentru .âeTisit în vederea tuturor, şi, deosebit că atât din Gmenii Măriei sale Mihaiii Vodă
şi dintre ai Luminâtei 'Boizadele ati văgut tâte acele haine şi lucruri. dar şi
chiar Dumnâlui vădându-le nu lezaii potrivit a fi lucruri domneșei, ci după
potriva jăluitorului ; aşişderea ati dat în: scris şi un Sotir Poleornie.. de poteră,
și un Costache'căpitan de Focşani, cei ce arată jăluitorului, că i-aii v&dutsipetul când aii venit la Spătărie, dicând şi ei, că adevărat ai vădut pre jăluitor descărcând dintr'un car un sipet și l'aii 'dus unde: nu Şeii ei; îar pentru
jubeaoa de sofa „neţiind minte de la al cui mezat aii cumpărat” 0, cum
nici dintr'a cui mână de telur ai luat-o, și pentru jubeaoa de .postav nefiind
faţă 6menii Cămărei gpd. acei vremi, cum nici eroitorii ce-aii cusut'o, fiind
morţi, asemenea și pentru pistâle nefiind faţă cel ee ile ai dat atunci la plecarea sa la Ordie, n'aii putat să îacă judecăţei nici o îndestulare ; decă fiind-că
din dovegile ce aii adus numitul Gheorghe se face îndestulare, că. lucrurile
ce s'aii găsit în sipet sunt ale lui, cumși din cercetarea ce s'aii facut asupra acestor lucruri, căutându-se mărturia lor,se vădură-a fi lucrari -după.starea lui, iar nu domneșcă ; așișderea și cele nedovedite s'aii cunoscut lucruri
proste, „judecata găseş șc cu căle, ca numitul să se slobodă cu chezăşie, până
când să va aduce și Șerban vel Armaş, ce 'aii fost Vătav a Dumnâlui Spătarului Hangeri, și atunci prin din isn6vă cercetare ce se va face, se va da cea
desăvirșită alegere a pricinei, iară hotărirea cea desăvirșită

rămâne a se face de

către Inălțimea ta. 1803. Martie 97.
" Constantin Stolnicul, Teodor Fotino Serdarul, Constantin Caclica
nicerul, Joan biv vec Staros!e, Gregore Poleovnicul, Nicolae Pitar.

I6 Constantin Alexandru Ipsilante

Medel-

Vvd. gpă.

Primită este Domniei: mele anaforaoa judecăţiei, după arătarea ce ni se face
a pricineă, şi poruneim &așa să
4 se WrE1870, după cum

Martie: 31,

-

se cuprinde mai

sus.

1803

.

1. Z5 Constantin Alecandru

Ipsilante Voevod î gospod.

Cinstiţilor şi eredincioși boerilor Domniei mele Dumnâta Constantine
Creţulescule biy vel Vornice și Dumnsta Gregorie Ghica vel Vornic al obștirilor,

fiind-că Dumnâv6stră sunteţi rinduiți opitropi ai casei răposatului Ioniţă Creulescu biv vel. Căminar, cerem Domnia mea să ne arătaţi în scris pre anume
câtă datorie s'a afiat dator răposatul la sfirșitul. s51? câtă datorie s'a plătit
„până acum ? şi câtă a rămas de a se plăti? pentru care aceeași datorie ce are a
«se mai plăti, să chibzuiţi Daomn6vâstră : care din lucrurile pereusiei răposatului
trebue de a. se vinde spre plata datoriei? care acel lucru ce este a se vinde

ISTORIA ROMÂNILOR
9. Dăm

în notă pitacul din 44 Aprilie, prin
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care Constantin

Ipsi-

lante ordona încetarea a ori ce urmăriri prin judecăţi a ţăranilor, de la
la 15 Maiii, ca să 'şi potă căuta de munca

15 Aprilie până

câmpului 1.

pentru plata datoriei, deosebit cea-l-altă pereusie ce rămâne bună, să o împărţiţi
Îa elironomii răposatului şi partea copilului cel mic, ce este nevrâstnic, să se
dee subt deosebită epitropie de a se păstra şi a se chivernisi până va veni
copilul în vârstă ; aşa să urmaţi și de tote aceste să faceți Domniei mele arătare
în scris prin anafora. tolico pisah î gospod.—1803, Maiii 40.
Coa, XLIX,

fila 53,

I6 Constantin

Alexandru

Ipsilanie Voevod, î gospod. Zem. Vlahiscoe.

Piină-că Dumnâlui biv vel Vornic Manolache Creţulescu ce împreună
cu Dumnâlui biv Vornic Constantin Creţulescu s'aii aflat până acum epitropi
asupra casei și a copiilor răposatului Căminar loan Creţulescu, se 16pădă de
sarcina acestei epitropii, avându-și osebitele trebile casei Domniei sale și fiind-că
obştâsca orinduială este, cu acest fel de epitropii să fie însărcinat Dumnslui
vel Vornic al obştirilor, de aceea dară în locul Dumnâlui Vornicul Manolache
Creţulescu, orînduim Domnia mea, pre Dumnsta vel Vornice al obștirilor, ca
împreună cu Dumnâlui Vornicul Constantin Creţulescu să epilropisiţi casa
și copiii numitului răposat. tolico pisah gospod. -— 1803, Aprilie 2.
Cod: XLIX, fila 4. -

4. 2ă Constantin

Alexandru

Ipsilante Voevod îi gospod.

Zem.

Vlahiscoe.

Dumnâvâstră ispravnicilor ot sud . .. . . sănătate, fiind-că de la 15 ale
lunei acesteia Aprilie până la 15 ale lunei lui Maiii, sunt a fi locuitorii de
obşte ne supăraţi în pricini de judecăţi, după obiceiul ce s'a urmat în toți anii,
pentru trebuința arăturilor de porumb, de meiii; de lucrul viilor și altele ce
sunt acum de cu primăveară, care e hrana cea de preste tot anul a locuitorilor
de obște, vă poruneim, să însciinţaţi la toţi, că într'acest orînduit soroc fiteş-care
să scie că nu se aduc nici se trag pentru pricini de judecăţi, afară numai din
pricinile

de vinovăţie care se caută în tâtă vremea și fieş-care să urmeze într'a-

cestă vreme, atât pîrișii cât şi cei piriţă a căuta lucrul pământului, silindu-se
la arăturile bucafelor, fără de a "i ridica Dumnâvostră şi fără de a "i trage în
pricină de judecăţi, după cum şi aici la Divan nu vor fi aduşi; drept aceea să
urmaţi precum poruncim, și fiți sănătoși.—1803, Aprilie 14. .
Cod. XLIX, fila 43.
Notă.—Urim6ză şi un
|

pitac pentru vacaţiunile din Iulie:

Publicaţii la idle județele şi .la

Caimacam

pentru

contenirea judecă-

ților pre Iulie.
Dumnâvâstră ispravnicilor ot sud . . . . . sănătate, vă facem în scire, că

după obiceiul ce se urmâză în toță anii şi după coprinderea condicei Divanului Domniei mele, sunt a fi poprite judecăţile în tâtă acestă viitâre lună a
1
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OR

"10. In 22 Aprilie
miterea la Ocnă-a unui
adevărului de la'un
"rîndui osînda ce se

AL UREGRIĂ!

1813, Domnitorul ordonă bătaia la falangă şi tri'Zapciii, care a întrebuințat torture pentru aflarea
hoţ cfiind-că numai stăpânirea are putere dea
cuvine fie-cărui făcător de rele și a pedepsi după

vină». Torturatul zace în spital şi Domnitorul

adaogă în resoluţiunea

lui Iulie, fiind vremea a tot lucrul pământului, pentru ca să "și potă fieș-carele
locuitor a și căuta de secoriș şi de cosă; deci iată mai din vreme v5 poruncim,
să însciințați la toţi de obște, ca întru acâstă lună nimenea să nu pornescă

cu jălbi pentru pricinide judecăţi, că om de afară
-am poruncit Domnia mea
să nu se aducă pentru judecăţi, fără de numai peatru pricini de englimatică, .
acele nu sunt poprite
în nică o vreme, nici Dumnvostră să nu aveţi a trage
pre nimenea pentru pricină de judecăţi până după stirșitul lunei lui Iulie, încă
și pre acei ceaii apucat de al intrat și sunt în judecată să vă siliţi a le isprăvi
trâbaşi să le daţi drumula nu "i ţinea popriți și fieș-care într'acâstă vreme

de soroc să fie nestipăraţi de judecăţi, după cum asemenea porunci areţi date de

Domnia mea şi aici pe la Depertamenţuri; ci dară așa să urmaţi negreșit, însciințând la toţi locuitorii de obşte, să scie fiesce-carele, că nici de aici
nu se va trimete să se aducă nimeni de alte „pricini, fără de numai pentru
pricini de tâlhării și de englimatică se vor aduce și Dumnâvostră ispravnicilor
pre acelea să fiţi. datoră tot-dea-una a le căuta şi să daţi poruncă tuturor a se
astimpăra acum și a se apuca fieș-carele de lucru câmpului cu silinţă și fără
de pregetare şi fiți .sănătoși.—1803, Lunie 96. :
o

.

1804, lunie 16, asemenea s'aii făcut,

a

1805,

PS

PI

|

Gr,
E

cc...

„1806, Iulie 1, sait

ps
SwSugust
“DSL

N
A

1.

A A
A
| BANON
*

|

15.
Cod. sir.
XEIX,

"

făcut publicaţii

.

.

de contenirea judeciiților până

|

,

|

la

E
ina
sn! ,
fila.
.

orgi

|

ă

pentru contenirea judecăților la culesul -viilor şi porumbului

SS
Dumnâvostră ispravnicilorot sud .'. . . . sănătate, vă face îri seire că
într'acostă vreme când sunt culesul viilor-și culesul porumbului și arăturilor
obicănuite și de trebuință este a se precurma pricinile de judecăţi până la
sfirşitul lui Octombrie, care orînduială s'a fost înlocuit incă de mai. nainte
şi Sa urmaţt și de frații domni, după cum ne poliroforisim și din condicile
Divanului, ca să 'și potă căuta fieș-care de acâstă agonis6lă; deci vă poruncim
Domnia mea, ca să însciinţaţi la toţi de obște, să scie fieș-carele că întru acest
soroc nimene» nu.are a se trage în judecăţi sprea nu se trepăda în zadar cu
venirea până la. Divan și așa să urmaţi și Dumnbvâstră, ca să nu ridicaţi pre
nimenos, de la tr6ba lor într'acest soroc, afară numai de pricinile de englima-

tisie, care în tâtă. vremea aii a se căuta ; pentru care am dat poruncile Domniei
mele şi aici la tâte judacătoriile şi fiți sănătoși.—1893,
Cod.

XLIX,

fila 3s,

Septembrie 8.
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pe anaforaoa

„pusă:

judecății, că, de va muri cel căsnit, Zapeiul.căsnitor

să fie şi el spânzurat LL

Ag

+

4 Prea Inălțate Domne:

|

. lui Februarie, călcând hoţii
. „Yâsciinţăm Măriet”tale că la trecuta luna
pre..un Dragomir Unciiașul de la Răsuceni, Pati jătuit cu banii şi lucrurile
din
„ca se' însemnă, mai jos și la luna lui Martie cunoscând păgubaşul pre unul

hoţii ce “l-ai jăfuit. anume Niţul, fiind . fost venit în sâtul Prăsinetul din
l'a fost prins şi. cercetându-l de sineșă s'a
judeţul Vlașca, însuşi piigubașul

mărturisit că el şi'cu alţi patru Vaii jătuit, ci: după netăgăduirea hoțului Va
dat în mână unui Nicăt' Zapeiu. plășei Călinesci din județul Vlăsci, care Zapciii
Pa dat şi el după două ile ia Isprăvnicat și fiindscă s'a. întâmplat . trecerea
de
pe acolo unui Avram Zapeiii spătăresc, viind de afară sa dat numitul hoţ
la Ispravnicat

şi La adus

la Spătărie,

unde aici cercetându-se

după orinduială,

faţă fiind și unchiâșiil Dragomir, păgubașul'a dat taclir, că îndemnat
de la luna Februarie de,un Gheorghe şi Badea Beiliceiu, însoţind
și pre -alţi duoi Petre și Stancu iarăș Beiliceiii, câteși 5 aii mers n6ptea
de atunci. şi.prin casnă prigonindu-l și cu ochii la foc Vaii jăfuit

fiind incă
tot aceștia
in vremea
cu bani &i

lucruri câte se văd mal jos, cu cari. mergând până la un loc, la Jeșile Călugărului, acolo sati: înipărţitîn trei impârtășindu-l şi pre el cu taleri 25 din

banii cei furaţi, apoi el de loc deşpărţindu-se de aceşti numiţi tovarăși, s'a dus
la casa părinţilor lui. în sud Teleorman şi întorcându-se pe la satul Prasinetul
luk cu-.care a, fost atunci la prada
Sa prins: de păgubaș, iară „pentru tovarășii.
aflând, sa trimes a se aduce și
îi
sar,
unde
pe
numitului „arătând locurile
a mai arătat numitul hoţ, că în
dosiţi;
fiind
prinde,
putut
s'aii
nu
dară
aceia,

pricina acâsta căci-a hoţit, Ia cășnit Nica Zapeiu plăşei şi Pa ars până a nul

da la Isprăvnicat, care vădându-seși bolnav și ars pre pântece şi pre pept lam
și după taclirul hoţului arătând. „i, Si
dat la spitalul Colţei să se caute de doftori
.
fost orinduit mumbașii Cihodăp.
aii
către Inălțimea ta a cere urmare a Zapciului,
Măriăi
carte
luminata
cu
mergând
și
spătăresc
Căpitan
domnese împreună cu

tale de volmicie, ati dat pte numitul Zapoiit ce se află închis la Spătărie, care...

cercetându-se, n'a tăgăduit, dicând că întâi la casa păgubașului:l'a bătut. pre:
hoţcu un bică, dându-i ca la 20 și cu un lemn ca 30, când se află și păguce făcu păgubașul, dicând, că căgu cu rugăciune la!.
bașul faţă şi după arătarea
Zapcii a nu ?] mai căsni, X ai daf. şi lui trei-patru gârbace şi de acolo mai
purtându-l 2 dile şi 2 nopţi prin sate, la mai bătut şi la casa Pârcălabului: Călin .
de la Cârtojeni, dându-i ca la 10 gâibace, apoi tot acolo maă făcându-i cercetare
- Pa şi ars paindu-i feare roșii pre pântece şi pre piciore ca să mărturisâscă de alte

hoţii, şi tovarășii şi gazde, pentru care aflându-se forte. grei bolnav numitul hoţ
acolo în spital și vrând a lua plirotorie şi. de la ţirahul ce ”] caută, ne însciin-

ț6ză în scris că ati găsit ars de desuptul buricului, lângă deșert, cât o față de
taler; asemeneă și deasupra țițelor cum şi. la un picior și că de rănile arsăturilor s'a silit de lati vindecat și acum se află pătimind de lungore; de a cărui

împrotivnică

urmare nu lipsii a însciința Măriei tale, iară

hotărîrea cea de

|

ta
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săvîrşită i proci:=—1803,: Aprilie. 18.

-

„. Paleri 150, ştergare 3, brâu 1, pungă cu cuţit 1, sloiii de câră Î.

Vel Spătar; loan Greceanu Paharnic, Antonie Serdaru.
:

nt

Istoria Românilor de V, A. Urechiă.

:

-

:
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V. A. URECIHĂ
12. La 1 Ianuarie 1803, Constantin Ipsilante acordă moratoriu pre

5 ani evreului Bohor, «dator o îndestulată sumedenie, atât la pămentenă cât și la străine obraze
13. Dăm în notă un pitac
tului austriac Teodor Ciocan,
“pretext că acâsta are «patima
„pentru cercetarea

Dumitraşcu

b.
din 30 Iunie 1803, relativ la refusul sudide. a lua pre logodnica sa Diamandi, sub
mirositurei gurei». Domnitorul rinduesce

casului,
pre lângă Mitropolitul, pre boerul vel Vistier

Racoviţă şi pre protomedicul.

cas de stricare a

logodnei,

defect şi dispune

cum

deacă

se va face

într'unul şi intr altul 2.

Domnitorul afirmă că este

se dovedesce

regularea

că fata are asemene

intereselor

materiale şi

-

Iă Constantin Alexandru

Ipsilante

Voevod.

Cu acâstă anafora a Spătăriei, am poruncit de s'a adus înaintea , Domniei
mele Nica Zapciu, unde întrebat fiind de Domnia mea, cu a cui volnicie a făcut
o netrebnică urmare ca acâsta împotriva rînduelii ce se cuvine unui Zapeiii,
nu avu nică un cuvint de îndreptare ; deci, fiind-că datoria slujbei lui era ca
îndată ce a prins pre hoț, numai decât cu pază bună să "1 trimâţă şi să 71 facă
teslim la Ispravnicat, iară nu să '] pedepsâscă el și să '1 căsnâscă, fiind-că
numai stăpânirea are putere de a rindui osînda ce se cuvine fie-cărui făcător
de rele și a pedepsi după vina lui, pentru netrebnica dar împotriva urmare
a acestui Nică, spre pilda şi altora zapcii, poruncin, ca acum de-o cam-dată,
să se pedepsâscă aici cu bătăi în falanpă și să se trimită la Ocnă și după aceste
de se va întâmpla să mâră cel căsnit de dânsul, atunci "1 osîndim să se pedepsâscă și el cu spânzurătârea..—1803, Aprilie '92.
Cod,

XULX,

fila

189,

4. Milosteiu B. Iă Constantin Alezandru Ipsilante Voevod.
Fiind-că Bohor ovreiul se află dator o îndestulată sumedenie, atât la pământeni, cât şi la străinele obraze, căruia după cereetarea ce aii făcut negăsindu-se nică un fel de avut și dovedindu-se întru adevăr că nu are mijloc
şi putere de a plăti și de a se ţinea la închisâre este fără de nici un folos al
datornicilor, şa dat dară printr'acâstă Domnâsca nostră carte, soroc de cinci
ani, ca într'acâstă diastimă de vreme fiind netras și nesupărat de către datornici
să potă âmbla în vre-o chivernisâlă de a se aponisi şi a se căstiga să încâpă
a plăti datornicilor; drept aceea poruncim ca într'acest soroc să fie nebântuit

„de către datornicii lui. tolico pisah gospod.—1803, lunie 1.
Cod. XLUIX, fila &.

”

2. I& Constantin Alexandru

Vel Logoft.
Ipsilante Voevod.

Prea Sfinţia ta Părinte Mitropolit al Ungro-Vlabhiei, am vădut Domnia
mea anaforaoa ce ne facă asupra pricinei ce este între Anastasia Diamandi
cu Tudor Ciocan suit austriacesc, pentru care fiind și o parte şi alta ne-ai
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O adevărată aplicare a vechiului obicei

al

deșugubinei, primită

de pravili! se pote ceti în anaforaoa jnstiţiei, din 3 Iulie 1803. Acest
act va mai arăta cum justiţia ţărei putea ţine la arest preventiv pre
supuşii străini în procese criminale. Vodă cere apoi Agenţiei, să fie

|

|

expulsaţi?.

dat apelaţie împotrivă, prin cari Ciocan gice, că având logodnica lui patima
mirositureă gurei, de aceea nu primesce să o iae soţie şi că de nu ar fi arend
acâstă patimă ar fi luat-o soţie; ne provalisând vre-o pricină alta la mijloc de
cât aocâsta, iar. Anastasia cu totul tăgăduind de o patimă ca acesta, arată cum
Dumnâlui Arhiatros al Domniei mele într'adins căutând pre fie-sa nu s'a găsit
de a avea vre-o patimă ca acâsta și răii are Ciocan acesta bănuială ; deci când
numita logodnică se va afla în adevăr cu patima aceea ce o provalisesce
Ciocan, atunci Ciocan, nu numai să fie slobod, ci şi galbenii şi darurile ce
înapoi,

în vreme

pentru o pafimă

ca aceea

ati dat să i se dee tot; deplin

Pravila
“atunci

"i desparte,

de va vrea

logodnica

să ] iae şi nu

se

ce și cununați

și răi o gice
va trage

de ar fi, iarăși

Ciocan

acâsta,

ori

ea seail

cumvaș

părinţii ei, socotind vre-o vieţuire rea, atunci nu numai n'are Ciocan cuvint
a cere darurile, ci încă este dator să o iae întru căsătorie, seaii neprimind Ciocan
a se cununa, atunci nu numai și galbenii şi tâte darurile ce aii avut la logodnă trebue să le peargă, ci încă este dator să o înzestreze de la dânsul, ca
unul ce a defăimat-o fără cuvînt și "i a scornif ponos neadevărat; drept aceea
orînduim pricina iarăş la Prea Sfinţia ta, ca dimpreună-şi cu Dumn$lui cinstit
şi credincios boerul Domniei mele vel Vistier Dumitrache Racoviţă, ca un
mijlocitor ce a fost la acest sinichesion şi cu Dumnâlui Arhiatros al Domniei
nâstre aducând zapeiul cel orînduit, pre amândouă părţile iaţă, să cercetaţi împreună câte trei acâsta şi asupra adevărului și a dreptăţei fără de vre-o năpăstuire la nici o parte, să faceţi Domniei mele anafora iscălită de câte trei,
tolico pisah gospod.—1803, lunie 30.
Coa, XLIX, fila 71-72.
1. Cartea

60.

tit. 26.

2. Prea Imălţate Doamne.
Ascultând luminată

porunca Măriei

tale, de

la acâsta alăturată

jalbă,

„înscințăm Inălţimei tale, că încă de la 20 ale trecutalui Maiii, s'aii dat; la închisdrea puşcăriei de către iumnslui vel Spătar liude 6 ciobani Unguri, 6meni

chesaricesci
— anume Mihai Catana și Simion Maga și Comsa Chiojdea, (cari
din luminată porunca Inălţimei tale, s'aii. dat la cinstita Agenţie) și Bucur
Berivoescui, Aldea Cirtianu și Naftanail Popa, cari se află la închisdrea pușcăriei şi cu înscrisă însciinţare a Dumnealor boerilor ispravnici ot sud Saac,
prin care îi arată, că acești liude șâse, împreună şi cu alţi mulţi tot ciobani
de ai lor, la 11 ale trecutului Maiii aflându-se poposiţi euvitele lor de marginea satului Mehedinţa din numitul judeţ, ai sărit sătenii asupra lor, vrând,
să-i gonâscă de pre livegile lor, și ciobanii nesupuinda-se a se rădica, n6pte
fiind, s'aă ațitat gâlcâva între dinșii încât aii început a se bate, din care bătaie două săteai ai căgut morţi jos şi alţii doui s'aii rănit, cărora vinovaţi

făcându-li-se în două și trei rinduri cercetare forte cu scumpătate, nu ai pu-:

k
539

|

XA.

URECHIĂ

Dificultăţile justiţiei pămîntene
resce

cu jurisdicţiunea consulară spo:

|

pe totă diua.

tut judecata înțelege de către cine s'a săvîrșit uciderile, pentru
apără, că fiind depărtaţi cu oile lor de locul unde s'aii întîmplat
nu aă putut ajunge în unda gălcevei,-ci când aii alergat și ei ai
câva spartă, şi pre acei doi săteni căduţi jos și morţi ; pricinuind cu
sebit, că toţi ai

lorit

din

uniă

în alții,

fără a sci

că toți se
gâlceava,
găsit găltoții deo-

cine: dintr'înșii aii co-

borît loviri de îmorte; vădând dar judecata că nu pâte descoperi pre cei
adevăraţi ucigași, aii rămas a face cerere la cinstita Agenţie, ca să trimiță

pre toţi acei ciobani câţi s'aii atat împreunaţi cu aceștia, ca fieș-căruia 'deosebit făcându-se cercetare, să se dovedâscă adevărul, apoi până încă a nu face
acesta urmare, vădurăm la mâna numiţilor o adeverinţă despre partea părinților
şi rudelor. morţilor șia'tot satu, întărită și de Dumnelor ispravnicii ju-

'deţului, cu cuprindere, că pentru uciderea ce sai stvărșit lut Ioan şi Panait

„sai împăcat și iertându-i pre cei închiși, precuni se face îndestulare din adeverința lor ce se lipi lângă acâsta ; decă, măcar că după cercetarea ce s'aii făcut, nu este sciut cel adevărat vinovat, pentru că n6ptea isbind sătenii pre
acești ciobani, și din amândouă părțile fiind mulţi, ai lovit unii pre alţii,
din care lovire s'aii întâmplat mortea acelor doui săteni ; dar. fiind-că aceștă
ciobani ali induplecat pre davagii de s'aii învoit 'cu dânşii, care învoială este
primită de pravilă, cartea 60, tiflul 26, gice că numiții să se slobâdă, atât pentru împăciuirea ce s'aii făcut între dinșii, cât și pentru că, pricina și începarea gălcevei, s'aii făcut din partea sătenilor, cari nu ar fi trebuit să-i lo-

vâscă

n6ptea,

ci prin - marifesul

zapeiilor să-i fi isgonit

făcându-li-se

ispă-

șanie de paguba lor, după obiceiul pământului, iar pentru taleri 220 şi alte
borfe ce li.s'aii luat de către Polcovnicul județului la prinderea lor, să se lase
Polcovnicului taleri 50, pentru ostenâla lui, de se va primi augului Măriei tale,
și ceă-l-alți impreună cu borfele, precum mai jos se văd, să se împlinâscă de
la numitul Polcovaice prin luminată porunca Inălţimei tale, să se dee jăluitorilor;

pentru

care hotărirea

“ţimea ta.—1803, lulie 3.
Teoitor Fotino Serdar,
roate, Genache, Giurgeache.

cea desăvirșit

rămâne

Constantin Caclica

Celea ce s'aii luat de Polcovnicul

a se face

Medelnicer,

de către

loan proin

Inăl-

Sta-

județului Saac:

De la Bucur.. . . . . 9 hărșşii negre, 1 tâcă cu cuţit
»
Aldea Cristian . 2 hărșii negre, 1 t6că cu cuţit

Naftanail . . . 1 t6că cu cuțite, 1 tacâm de cai
Simion . . . . 1 t6că cu cuțite, ol de pre cal, 2

>

căpăstre

de curea

»

Mihaiu Husar

>

Comșa
„+

„..

.

1 t6că cu cuțite

.

. 4 t6că cu cuțite, 1 pofil.

ZO Constantin Alexandru Ipsilante

Vvd.

Poruncim Domnia mea să se slobogâscă acești. ciobani și Dumntlui vel
Armaş să i fică teslim la cinstita Agenţie ca nisce sudiţi ce sunt, însă cu
aceata orinduială de a lipsi aceștia de aici din ţ6ră, trecându-i cinstita Agen-

533

N

“ISTORIA ROMÂNILOR
“In 43 tulie 1803, este surghiunit la Moldova

un Manolachi Mol-

doveanu, acusat de plastografie. La 18 Iulie e surghiunit la monastivea Sinaia, Matei Râtescu, dupe cererea rudelor salei,
Un act de judecată pentru : închiriere de prăvălii din 3 lulie

1803, amintesce despre anarhia din Bucuresci de la 1802, afirmând că
au ţinut numai

40 de diie. Cestiunele

pot studia în notă?.

de drept alinse în acest

act se.

|

ţie preste hotar la locul lor, iar Polcovniculde judeţ, oprind taleri numai 50,
cei-l-alți să-i întârcă de împreună cu tâte boriele, de la carole să-și împlin6scă Ispravnicii judeţului.—1803, Iulie 5.
4, Sati făcut carte de Volnicie cu Zapciii spătărese, să ducă surghiun în
Moldova pro Manolachi Moldoveanu, ce s'aii găsit plastograt făcând buiurdismă
Domnâscă la jalba cavafilor. — 1803, lulie 13.
Cod, XLIX, fila.

“Sati făcut carte de volnicie cu Zapciul spătăresc, să ducă surghiun la mănăstirea Sinai pre Matei Rătescu, după cum prin jalbă ati cerut rudele,și rudele să-"i pârte grijă de cele trebuincise.— 1803, lulie 18.
Cod. ALIX, fila 74.

2. 16 Constantin Alevandru Ipsilante Vvd.
Cinstit şi credincios

boerule al Domniei

mele, la pricina judeeăţei ce

urmâză între Maer Ovreiul, raiaca, cu cumnatu-săi Simhă Ovreiul suditul che_ saricesc, pentru închirierea unei prăvălii de aică din Bucurescă, care este jumătate a Rutăi soţia lui Maer și 'juniătate a 'Șăimi soția lui Simhă, v&dend
„de cercetările ce s'aă făcut până
Domnia mea din anaforalele judecăților
acum asupra acestei pricină, că în 18 1802, Februarie 5, s'aii judecat la Departament Rufa soția lui Maer cu cumnatu-săii Simhă, cerând să se protimisâscă ea a întârce la Simhă jumătate din toemâla ce făcuse Simhă cu un Teodosie Negustor pre închirierea acelei prăvălii în două ani, când saii hotărit
judecata, că de vreme ce Simhă aă inchiriat prăvălia pre doui ani și ali luat și
banii şi aii iscălit şi zapisul,

iar Maer

nici bânii

aii luat, nică zapis-aă

iscă-

lit, ca unui stăpânitor ce este d'a valma pre jumătate hrisis a acelei prăvălii,
i s'aii dat protimisis să întorcă la cumnatu-săi taleri 25i', jumâtate din 500,
drept

cât o toemise negustoriul

chiriaş, ca să ţie Maer prăvălia în două, cu aşe-

ământul acela ce ati fost făcut Simhă cu acel negustor străin, iară cei-l-alţă

taleri 250 cei luase Simhă mai mult de cât i-s'aii cădut dreptul sâii, să "i întârcă negustorului înapoi; apoi tot într'acel 18, la Maiii 17, înfățișându-se

inaintea Dumnâlor veliţilor boeri Hagi Gheorghe Roman, suditul Rusescu, ne-

pot mat sus numitului Theodosie negustorul, cerând 'să aibă tărie zapisul cel
dedese Simhă pre închirierea acelei prăvălii în doui ani, dicând că de și n'a
iscălit și Maer acel zapis, dar tocmâla s'aă făcut şi cu reia lui, care acesta
tăgăduind'o Maer, judecata i-aii fost rinduit cu pitac ca pre taga lui ce fă„cea să jure în legea lui, care neprimind să facă jurămîntul, cu t6te că din-
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La 5 August 1803, Constantin Ipsilante ordonă Divanului, să pregătescă un nizam care se împedice nesfârşitele chiămări în judecată
„în procesele, care deja sai cercetat de două ori de justiţia ţărei.

In adevăr,

«era o veche deprindere, ca acei

cari prin o judecată

se

tr'acâsta s'a dat cunoscință că închirierea prăvăliei aii fost și cu primirea
lui, și s'ar fi cuvenit să ţie negustorul chiriaş prăvălia pre doui ani, dar fiindcă însuşi Hagi Gheorghe chiriașul s'ati mulțămit atunci înaintea judecăței a
i-se lăsa prăvălia numai pre un an, după chiar a lui primire, aii găsit și judecata cu cale, ca să fie prăvălia într'un an, adecă pînă la sfintul Gheorghe
trecut al acestui următor an, iar acum la trecuta lună în Maiii 8, vădurăm Dom-

nia mea din anaforaoa ce ne făcu Dumnâlor
Gheorghe: Roman,

veliţii boeri,

că numitul Hagi

judecându-se cu Maer, aii cerut ca să ție el prăvălia și pre

acest următor an, pricinuind'că pre anul trecut numai trei luni ş'aii avut aliș-

veriș în prăvălie, iar nouă luni ai stătut închisă, din pricină că ati fost răsvrătire, şi pentru că s'aii întâmplat de aii murit şi tovarășul săi;cu ale căvuia pricinuiri, die Dumnâlor boeriă că nu se pâte ajutora, pentru că r&vră-

tirea ai, fost numai vre-o 40 de dile, până ai, venit Domnia mea în scaun şi
apoi s'aiă liniștit şi s'ai deschis tergul, încă și chiar într'acele dile tot saii făcut
alișveriș ; iar mortea tovarăşului sii de va fi şi făcut vre-o zătignire la alișveriș, acea este deosebită pricina lui cu care nu pote să scadă dreptatea lui
Maer, ci fiind-că el însuşi s'aii mulțămit înaintea judeciţei Dumnâlor veliţilor boeri ca,să ţie prăvălia numai un an; acum n'are dreptate a o mai
ţinea şi pre anul al douilea; deci acesta de acum anafora ce ne fac Dumnâlor
veliţii boeri este primită Domniei mele, şi poruncim, ca aducând orînduitul
Zapciii înaintea Domniei mele pre numiții ovrei Maer și Simhă, faţă cu Hagi
Gheorghe Roman, să "i dai a inţelege, că de vreme ce sorocul de un an s'a împlinit încă de la Sfeti Gheorghe trecut, mai trecând și alte două luni și dece
dile preste. soroc, n'are dreptate să ţie prăvălia mai mult, pre care să 71 și îndatoresci Dumnta, prin scirea cinstitului Consulat, că fără de altă prelungire
să iasă acum

din

prăvălie

și șă vu lase slobodă, iar banii ce aii dat lui Simhă

pe acest de al douilea an săi împlinescă zapciul lui dela Simhă; Hagi Gheorghe, ca să nu se păgubâscă și într'acest chip vâi urma Dumnâta a desface
pricina ce curge între numiții ovrei cu Hagi Gheorghe, iar pentru pricina ce
curge între soțiile acestor ovrei, care sunt stăpâne pre din două pre acâstă

prăvălie, fiind-că prin

apelaţia

ce

acum în urmă dete

Domniei mele Şăina,

Ovreica soția lui Simhă, dice că Maer cumnatu-săii se silesce cu feluri de mijl6ce să pue mâna și pre: jumătatea părţei dintr'acea prăvălie, ca cu vreme
să "i rămână singur stăpân și să o isterisâscă pre dânsa de părintâsca moștenire a ei, şi cere ca să împarță prăvălia pre din dou€ frăţesce, cum și odăile
iarăși să le împartă, să stăpân6scă fieș-carele al săi; poruncim dar, că de le

vei putea învoi Dumntta ca să dee una- din ele la cea-l-altă jumătate preţul

chiriei ce vor da alţii străini, să ţie mai bine acea tâtă prăvălia decit alţii
străini, iar de nu le vei putea îndupleca la acest fel de învoire, atunci să
orînduesci Domnia ta a li-se face drâptă împărţelă pre din două frățesce și
la prăvălie şi la odăi, ca să nu mai fie înclinate una cu alta, și să lipsâscă și
udecăţile şi gălcevurile şi dintre bărbaţii lor. folico pisah gpd.—1803, Iulie 3.
Goa. XLIX, fila 78,
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ca definitivă şi se cerce are-

credeati nedreptăţiţi, se nu 6 considere

deschide procesul la fie-care schimbare de Domnie. “Constantin Ipsilante ordonă Divanului să pună pedepse pentru acei cari din adeve-

rat șiretlic încârcă asemenea practică.

Din o carte de hotărnicie a unei moşiei a mănăstirei Sfinta Eca1. Iă Constantin Alexandru Ipsilante Vvd. i gpd.
Prea
cioşi

Sfinţia ta Părinte

boerilor

Mitropolit şi Dumn6vâstră

veliţi ai Divanului

Domniei

cinstiților și credin

mele, vă faceri în scire, că în dia-

aici
stima vremei de când Dumnedeiasca providențiă ne-ai adus cu Domnia
mai
hotărîte
şi
cercetate
văqut
am
judecăţi
la acest scaun, multe pricini de
ă
Domnesc
Divanuri
cu
și
rînduri,
patru
în
și
trei
în
şi
două
de înainte, în
perdere
de
purtare
cu.
i
întărite, cercându-le de -iznâvă iarăși acei Ipotesier
a
de vreme prin judecăţi în zadar, unde deși de nu pot acei ce âmblă răi
a
dreptate
are
şi
avut
aii
care
parte
tă
ceea-l-al
dar
lor,
scoposul
isbândi după
tras şi
rămâne stins şi sărăcit cu cheltuiala şi cu perderea de vreme, fiind
prodin
unii
facă
să
pâte
acâsta
care
judecăţi,
purtat întratitea rînduri prin
iarăși
pornesc
se
de
dreptate
aii
că
li-se
părândulor,
erea
nepricep
din
stie şi
şi
prin judecăţi, dar mai mult putem gice cu adevărat, că fiind 6meni şireţi,
din
şi
rdutate
din
s
într'adin
nimic,
păgubi
a
nici
fiind-că nu are a pătimi
chelzavistie îi trag, îi pârtă prin judecăţi, casă le pricinuiască stingere și
tuială, care acâsta

nu

numai

că este o mare

nedreptate celuia

ce păti mesce, ci

de a
şi Divanului o supărare necontenită și o însărcinare, neprisosind vreme
ă fiind
trebuinț
deci
;
ărători
nestămp
acei
lângă
pre
ţi
celor-l-l
pricinile
căuta
spre
a se da la acâsta o hotărîre care să so întocmească a se păzi ca o pravilă,
răi,
âmblă
și
judecată
de
rămân
ce
cei
pentru
ă
a sci ce pedâpsă este orînduit
ă
continâsc
să
ărători,
neastâmp
și
răi
cei
sfială
6reș-câre
luând
acesta
ca cu
dinu
face;
a
avut
aii
-care
cu
celor
pornirile lor,-cu care pricnuesc stingere
unii
cem însă pentru cei ce aii cercat judecata o dată şi de două-ori, fiind-că
a doua porJa
până
iertaţi
sunt
,
năpăstuit
s'a
că
întâiii
li-se
pârînduaceia
ca
nire de judecată

cu Divanuri

și întăriri

Domnesci,

că nu are

dreptate, apoi

Domnil nu
şi a treia 6ră şi a patra Gră și în scurt în tâte vremile şi la toți
aceea
pentru
;
pricină
se mai astâmpără, precum am vădut multe asemenea
văi,
pontur
prin
e
întocmir
o
obște
de
dar să faceți Dumnâvâstră cu socotâlă
adușă
unde
acesta,
pentru
daii
povăţuiri
ce
pravilele
şi
nd Dumnâvâstră
Dumceți la acâstă tr6bă și din boerii . ... » prin care ponturi să orînduiți
unul
supus
fie
să
cuvine
se
pedepsă
ce
n6vâstră la ce plată de cheltuială, şi -la
făcând
judecăţi,
din
ă
astimpăr
se
nu
șiretlie
din
și
ca acela, ce din răutate
îndeosebire numai la o pricină ce întâiă s'aii dat hotărire după judecată.
cele
din
una
bună
găsi
va
se
judecată
Wun fel şi la a doua hotăriîre de
se va astîmdouă de mai înainte judecăţi şi se va hotări, în urmă apoi nu
și să ne
ped6psă
a
păra, atuncă numai să se osîndâscăși acela la cea orînduit
prin
ac6sta
lege
se
să
ca
acestea,
tâte
arătați prin anafora în scris pentru
acum
de
fi
a
spre
țera,
totă
în
ă
publicat
facă
se
să
şi
condici de a se şi urma,

înainle sciută de toţi de obşte. zolico pisah gpd.—1803, August 5.
Cod, XLAX, tila 82—83,
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terina.se pâte vedea, cum şi la secolul al XIX, continuă vechiul sistem de hotărnicii, carele dispunea, ca împetrirea hotarelor
să se facă

'la locurile unde nu se ridica contestaţiuni, iar la aceste locuri să nu
se pună petre până după o nouă sorocire inaintea judecății i.

“Zapeiil de la puşcărie sunt obligaţi prin vel Armaş până în 20
dile să caute

şi să găsâscă hoţiice “i ai scăpat,
că deacă nu:
«Nu numai tâtă paguba păgubașilor se vor osândi de vor, împlini-o de
la dânşii, dar ei vor fi băgăţi în puşcărie în locul .hoţilor, soăpaţi.» —,1803,

Noembrie 49.

i

E

„Telalii de la mezaturi. se: jăluiesc
lui Vodă. :După vechiul .obiceiii

telalâcul

lor se. plătea câte 2. parale la

strig la mezat, iar pentru

evaluări

lei pentru: lucrurile

ce--se

de lucruri, unde nu are loc mezat,

ori când mezatul nu s'a realisat, telalii încă cer plată. Domnitorul
ordonă veliţilor boieri ai Divanului:
a
«Ca 'văgând mai întâiii domneseile ponturi, ce sunt date mai din naints, atât

de Domniasa părintele Domniei mele, din a doua Domnie, i de la Dunin6lui 15po-

1. Carte de Hotărnicie a mbnăstiret. Sfintei Ecaterina,
|
* e.
Zen. Vlahiscoie.
i
Cinstit şi credincios boeruls: al Domniei -mele biv vel: Paharnicel: Dimitrie Varlaam, sănătate; "ți facem în scire, că la. Domnia mea ai dat jalbă cuvio-

sul Egumen

al mănăstirei Sfintei Ecaterinei, chir Chiril, dicând cum

că :ind-

năstirea având o moșie în judeţul Ilfov, ce se numesâe Călţuna, iar din 'vechime are nume Niţogorenii și Dragomiresci, cu câre moșie s6 vecinâsce Sărdar Poliz cu moșia ce are cumpărată de la Cojasca, 'și vrând Serdari? a'și
hotărî moșia sa, aii și luat hotarnic pre Serdara Antonie Fotino, cerând.şi
cuvioșiasa din partea mănăstirei: pre Dumnâta hotarnie, ca după :hrisâvele și
cărțile Doimnesci câ are mănăstirea, să “și afle dreptatea,ca să nu se calce moşia mănăstirei de către vecini, și 'să:pue şi: petre hotare, spre a sci fiteș-care
stăpânirea moșiei sale ; a căruia jalbă: orîniuind'o Domnia mea la Dumnslui.
vel Logofăt de ţeara de sus de aii făcut cercetare,ne făcu arti:că cererea
Egumenului este cu cale; deci “iată te orinduim- Domnia mea hotarnie şi primind porunca acâsta să aibia merge la numita moșie eu boerii ce sunt orinduiți, după cererea Serdarului Poliz și cu Portărol, ce prin osebită porunca
Domniei mele este orinluit, să faceți amăruntă cercotare hotarelor: deşpărțirei
numitei moșii, de faţă şi cu vecinii împrejurași, atât după scrisori, după dovegi, cum și după vechea stăpânire, şi alegându-se moşia mănăstirei, 'să o şi
tragi după obiceiii și să o și împetresci, dând carte de hotărnicie după oiînduială, iar de va fi pricină de neodihnă despre vre-o parte, petre-să nu pui,
ci numai semne, și dând în scris să'ă sorocesci pre amândouă părțile ce nu

sunt

odihniți a reni la Divanul Lomniei

Septembre

7.

Cod, XLIX,

mele. îi saam receh 9pd.— 1083,
.,

tila sa.

|

pita

-
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liu, cât și; de.la D-sa fratele Alexandru Moruz
n,
Hanger
nti
Vodă,
satul. Consta
plata tese cuvine pentru
din a doua Domnie, să chibzuiţi Dv. ce rînduială
ci mele ar&tare
lalâcului la acest fel de mezaturi şi să faceţi Domni

prin a-

20 1.
nafora pre larg cu Vătaful” do Vistierie:—1803; Noembrie
Ta

90 Noembre

1803, Domnitorul acordă moratorium lui Zafiroglu

reze plata
incă pre un an, du condiţiunea cerută de creditor, ca să asigu

prih chezaşi, 'ori cu amanet?,
ei,
-ori,
datori

Lă Decembre 1803, Domnitorul dă un nizam relativ la imprua
muturi dicând că:
«Cu o mână trebuie să dai banii şi cu alta să'ţi iei amaneturile. Drept

să

ca datornicul
aceea poruncimși D-tale vel Postelniceaşa, să dai nizan,
aducă amaneturile, față, ca după cumam

dis, “cu o mână să se plătâscă

banii

şi cu alta să se iae amaneturile».—1803, Decembrie 6 £. |
Fraţi

deţinuţi la închisâre

nu

pentru-că

|

Şpătăria prinde

putu

până
pre al treilea frate loan Birnicul, din satul Căţelescile;(Teleorman)
ce acesta

_

E

se va putea prindet. :-:

Abusurile cu arestările sunt numerâse deşi adese pedepsite

Domnitor.

de

Un cas curios este cel din. Decembrie 1803. Femeca Gher-

ia Spătăriei. Maghina se jăluesce lui Vodă, că a fost închisă la puşcăr

rămas
vele Spătar rapârtâză "Domnitorului că din greşslă Gherghina a
a
|
escă:.
se încăld
in temniţă, unde intrase casă
"În. anexele volumului, la capitolul justiţiei, jectorul pâte urmări
o

e se
de -diver
seri

procese

şi

condamnări.la Ocnă, cum

“surghiunuri din 1803-—4806.
4. Cod, XXXVII, fila 14 verso.
„9. Cod. XXXVII, fila 9. verso;

Rae

şi. diverse.

e

|

a
|
3. Cod. XXXVI, fa 15,
"4, Cod. XXXVII, fica 17, pitae la vel Spățar din 17 Decembrie 1803.
5. Domnitorul dice către vel Spătar:

ca. intra muere şi a se băga sin-

gură pre sine-și la gros, ac6sta nu se păte, ci se vede că 6re-carele din ai Spă:

tăriei, fără de scirea Domniei tale aii închis”o la gros şi acumaa ămblat să'şă
îndropteze, vina cu pricinuire deşartă, că adică ea singurăa venit și păzitorii

ati primit-osă intre în gros ca să se încăldâsciă, lueru ce nu este de 'credut
să fie cu voia si-a se încălgi două săptămâni în gros; ci dar poruncim, ca înfăţişând-o pe acâstă săracă muiere cu pirișul ei înaintea Dumitale, să'l îndupleci

a se face.0 înyoire..>—4803, Decembție 48...
Cod. XXXVI, fila 3,
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şi aci in note câte-va acte!.

asupra alacerei

de tutelă a

Atragem

fraţilor Plopeanu;

atenţiunea. lectorilor

asupra

sequestrului

1... Prea Inălţate Dâmne.
Măriei
arătat
acâsta
mâne

Iarăşi din porunca Măriei. tale am cercetat și a doua jalbă ce a dat
tale tot acest Dima și tot pentru aceste capre și după cum am mai
Măriei Tale, tot: asemenea este pricina după cum se arată în anaforaoa
a mea, care am făcut-o mai inainte, iar pentru a i-se da caprele, răla milostivirea și hotărirea Măriei tale.—1803, Septembrie 20.

pu
|

16

|

Constantin

Ma

Alexandru

Fiind-că ne-am milostivit Domnia

Ipailante

Vel
Voevod

Vustier.
|

mea de am iertat greșala acestui Dima,

poruneim Domnia mea Dumitale vel Vistier ca să i-se slobigă caprele cu acâstă

hotărire, insă ca seul ce va eși de la aceste 490de capre, să aibă al da la luminarii Politiei, şi să îngrijeşci Duthnâta la acâsta a nu-l: vinde la alţii.—-:1803,
Septembrie 21.
.

Coa. XLVII, fila 5,
pi

„Prea

Inălţate Domne.. .

„După . luminată porunca Măriei tale am dus de față la Epitropie, atât
pre jăluitotul Costache Popleanu, cum şi pre unchiul s$ii Barbu Popleanu; fratele
tătânb-so, ami cerut apoi de am vădut și diata răposatului Şerban Popleani, în

care lasă Epitrop pre amândouă, adecă pre Barba și Costache, să iao și.să dee, urmând-la 466 după 'cum lasă mortul, am. întrebat pre Barbu de voesce să se
lepede de Epitropia trăţine-săiiși respunse, că sar lepăda fiindu-i calea depărtată

și preste mână a căuta veniturile, dar când i-s'ar găsi alt Bpitrop din partea
locului, om, chivernisit și de isprayă, ca să se pue în locul lui, s'ar trage, iar a
rămânea Epitropia numai asupra nepotului
săi Costache nu pâte să o lase,

căci prăpădesce: veniturile, precum” aă și 'urimat'o acâsta, vindând din vinuri
şi din zachiuri, a prăpădit banii și stă sufletul “răposatului. necăutat şi. datoriile neplătite și pâte se răpus și partea frăține-săă Dumitrache, ce este nevrâstnic ; al căruia răspuns fu primit judecăţei, iar jăluitorul împotriva-i arată
cum că la sud Olt, are rude şi Gmeni de ispravă chivernisiţi, cari vor siguripsi Epitropia cu zapis bun adeverit și de ispravnici, că se va purta cum se
cade, va stringe veniturile, va plăti datoriile, va săvirși pomenirile, va îngriji

de îrate-săti pînă își va veni în vârstă și' atunci îi va face tâtă partea, cole

de mak sus arătate, acel chezaș 'să'l răspundă din casa lui, a căruia arătare
o primi şi judecata.şi Barbu Plopeanu se-mulțămi, și așa ceru soroc de gile
20, dând și zapis în condica Epitropiei, și de atunci până acum aii trecut preste

două luni şi nici o urmare n'aii făcut;

pentru carerămase așa a se înţelege,

că acel fel de chezași n'aii găsit:să dee și acâsta ali făcut-o numai şi numai

ca să prelungâscă vremea sprea putea apuca veniturile moşiei, să le mănânce

după cum âii urmat şi alte dăţi; să bine-voesci Măria ta de a fi luminată poruncă
către Dummnâlor boerii ispravnici ai județului,că nici întrun chip să nu
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cesei Florescu,
pentru datorie cu «sinet» din pensiunea lunară a Vorni
asupra

procesului

lui Ioniţă Filipescu

Valenii ; asupra unui

proces de

cu Egumenul

de Ja

monstirea,

deflorare de fată, în care intervine

rile moşiei şi ale viei, ci să
îngăduiască pre Costache jăluitorul a lua venitu
zapt, rînduind şi omul” săii
facă
le
să
pul,
mârgă însuși Barbu Plopeanu, Epitro
i de pre moșie, dând Durnslor
ca să fie napristan, să strîngă ori-ce se va agonis Isprăvnicel al "Plopeanuluiă,
tului
Ispravniciă tot-d”a-una mână de ajutor rindui
veniturile, ca să aibă sciință de
dar Costache jăluitorul să iae numai în scris
vindaiala dietei, până a'și veni
dânsele, iar mâna să nu puo, ca să potă urma
rinduese prăvilele de aici, 25
ce
şi Dumitrache fratele jăluitorului în vârsta
arăt Măriei tale și cum
acâsta
de
;
zapt
partea
ani și atunci își va face şi el
m
va -fi luminată porunca.— 1803, August 11.
Vel

18

Constantin

Alexandru . Ipsilante

Vornic

al

Obştiv că.

Voevod.

al Obştirilor, poruncim
Cu cale fiind anaforaoa Dumnâlui vel Vornie
precum se coprinde mai
,
Dumnbvâstră ispravnicilor ai judeţului aşa să urmaţi
jos.—1803, August 29.
|
Coă. XVI, fila 30.
Pitac din 26 Noembrie 1803.

Domnitorul

ordonă oprirea din l6fa rînduită pre

lună Vornicesei Flo-

— 1803, Decembrie 26.
reasca a sumei ce datoresce după un anume sinet.

Cod. XXXVII, fila 19.
Carte slobodă de volnicie către
ducă pre un Gheorghe Endricălau
poruncă să nu se slobâdă, la mână
şului cum că Vai făcut teslim.—

Cămaraşul de ocna Telega, cu zapciii ca să
să-l bage în Oenă,de unde fără de a doua
căruia Zapciii să dee adeverinţă Cămărai
1803, Decembrie 11.

Cod. XLIX, fila 129.

cu Egumenul de la mănăAnaforaoa, în dosul jălbei lu Ioniţă Pilipescu
Căldărăsci.
la
de
moșie
de
stirea Văleni, sud Saac pentru partea
Prea

Inălţate Domne

jalbă urmând,
După luminată porunca Măriei tale, ce mi se dă la acâstă
rul - având
jăluito
că
tale,
mei
Inălţi
ar&t,
și
am luat sma jalbei jăluitorului
ata și
Condur
ina
cu Ecater
parte în moșia Căldăresci sud Buzăii. de avalma

lţi părtași stăpânea partea
cu mănăstirea Văleni din sud Saac, amândoui cei-l-a
făcut hotărnicie la faţa
s'aii
tale
Măriei
a
ă
jăluitorului, şi cu luminata porunc
şi jăluitoriului 300, aii rămas
locului și S'aii ales partea Conduratei, stânjeni 500,
a fost să fie şi Egumenul
ă
şi mănăstirei stânjeni 300, și cu tâte că şi porunc
că nu ar fi vrut să mârgă
rul
jăluito
dice
dar
la hotărnicie, deşi chiămat aii fost,

şi cu tâte că nu aii mers,

dar moşia

mănăstire

s'a

ales, și jăluitorul ai
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Domnitoriul pre lângă judecata bisericei, după tapelaţia» condemnatului de dânsa
; asupra

procesului prin care. justiţia nu dă

plătit hotarnicului pentru partea mănăștirei: taleri 15, precum

verinţă. hotarnicului
jăluitorul

la mâna

de la Condurata

nici un

văgui şi ade-

jăluitorului, şi după, alegerea moșiei, cerându-i

venitul

de

17 ani,

singură

Condurata

ai

arătat

că tote părţile 'şi-aii vîndut venitul lor pre ân câte taleri 50 şi aii arătat că
două părți de venit le-aii ţinut pre sâma sa, iar a treia parte ait luat-o. ină-

năstirea, şi cunoscând dreptul prin învoire, aii dat jăluitorului taleri 170, iar

pentru taleri 85 din venitul gisei Conduratoea, prin zapisul ei de învoire să-i
iae de la mănăstire, şi cerând jăluitorul de la Egumen atât acei taleri 85
din

venit,

și acei taleri

15

ce i-aii dat hotarnicului,

ce ai făcut jăluitorul să-i întârcă, 'X-am făcut serisâre

Egumen
că precum
,

sait

învoit Condurata să se

cum

şi din

cheltuiala

din partea

mea către

învoiască și Egumenul

cu

jăluitorul, şi gise .jăluitorul că, mergând cu scrisârea, nu aii fost următor a
plăti dreptul ; deci, cât pentru taleri 85 din venit după zapisul Conduratei.
de învoire, cât are jăluitorul a lua de la Egumen, mai are săiaeşi taleri 15
ce s'aii dat și hotarnicului, care să. fac taleri 1100 și preste acesta este dator
- Egumenul să-i plătâscă și din cheltuiala jăluitorului ceva, carele fiind-că n'aii
fost următor â se învoi, găsesc cu cale să fie Inminată poruncă cu Mumbașir, să
indatoreze pre Egumen, ori a'i plăti prin învoire şi a mulțămi
pre jăluitor,

seaii având impotrivă a respunde, să'l aducă ori pre însuşi, seaii vechili la Di-

van ca să se judece:

iar hotărîrea...—

1803, Noembrie

24.

Isaac Ralet vel Logoftt.

_J6 Constantin Alexandru Ipsilante Voevod.
Cu cale fiind anaforaoa Dumnâlui vel Logofăt, după arătarea ce ni se

"face a pricinei, volnicim pre sluga .Domniei mele... copil din casă de Divan,să
m6rgă şi prin scirea ispravnicilor județului să se facă urmare după cum maj
sus se coprinde.

Cod, XLVA, fila 124,
Carte la Mitropolit în urma anaforalei aceluia. Domnitorul arată că
Mușat Zidarul aii făcut apelatie contra hotărirei bisericei, care l-aii condamnat

“pentru stricare de teciorie. Domnitorul ordonă ca Mitropolitul să asculte martorii ce pretinde că are
1803, Noembrie 13.
Cod. XXXVII,

pâritul și apoi să arate în scris mersul pricinei.—

fila 6.

,

:.

Prea

Inălțale Domne

Pre acâsta alăturată alegerea Depertamentului nerămâind odihnit Constantin Portărelul după jalba ce ait dat din luminată poruncă Măriei tale, Vătatul

«de aprogi, fapeiul cel orinduit Vaii adus şi înaintea nsstră, făţă cu

Anton Telalui

şi ințrebând, pre Constantin ce are să mai răspungă ? aii răspuns că el pentru aşe-

gămiitul acesta ce ai făcut cu Anton, ca să șâgă în casă de pomană, să se odih-

.

544

„ASTORIA ROMÂNILOR _
drept de despăgubire. celui ce face

seai

sădiri

conpstrucţiuni pe loc

de cai şi tăinuiţi de stăstrăin ; asupra unor ţigani acusaţi de furi
proces de clironomire a
pânul lor, boierul Costescul; asupra unui

chiwie luisă nu-ă dee, fără de nunescă păstrând-o ea să nu se strice și vre-o
an câte taleri 13, ai dat. și
pre
tire
mănăs
mai să plătâscă chiria locului la
să se vadă de judecată, s'aii cerut
zapis la mâna lui Anton, ci să scâtă zapisul
că sait răpus, l-ai îndatorat jului Anton să arete acel zapis, și pricinuind
este perdut, şi nu se află nică
rat
adevă
cu
decata, ca să jure cum că zapisul
ns de lu prea Sfinţia sa Părințele
la dînsul, nică la şeirea lui, şi ne-ai venit răspu
mai după coprinderea pitaculuă
Mitropolit, că ai primii Anton jurămînt întoc
intre dânșii pentru coprinderea
ire
prigon
este
că
nostru: după acesta vălând
chiria să nu o: dee e, ci să
zapisului, căci Anton. dicea că scria că nici
antin tăgădue că nu scrie
Const
iar
o stăpânâscă Constantin după ce va veni,
chiria locului: am orînel
că
plătâs
să
ca
Anton
zapisul aşa, ci că s'ali legat
la acâstă tagă a luă, adică să
duit şi pre Constantin să primâscă jurămînt
lui, şi am primit răspuns
zapisu
a
arăte adevărul în ce chip era coprindere
ca pentru ca să lipsescă jurământul .
de la prea sfinţia sa Părintele Mitropolit,
e, ca chiria locului de opt ani
de la mijloc s'aii împăciuit amândouă părțil
de la dânsul, iară chiria de ş&pte
dată
că aii plătit Anton la mănăstire să fie

Portărelul ca să o plătâscă el
ani ce este neplătită s'aii îndatorat Constantin n ban ; decă cu învoiala ce aii
ire, fără de a cere de la Anton vre-u

la mănist
nd să '] apuce la jurământ, să
făcut Anton cu Constantin.la Mitropolie nevrâ
antin şi după acea învoială a lor
dovedesce că ati cunoscut dreptatea lui Const
de opt ani'să fie dată de la: Anton, iar
găsim şi noi cu cale să se urmeze,:ca chiria
mănăstire și Constantin să-și jae lola
chiria de şâpte ani să o plătâscă Constantin
veche în starea ce se află acum, și
cul în stăpânire de împreună cu casa lui cca
china locului câte taleri 13 pre an
si urmeze aşi plăti şi de acum înainte
pentru sădirile ce qice Anton că ai
iar
după aședămîntul ce aie prin zapis,
ă, măcar că ceru să i le plătâscă
făcut pre acel loc, cum casa şi via în grădin
, căci ai sădit în loc
dar judecata nu “i-ati dat dreptate la acâsta
* Coastartin,
antin cum că astă
Const
dice
că
ales
mai
strein fără de nică un aşegămînt,
rădicase Anton numai & dirici, Și
primăvară când ati venit de la "Țarigrad,
stee din lucru să nu facă casă, n'aii
“după.ce 'i-ail dis întratâtea rânduri să
ntin “nu este dator să-i plătâscă:
Consta
nici
vrut să înţol6gă, de aceea dar
lemnele casei cât şi vița ca să rămâe
acele sădiri, ci să-și ridice Anton, atât
iar hotărîrea, rămâne la Maria ta.—1893
locul slobod. pre seama lui Constantin;
.
o

|

„o
Septembrie 23.
t Știrbeii, vel Logofet
Vel Ban Creţulescu, vel Logofit Isaac, vei Logoft
o
Creţulescu.

|

|

Iă Gonstatin Alexandru Ipsilonte Voevod.

anafora a Dumnâlor veliţilor
Anton Telalu nerămâind odihnit” la acâstă
iei mele cu Constantin Portărelul,
boeri, s'aii înfățișatla Divan înaintea Domn
că după cum aii plătit chiria 10cerând Anton prin apelaţia ce ne-aii dat,
scă și de 'acum înainte chiria cea cucului pro opt ană la mănăstire, să plăte
nsurile ce-ati mai făcut, dar întrebat
viincidsă şi să stăpânescă el casa cu copri
arăte adevărul cu ce chip "i-ai dat Consfiind de Domnia mea, Anton, că să ne
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fiului de cătră tatăl-săă, la care ocaâsiune se proclamă din noă principiul, că lucrurile fugarilor (Gin ţeră) rămân a fi domesci şi că pre
an 'copil nu 'L'pâte clironomi mama-sa de cât deacă more după al
tantin casa cu locul când s'aă dus la Țarigrad, nu tăgădui că ati lăsat să
ș6dă într'însa până se va întorce, cum pote să c6ră casa cu locul a o lua în
stăpânirea lui, și acest cuvînt provalisea, că Constandin nu 'și-aii păzit simfonia ce a avut-o cu mănăstirea pentru chirie, iar. Cnstantin împotrivă r&spunse, că aii avut așegămînt cu Anton, ca pentru casă să nu-i plătâscă lui
nică o chirie, ci sa se odihnâscă 'de pomană într'insa ca să i-o păstreze până
"se va întârce, iar chiria locului să o plătescă Anton la mănăstire şi cu acâsta
s'aii sciut următori simfoniei

ce ati avut cu mănăstirea,

a căruia

arătare măcar

că Anton o tăgădui, dar cu primirea de învoială ce aii făcut Anton la Mitropolie spre a fi adică bine plătită chiria de dînsul pre opt ani, nelăsând
pre Constandin a face jnrământ să dovedesce adevărată; ne arată Constantin
și zapisul de aședămînt ce aii făcut mănăstirea cu dînsul din lstul 1786
Aprilie 23, cu pecetea mănăstirii și cu iscălitura Arhimandritului Meletie
Egumenul mănăstirii, care-l văgurăm coprindător că ait dat în grădina sfintei
mănăstiri 12 stânjeni de loc în lat, iar lungul din uliţa cea nouă până în
locul Mitropoliei, cu tocm6lă ca să dee pe an chiria locului câte taleri 13
şi să-și facă case și alte nămestii împrejur, care să o şi stăpânâscă el şi copiii
lui cât vor trăi, fără de nici o.supărare, cum și întâmplându-se casii vre-o
" primejdie de a se strica după vreme, el tot să aibă voe a o face și a da la
mănăstire tocmela chiriei; deci având Constantin acest fel de sinet cu pecetea
mânăstirei. și cu iscălitură Egumenului, dicem cu hotărire, că nu pâte fi isterisit de locul acâsta şi de casă, dar fiind că Anton cu zăbava ce ai făcut a
se întorce și Constandin aii apucat de aii făcut pre o parte dintr'acel loc sădirile lui, pentru aceea i s'aă qis dar de către Domnia mea lui Constantin, ca
dintr'aceste două mijlâce să-și alâgă una, adecă : ori să plătâscă el t6tă chirea locului pre 15 ani trecuţi deplin, şi să-și facă tot locul zapl cu casa întru stăpânirea lui și Anton să-și ridice sădirile ce are, luându-și de la Constantin chiria
înapoi pre opt ani ce aii plătit, seaii de-i sunt trebuincidse sădirile ceaii
făcut Anton să se prețuâscă și să i-le plătescă Constantin lui Anton, şi în
cele de pre urmă răspunse Constantin, că lui nu-i irebuește sădirile lui
Anton, ci va plăti el tctă chiria pre 15ani, drept aceea.am hotărît Domnia mea
ca Constnntin Portăelul plătind chiria trecută pre 15 ani; deplin, să-și facă
zapt casa cu tot lacul

ridicându-și

Anton

sădirile

ce are, și de acum

înainte

urmând Constandin după simfonia ce are cu mănăstirea a plăti acea chirie,
să stăpânâscă cu pace casa cu toţi stânjeniă locului, după zapisul ce are. —
1803, Octombrie 9.
Cod. XLIV, fila 59,

Prea

Inălțate Domne

Ascultând luminată porunca Măriei tale de la acâstă jalbă, însciințăm
Inălţimei tale, că la închis6rea pușcăriei să află liude trei ţigani, însă unul domnesc anume Constatin Tersimanul și doui ai piritului Sluger Niculae Cotescu,
din sud Slam Râmnic, anume Mihaiii și 'D6der Peptea, primind de la Spătărie,
că după jalba ce ai fost dat unii” din locuitori of sud Slam Râmnic asupra
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A4-lea an, şi atunci nora nu este părtaşă cu socrii la elironomia. bărbatu-săii decât pentru o a 3-a parte.

acestor liude trei şi altor liude ștpte, toți ţigani ai numitului Sluger ce sunt
de
- meprinşi, cum că le-ar fi furat în (urmăi 7) caii; orîndtiindu-se Mumbașir
numiții
sus
mai
pre
numâi
adus
ati
și
prins
ai
lor,
prinderea
pentru
la Spătărie
de
liude trei, cu igzamen în scris ce li s'aii făcut de la Isprăvnicat, arătând
înfăexamen
acest
care
cu
săvârșit,
aii
ce
lor
rile
tâte urmările și furtişagu
arătat de
țişându-se la judecată, de faţă fiind şi acel jăluitor ce în urmă s'a
Râmnic,
.
sud':slam
din
tot
păgubași
păgubaş şi vechil din paărtea altora șaşe
at
Ispravnic
la
arătat:
le-aii
câte
rile
furtișagu
tote
că
țigani
ai răspuns numiții
ar€împotrivă
minţit
ai
le-ai săvârşit le-ati spus de sila bătăilor ce li s'aii urinat:
vinovaţi,
tând,că numai la un furtișag de cinci cai din pământul Moldovei sunt
rudari.
țigani
de
vătaf
Dan
unui
100
taleri
preţ
în
-i
pe care cai vingându
de
datori.
fost
fiindu-i
banii iati dat în mâna stăpânului lor Sluger Cotescu,
deosebite
altele
la.
și
cum
păgubaşi,
șâpte
mai înaite, iar la furtișagul acestor
cărora
sunt împărtășiți acei ude şepte neprinși ţiganii ai Costescului, - ale
teorisind
;
adevărul
descoperi
nume se arată mai jos, şi de la aceștia se pâtă
adus
dar arătările numiţilor, am cerut de la dânșii să ne arate pentru ce-"i-aii
părinţi
fiind
eă
că
ră
răspunse
şi
hoţi,
mari
mai
cei
pre
nu
iar
aică,
pre dânșii
al unora dintr'acei hoți, pre dânşi 'X-aii dat stăpânul lor Costescu ca să. răspungă în locul fiilor lor”; din care se cunosc că la mijloc s'ati urmat vicleșug,
pentru că ar fi trebuit Costescu să dee pre acei hoţi în judecată, ce'i 'ocrotea
pre lângă casa sa după arătarea acestora, iară nu pre părinţii lor ; deci, fiind-că
şâse
şi numitul jăluitor păgubaș ce este vechil și din partea celor-l-alţă. liude
în cerțiganii
dee
nu
să
ca
pentru
Costescu
Slugerul
că
gicând,
strigare
face
venirea
cetare și în acoperirea relelor urmări l-ati vestit mai înainte pentru
casa
lângă
pre
-i
verotindu
are
ii
acum
iar
fugit,
ati
și
Mum başitului acolo
chip,
într'alt
descoperi
sa, şi de vreme ce paguba acestor jăluitori nu se pâte
luminată
până nu vor fi și acei țigani de faţă, judecata găsesce cu cale să fie
maraprin
și
mârgă,
să
armășeşe
Zapciul
başir
Mum
cu
porunca Mărik tale,
pre numitul
fetul Dumnâlor boerilor isprăvnicilor județului să strimtoreze
aduoo în
sluger Costescu, ca să dee pre acei lude șâpte țigani: ai” săi spre ai
la mână
lase
se
să
prin-fse
care
lor,
avutul
tot
şi
zapt
e
judecată, făcându-l
va da
nu.
de
vaii
,
de om sigur acolo până va lua isbrănire judecata
şi
aică
aducă
să-l
și
însuşi
pre
başir
Slugeru pre ţigani, să-l ridice Mum
de
săvîrșite
i
descoper
vor
se
ce
pagubele
la
ţiganilor
locul
să răspundă în
t pre
' către dânșii, însciințând Dumn6lor ispravnicii întru adevăr cine aii 'cacirdisi
putut
n'a
şi
n,
Spătăresc
rului
Mum-başi
numiții țigani atunci la venirea
ta.
Inălţimea
către
de
face
se
a
rămâne
desăvirșit
cea
hotărârea
iar
să-i pringă ;

Gheorghe Ariropol, Constantin Sluger, Nica Pitar.
D6

Constantin Alexandru

Da-tam domnescul
lui ce se afla raele ale
Domniei mele Craiova,
cătâre și nemişcătâre,

Ipailante

Voevod i gospod. Zem.

Vlahiscoe. -

nostru hrisov lui Michaiii șin Manole Grecul și fiilor
proa Puternicei nostre Impărăţii locuitori în oraşul
ca să &ibă a ținea şi a stăpâni tote xămasurile .mișce aii fost ale lui Teodor, unul din fiii numitului

Sh

V. A. URECHIA

_.. Mai aducem în notă un pitac domnesc de surghiunire la mânăstirea
Viforita a unei mameâu trei fete, din causă de reă conduită în'ora- Michaiii,. pentru,

că -acest,

Teodor

sin

Michaiii

ai

fost

chivernisit și

lo-

cuitor.. la Craiova, însurat după o Zamfiră comanitohoritisa iarăşi raia prea
„puternicei Impărăţiă, şi. la l6tul 1801 din pricina răsvrătirei ce ai. fost, fugind
„de la Craiova - și ducându-se la Sibii, unde acolo ai și, murit, la a căruia
morte făcându-și diiaţa, aii împărtăşit, pre tatăl săi şi pre fraţii lui cu un puţin

-ueru, iar. cea-l-altă avere .tâtă aii,, lăsat-o jumătate soției, lui Zamfira, iar
“jumătate a, lăsat-o clironâmei
ini, adecă unei copile mici ce. o avea făcută:cu
Zamfira, pentru -care copilă, serie la diiata lui gicând că, de i-se va întâmpla
mârtea, jumătate din partea copilei „să .se dee la fraţii lui; arată şi acareturile
“ce are la .Craiova, însă o;.boltă şi trei ;locuri, o vie prețuită de dinșii în taleri
13218,. arată şi capitalul săi ce “lare în negustorie cu Hagi Costantin Pop
“de la Sibiii, fiorinţi: ungureştă 26289, pentru care capital gice. că L'aii avut pus
în negustorie de Ja I6tul 1799 şi că pre doi ani socotâla n'aă încheiat, lăsând
și epitropi pre un Gheorge Stanciul Cumpanistul:şi pre Costantin Ghizdovăţ
sudit din: Craiova, cât și. pre hagii. Constantin Pop tovareşi-seii acelui Teodor,
intoreându-se Zamfira soţia lui iarăș aică în ţară la Craiova unde era patria
şi starea bărbatului săi, aii şegut până la anul, când măritându-se al doilea
după Costantin Bălan pământân din Craiova, fiind fost acest Costantin. și între
„privileghiaţii pământeni la n6muri, îndată după măriţiș. a murit şi copila lui
“Teodor, și până a nu sta să se. desfacă de cumnaţii lui, a le 'da jumătate
din
„partea copile,
s'aii :sculat cu cel de al douilea bărbat ca să mârgă la Sibiii cu
cuvint ca, să-şi iae ce aii lăsat acolo, când atunci arătându-se cu Dava, atât
Mihail

câtși fiul lui-a

nu.o

lăsa să se. ducă,

aii dat chezași.la Divanul Cra-

dat să

că

iovei pre .un Dumitrual Maicăi că în goroc de 25 de ile se.vă întârce, de unde
„DiGă până acum nu s'a. mai întors, pontru care la trecuta lună u lui Aprilie,
arătându-se „cu jalbă numai. singur fraţii numițului Teodor. mort, ai cerut
deptăţile lor după diată, adecă :. să vie Zamfira.la Craiova. unde sunt Și aca«returile și cea, mai multă..arere, să dee îe,de.tște lucrurile casei mortului,
Şi să se :caute socotâla capitalului -tovărăşiei, ca din ţâte alegându-se partea
copilei cei morte, să se dee lor jumătate, iar acareturile ce sunt prețuite de
„ mort după, obiceiul pământului şi. după pravila ţărei, să li să dee din partea
lor cu preţul cel -orinduiț de fratele lor, și de va prisosi preste partea ce li-se
envine lor, să întârcă. Zamfirei, a cărora .cerere fiind primită dreptăţei, li saii
“dat şi. sinet de la judecată, arătător de dreptatea ce o aii, și deosebit. s'a facut și
arătare prin, notă la cinstita Agenţie spre.a se da de şeire Zamfirei, făcân„. -„du=se cunoscută dreptatea ce.o, aii fraţii soțului ei, puindu-se în soroc de trei
"lună ca să vie la :Craiova spre a.:face socotla şi alegerea avutului, după.-cuprinderea

dietei, căruia

i s'aii

înțelegă

de nu

va

urma

să vie, să

scie cu hotărire, că. ali a se da acarstarile
în desăvirșită stăpânire a cumnaților €ă şi care soroc trecând, Zamfira nici până acum nu s'aii mai arătat ; acum

viind cu jalbă -către' Domnia mea, Mihail “tatăl lui. Pheodor mortul; 'aii arătat

că el fiind părintele mortului, se vede cu prea puţin împărtășit prin dieta ce
a făcut fiul săi mortul Teodor, adecă numai cu taleri 300, şi până trăia
copila ce era clironomă: fiului. săii n'a gis nimica. iar după coa murit copila,
văgându-se ne împărtășit
cu partea ce se cuvine lui după pravili, încă de a-
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şul Foeşani (munteni) Acâsta temeo era maziliţă,; de era. boeroică. 6re

era. aşa pedepsită
7.

eta
.

tuncă de la fuga Zamfirei din Craiova, vali arătat davagiu,, că el nu primeșce,.
dieta ce aii făcut fiii-săi, arătând de vădum. și o jalbă ce ai. dat atuncă pgntru
acâsta către Divanul nostru de

la Craiova,

scrisă . din anul

trecuţ Martie 24,

cu r&spuns de. la Dumneluă Caimacamul spre a fi. îngăduitor dile 25, soroc ce

i s'a dat Zamfirei şi bărbatului ei până să caute de. rămasurile ce se află
înăuntru, şi după ce va veni îşi va căuta davaoa cu judecată ; acum dar
cere numitul Mihaiii a i se da deplin tâte dreptăţile ce i se cade lui ca un
tată mortului “Teodor, cu cuvînt că 'rînduiala dietei aceea ce ai făcut fiul
săi până trăia copila. avea tărie, iar după mrtea ei a rămas el desăvirșit
moştenitor pre ale fiului s&ii şi noră-sa n'are să iae mai mult de cât a treia
parte în bani și în Tucrură! 'mișcătâre, fiind-că copila a murit mică, sâr nu ajunsă în vârstă de ani 11 ce rînduesc pravilele, ca să o potă clironomisi “
mumă-sa, ȘI cum că dreptatea ce i să cuvine lui o lăsa clironomierilor:
luă
ca să moștenescă

tote

rămasurile

fiu-săii celui mort,

acele ce i se

cade

lui;

*

deci, fiind-că Mihaiiă,: "tata : mortului, are cuvînt: la acâsta după pravilă,
şi fiind-că numita Zamfira şi Costantin Bălan soţul ei cel de al douilea, pământean fiind d6 aici fugind în ţ6ră” străină subt stăpânirea alter împărăţiă, |
unde s'aii făcut sudiţi "fără a putua să se facă, și. după ce-și sorocul şi scire
prin cinstita Agenţie li sai dat câ să vib înapoi la tirma lor, şi ei nai
„fost

următori. nică până acum a: veni,

cu

care acestă

armare

a "Zamfiriă şi â

soţului ei, nu numai pre tațăl mortului î] lasă -lipsit de dreptul “ce i se
cuvine de a moșteni r&masiil -'fiu-săă, ci încă și cumnaţilot 6i ai vrut să le:
oprâscă și chiar ceea co după dieta " mortului . li se dă, și fiind-că' după tot
cuvântul drept, ' lucrurile fugarilor remân a fi domneseă, d6 aceea dar, după
pilda altor îraţi domni, cari ai făcut zapt lucrurile fagarilor şi le-ati. dat
unde ai vrut, care osînduială s'a urmat și sa păzit fără strămutare până
“acum, asemenea și Domnia mea dăm și. hărăzini tot rămasul luă 'Peodor mortul
la tatăl săi Mihai și la fiii lui eo sunt raicle prea puternicei . „nâstre înipă
răţii,

care ai.

și

cuvîntul dreptăţei şi ajutorul

pravilei, 'cuni'se" arată” mal

sus, ca să fie ale lor statornice și ohabnice, şi să stăpânscă- .eă și: n6mul lor, atât acareturile cele stătătore, cât şi altă „avere mişcătore ce va fi a
mortului, să o iae ori de unde vor: duvedi-o; iar pre numita Zamifiră ca pre o
fugară, o facem. apocliri şi chiar din partea aceea ce, aa fi putut să iae din periusia „lui Teodor ; pentru cars. îndatorăm pre Mibaiti şi fiii lui să dee dintru,
acâstă

periusie taleri 4.000 la cutia milosteniei ; ŞI pentru ca, săse păzescă cu.

"“ nestrămutare şi să se urmeze “acâstă Domnâşcă. a. nostră -hotărire și poruncă,
_am adeverit hiisovul acâsta cu însăşi credinţa Domniei.. mele, Ioan Costantin
Alexandru Ipsilant Voivod şi cu credința prea iubiţi lot Domnie” mele, fii Alexândru,

Dumitraşcu,

Gheorghe,

Nitolae şi loan „Voovogi şi cu: mărturia cin-

stiţilor şi credineioşi boerilor veliţi ai Divanului Domniă rele :' Pan, Mănolache
Brâncoveanu vel Ban, Costăche - Ghica biv “vel Ban, Epistatul logofeţiilor

“ mază, Ghoorgh$ Mavrocordat vel Postelnie, Constantin

Filipescu vel Vistier,,

Stefan Văcărescu vel Vornic de ţdara de jos, Barbu
“ Barbu Văcărescu vel Vornic, Scarlat '$ Jătineanu* vel

Ştirbei . vel , Vornie

Vornic a] Obştirilor, *
Nicolae Racoviţă vel Logofăt de obiceiură, Pstrache” Ritoride vel Vornic al ,
Istoria Românilor de PV. A, Urechiă,

IX. — SncoLuu XIX. — 35,

BAG.

Ei
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VA. URECHIĂ!

în note jos cum pânăîn trei rindurise hotărnicesce
Mai:'vedă-se
o moşie,

în scurtul spaţii de 3 ani!

numai

Asemenea

:vedă-se cum

politiei, Dumitrache Racoviţă vel Clucer, Mihaiti Racoviţă vel Paharnic, Alexan-

dru Filipescu vel Stolnic, Alexandru Negri vel Comis, Dumitrache Cornățean vel Sluger, Costache Ghica biv vel Ban, Epistatul' logofeţilor mari; și
Sai scris hrisovul acesta la anul al treilsa dintru întâia Domnie a Domniei
mele, aici în orașul Domniei mele București, la anul de la nașcerea lui Isus
i
Hristos 1804, Octombre 12, de Chiriţă: Logofăt de Divan.
Fila 256.

Sati făcut volnicie ca Zapoiul Spătăresc să iae de la Focșani pre Arghira
Zăgăneasca maziliță cu fetele eă și să le ducă surghiun la mănăstirea Viforâta.—
Cod. XLIX,

|

N

4804, Mai 13.
:

I6- Constantin

Alexandru

Ipsilant

Voevod.

Prea Sfinţia ta părinte Mitropolite pentru diaforaoa ce are Anca de la
Samacuf cu Sterie Argintariu, vei lua prea Sfinţia ta îndestulare din anaforaoa ce acum

în

urmă

ne aii făcut

Dumnâlui

biv

vel Ban

Epistatul

logofe-

ţiilor masă, ci fiind-că numitul Sterie s'a mulțămit faţăla Divan înaintea
Domniei mele, dicând că Dumitrache ot mabalaoa Foişorului și Dobre ot tam,

pre cari “i ai adus martori Tudor chizașul Ancui, de vor încredința mărturia
lor prin facere de jurămînt, va rămânea fără cuvint şi va plati banii : iată
dar după însuși mulțămirea și cererea lui Sterie, să trimit amândoui numiții
martori Ja sfinta Mitropolie, ca faţă cu Anca și Tudor Chezaşu și cu Sterie,
să facă jurămînt evanghelicesc în sfinta biserică pe mărturiace ai dat, care
pre larg este arătată în numita anafora, și ori de vor putea săviîrşi jurământ,
seaii de nu, să avem răspuns în scris de la prea Sfinţia ta; tolico pisah

goapod.—1804, Noembrie 4.
Cod.

XLIX,

|

fila 199.

Prea

Inălţate Domne.

Preotul Popa loan de la Focșanii Moldovei a jăluit Măriei tăle pentru
Apostol Popa i pentru Constantin Dumitruţoiu, i Mateii Călcăiu și Tudora
de la Focşani sud Slamnic, că are o moșie ce să numesce Vladulânca întir'acel
judeţ rămasă de la moși şi părinţii să, pre care aii stăpânit'o cu pace până
în I6tul 4801, iar atunci cerând și pîrîţii parte fără de a arăta vre-un sinet,
cu care judecându-se la Depertament, prin anaforaoa întărită de Măria sa Ale-

xandru Vodă Moruzi, s'aii hotărît ca cu hotarnici la fața locului trăgându-se

hotai acestei Vlădul6nca, să se dee întâiii stânjeni 775 ai mănăstirei sfîntului Yoan ot Focşani cu a Robeştilor, i stânjeni 598, ai molitvei sale, şi câtă
moşie va rămânea până în hotarul Slugerului Donici să fie de Buzoianca
adecă a piriţilor, “şi că mergând hotarnicii n'aii urma adecă coprinderea
anaforalei spre a 'X împlini stânjeni 599, ce "i ai dat lipsă dintr'înșii stânjeni

153 14, şi nemulțamindu-se molitva sa pre acea alegere, cu porunca ispravni-

a

|

i

sub. cuvânt -ca actele de
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proprietate

învechite şi în rea

sunt

ea acte. proprietarii cer lui Vodă reinoirea unor asemen

stare,
o

II
PI
moșiei, după: orînduială
cilor ai luit alţi” hotarnică, cari făcând 'trăsurile:
, după care neremâind
alegere
de
iati deplinit suma stânjeriilo» 599, prin carte
dreptate ; așișderea ali:
cerea
şi
Divan
la
nicii
pîriţii odihniţi, "M-ati sorocit isprav
icel, i Badea, i Dumijăluit Măriei tale și Mateiii Călcâiu, i Apostol - Posteln
Slaam Rimnic, cum
sud
din:
ci!
traşco, i Dumitru, i Constuntin moşneni, Călcăes
de la Moldova
Ioniţă
icerul
Medein
săi
ul
părtaș
că nerămâină Popa Loan şi
să vie la Divan,
ca
soroe
niciă
odihniți pre alegerea dintâiii, le-ai fost pus isprav
iar în anul
că,
jăluias
să
veni:
putut
dar că ati prelungit, și nici ei nu ait
Ispravnic,
afla
se
ce
e,
leriach
nul
Hatma
lui
Dammn6
la
trecut jăluindu-se preotul
că, cară
hotarni
alți:
it
a orindu
că mu este mulțămit pre măsurătârea moşiei,
ca să cer
și
,
asuprit
aii
"i
moşiei
ea
fără de a fi şi ei de faţă, făcând trager
făcut
s'aii
ce
la alegerea dintâiii
arate Preotul anforaoa cu Domnâsca întărire
ludin
jălbi
cărora
ale
după
şi să li se facă îndestulare,
după aceea poruncă
nupre
nâstră
a
înainte
adus
aii
aprogi,
de
minată porunca Măriei tale Ceaușul
l : Pop şi Duniitrașco Călcăiă,
mitiul Popa Anton, faţă cu doui din pîriţi luă Aposto
moșneni Călcăesci, unde am
ce gic că sunt veniţi și din partea celor-l-alți
tamentului ce se vădu, ot
"Deper
aoa
anafor
cerut de ne-ati arătat preutul atât
Alexandru Vodă Moruz cât şi
lstul 1804, Lunie 15, buiurdisită de Măria sa
16 Septembre 5, de lorcelaş
amândoue alegerile ce s'aii făcut, una dintia
în 16tul 1803 Septembre
alta
şi
scu,
Borăne
e
dache Paraschivescu și de lenach
Ispravnicatului a Dumnâlui
19, când a orinduit doui hotarnică, adecă din partea che 'Țigănescu Postelnicel,
Tudora
i
Slugerului Donici şi din partea Popei loan,
iar

în alegere

este iscălit

numai

Tudorache

Postelnie

și

cu
citindu-le

luare

cercetare scrisorilor ce aii arătat
aminte, vădurăm că boerii depertamentari făcând
ici la fața locului, puindu-se
hotarn
amândoue părț.le, aii găsit cu cale ca prin
ai mănăstirei Sfintului loan
775
i
stânjen
âscă
sfora din Fălfăesci, să se împlin
lui Popei Loan fără de nici o
ot Focşani cu ai Robeşcilor stânjeni 599, ai prootu
ului Donici să se socotâscă
Sluger
l
scădere, şi 'i va rămânea până în hotaru
se vor mulțimi tote părţile,
și
cii
hotarmi
alege
va
Buzoianca, şi așa după cum
să dee carte de hotirnicie

cu suma

stânjenilor

fi6j-căruia, iar când vre-o parte

care anafora a Depertamennu să va odihni, să însciinţeze la stăpânne : la
ouă părțile ai dat la
amând
ce
ire
mulţăm
de
scris
tului după adeverinţa în
Măriei sale Alexauilru . Vodă
logofeţia Divanului, se vede dată şi întărirea
ai : .după caro vedurăm că
întocm
Moruzi, poruncind ispravnicilor. ca să urmeze
ști precum so cuprinde
Fălfăe
din
le
trăsuri
cu
t
alegătorii dintăiii n'aii începu
la capul despre siliste
irei
în anaforaoa Depertamentului, -ci din moșia mănăst

ii deplin 775, după hotărşi numai mănăstirei Sfintului Ioan i ati dat stânjonre 20, iar preotului “i ai
nicia veche de 12 boeri

ce are ot :18t '7257,

Octomb

cuprinde în anajora, stânjeni
dat stânjeni 452, lipsindu-i până la suma ce se
scu, cu tote că pârîţiă nu
Ţigăne
ache
147, iar hotarnicul din urmă, adecă “Tudor
el acolo, ca să vadă ș.
fost
a
cât
dile
câte-va
vre-o
“Pai arătat nici cum în
urmarea lui se vede
dar
pricini,
ei măsurătârea ce se face a nu găsi la urmă
făcut'o. “din hotarul
ai
ea
trager
nică
tăcută după anaforaoa Depertamentului,
aii dat mănăstirei stânjeni 77%,
Rălfăescilor precum se cuprinde la anafora. şi
că hotarnicia cea dintâiii nu
; Preotului Popa Ioan stânjeni 599, deci fiind-
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„Un

proces scandalos fu acel intentat-prin «Fgumenul

catolice din

Bucuresci», înaintea

tribunalelor

mănăstirei

civile române

contră

este. tăcută după porunca ce a fost daţă, iar hotărnicia din urmă este: urmată
“după

anaforaoa

Depertamentului

cu buiurdismă

Domnâscă,

la care s'a

fost

mulțămit și amândoue părţile, alt :cuvînt nu le rămâne pâriţilor cumnaţi, fără
decât. de vreme

ce. nu se. odihnesc pre hotărnicia din

urmă, să 'și iae

acum

alţi hotarnici. cu cheltuiala lor, ca să mârgă la, faţa locului să facă de isndvă
hotărnicia, însă chiar după mijlocul. ce. se cuprinde în mai sus numita alegere
a -Depertamentului cu întărire Domnâscă ; de care fiind-că 'şi cerură anândouă

părțile hotarnici, adecă Popa Ioan pre Iordache Paraschivescu și pre Tudorache
“Țigănescu și Apostol Postelnicelul, i Dumitrache Călcâiu pre Nicolae Cotescu
şi pre lenache Borănescu, să. fie luminată porunca Măriei tale Dumnâlor ispravnicii județului, ea să orinduiască pre mai sus numiții ceruţi să facă alegerea

cu mijlocul ce se coprinde. mai sus, și aşa care parte va rămâne acum de judecată,, aceea să plătescă totă cheltuiala părței ce va avea dreptate, iar hotărîrea .....—1804, lunie 4. . -.
|
„Vel Ban Manolache Creţulescu, vel Logofet Constantin Ghica, Constantin
Știrbei, vel Logofet Gregorie Brâncoveanu, vel Vornic Dumitrașco Racoviţă,
vel Vornic Barbu Văcărescu, Nestor Căminar.

18 Constantin Alexandru Ipsilanti Voevod.
La acâstă anafora a veliților boeri rămâind
şi mulţumiţi, ai dat și adeverinţa lor în scris la
mele, adoverită.de Zapciul cel orînduit, poruncim
cilor ai judeţului, să faceţi urmare întocmai după
1804, Iunie 4.
|
Cod. XVI,

amândou€ părţile odihniţi
logofeţia Divanului Domniei
dar. Dumnâvostră ispravnicum se coprinde mai jos.—
_ 4
-

fila 362.

dăluese Măriei tale că noi avem moșii de la strămoșii şi de la părinţii
noştrii în sud Vlașca, ce se numesce Biriu i Mircesci, care o și stăpânim fără
de nică o pricină și gâle6vă de către vecini, dar fiind-că' sineturile nsstre sunt
vechi și stricate după cum se vor “vedea şi nu care cum-va după vremi să
cădem în vre-o ispită de judecată cu cinevaș și să ne păgubim de moşidra .
n6stră, avendu-ne sineturile prea vechi, după cum arătăm mai sus, no rugăm Măriei îale, să ni se facă luminate sineturi după vechea stăpânire, să nu: fim -

bănuiţi după vremi și ce va fi mhila Măriei tale, .

o

Măinea, i Stan, î Neagu, i Ilie, moșnenii călugăresc
sinet' sud

Vlaşca.

|

i

“

-

din sat din. PrăA

- Qod, 1, filă 197.

Cu orînduială fiini anaforaoa actsta a Dumntlui biv vel Ban Epistatul
logofețiilor mari, poruncim

Dumnâvăstră

a face urmareace se coprinde mai jos.

ispraunicilor

ai julețului să aveţi

A
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unul armean Manuc şi în favorea unei fete, care deşi logodită cu un
altul, a fost desonorată

în silnicie de acel Manuc.
"Prea

am

Inălţate

E de observat

că

Doran.

“După luminată porunea Inălţimei tale ce ni se dă la acâstă jalbă, urmând,
făcut cercetare, şi cerâud de la ţăluitori sineturile ce ai, 'mă arstară nisce

zapise

şi o carte de hotărnicie, fârte

vechi şi rupte,

încât abia

se citesc, din

care cele mai noue sunt; de cât o sută de ani ; și la întrebarea ce se făcu jălui- torilor,

nu putură

nici

ei a da sâma

ca de câţi

stânjeni

seste

moşia

lor, iar

prin cuvînt arătără că moşia lor se chiamă a lui Stefi Călugăru, moșu cel mare,
care a rămas la patru feciori'âă 'luă, anume: Radu Logofătu, i Stoica, i: Mincu,
i Nan, însă din Radu:. Logofătuse trage Neagu i Mâinea eu cstaşii: luă, din
Stoica se trage Stan. cu cetașit luă, :din: Mincu-se trage ii '[lie cu cetaşii lui
și din Mâinea
se trage Mâinea cu cetașii lui, urmându-se impărțireă pre patru
„ moşii după numărul feciorilor călugărului și le gice lor Călugăresci, .care
moșie die că .0 aii cu: linisce stăpânire, deci .la cererea. ce fac.a li se da sinet
ca să "şi ţie moșia

dup

vechea lor stăpânire ce aii avut, nu este. vre-o cerere.

împotrivitâre -orinduelei .şi dreptăței, dar însă este trebuinţă mai întâiii să
se cerceteze la faţa locului stăpânirea lor de-o aii liniștită, fără de vre-o pricină,
de sunt hotarele despărțite, de vecini sciute şi netăgăduite fără de gâlcâvă și
- să o şi trapă cu stânjenul, “după orinduiala” hotarnicilor, înnoind şi hotarele
cele vechi cu. altele mai noue și -așa viind de .la faţa locului acest fel de alegere şi lămurire și cum-că este odihnă despre. toți, atunci li se pâte dași
luminată

întărirea

Măriei

tale și pentru a se face acâstă: alegere găsesc cu cale

să fie luminată porunca Inălţimei tale către Dumnelor isprăvnicii județului,
să. le orînduiască un boernaș din partea locului pre care jăluitorii vor cere, :ca
în vremea

cea cuviincidsă,

inergând

la. nurhita,

moşie,

să facă urmările ce mai

sus se coprinde şi să dee în scris, care acea în scris alegere adeverindu-se şi de
Dumnlor ispravnicii că este cu odihnă despre toţi, atunci .să vie la Divan ca

să câră întărire; de care în ce .chip mi s'a părut a fi cu cale, arăt Inălţimei
tale, iar hotărîrea
1804, Maii %.

cea: desăvirșită rămâne ă se face de către Înălţimea ta —
DN
e
|

Vel Logofăt.

Cod, L, ta 137.

Prea Inălţate Domne.
După -luminaţă porunca
Măriei tale ce mi s'aii dat la acâstă alăturată
_jalbă a lui Apostol Cojocaru, ot mahalaua Vlădica, însciințăm Inălţimei tale,
că acest jăluitor se află trimes -la: închisârea -Pușcăriei, de către Dumnâlui vel
Spătar, în bănuială de gazdă hoţilor acelora ce sai prins în hanul Dumn6lui
Ioan, porniţi: spre furtişag și prin tacrirul! c6-'s'a trimis cn dânsul de la Spătărie, i se arată învinovăţirea, dicându-ne că în casa lui a găzduit unul dintre

acei

hoţi

anume Dumitrache, cu o păreche dăsagi lângă - dOnsul cu lucruri

furate, şi iarăș în casa lui a găsit
trache, pentru care acestea ale lui
forte cu scumpătate, am adus mai
tindu-l în tot chipul, ca să arăte

o păreche pistle tot ale numitului Dumirele urmări, intrând -judecata în cercetare
întâiii pre numitul hoţ Dumitrache şi ispidreptul adevăr pentru cele ce se văd ma

cca
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„550

în asemenea

proces
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în care obicinuit intervenia şi justiţia bisericescă

ortodoxă, în casul de faţă, fiind vorba de o-tată de legea papistășescă,

sus, dise că el prieteșug a avut cu jăluitorul Cojocaru încă din vara trecută,

când în orașul Pitesci ai făcut schimb cu nisce puscă; apoi după cea venit

biv Ceauș de aprodi Iordache
aică în Bucuresci, băgându-se slugă la Dumnslui
jăluitorul, a găsit în prăvălia
cu
mahala
într-o
'Pufeanu,- ce se află şegător tot
Holteiu, cunoscut al lui din
e.
Dumitrach
alt:
un
pre
ui
jăluitorul
“de cojocărie a
- copilări6 și pămentân cu dânsul lucrându.şi meșteșugul cu plată, care acel
Dumitrache fiind: având trebuință a se călători afară din Bucuresci pentru
„negoțul de cărbuni, i s'a rugat lui de "i a dat o păreche de pistâle ce le avea
cumpărate cu bani, ca să le aibă spre paza drumului; după acâsta vrând numitul hoţ a eşi de la stăpânul săi prin mijlocirea acelui Dumitrache, a rugat
:-prei jăluitorul Cojoearul ca să *i primâscă calabalîcurileîn casă la dânsul până
ŞI

va găsi

alt stăpân

şi așa

primindu-i

casa 'lui o pâreche dăsagi cu primenele,

jăluitorul

rugăciunea,

când jăluitorul

a și

dus

în

lipsea, în altă odae

alăturea, și prin sciinţa. acelui -Dumitru "i aii aruncat după o sobă, apoi băgându-se slugă la Dumnâlui vel: Vornicul Barbu Văcărescu, de acolo a furat
Juczurile din casa Dumnâlui. Clucerului Bărcănescu și din casa Dumnllut biv
Vătat za aprozi Radu Fărcășanu, pre care le-aii. adus mai întâiii' în. curtea
stăpână-săi ţiindu-le tăinuite trei dile, cum și de acolo ridicându-le le-ai: dus
în casa jăluitorului Cojocaru şi prin taină fără a'l pricepe cinevaș, le-ai pus
în dăsagii săi pecetluindu-i cu pecetea sa și în casa jăluitorului a lăsat atât
: dăsagii, cât; și pistolele. ca la vre-o două săptămâni, fără a se destăinui numitului

Apostol de urmările

lui;

după

acesta, mergând

intruna

din

dile:să

"și

ridice dăsagii; "'I ai văqut despecetluiţi şi' căutând într'ânşii a găsit un atlas
necroit lipsit, pentru care paraponisindu-se către: jăluitor. 'Şi-aii luat dăsagii
şi "X-aii dus în casa stăpână-săi

Dumnâlui

Yornicul

Văcărescu de 'i-aii ascuns,

iar pistâlele le-aii lăsat tot în casa jăluitorului, date asupra acelui prieten al
săii Dumitrache, spre păstrare ; acest tacrir al numitului hoț ascultându-l judecata, am cercetat deosebit şi pre jăluitorul Cojocaru, carele mai întâiii pentru
lui cu: hoțu,

prieteșugu

arstându-l

precum

rîndul pist6lelor iarăș asemenea, numai
rugat hoţul

s'a gis mai

sus;

cum

și pentru

pentru dăsagă tăgădui, că nică i sai

ca să-i aducă în casa lui, nică "i-ai vădut când 'i-aii adus, pentru-că

lipsea în ţâră duvă trebuința sa, fără de numai după cea venit din călătorie
"i-a spus și lui acol Dumitrache, că numitul hoţ a adus în casa lui pereche

de dăsagi cu nisco calabalicuri şi ol nesciind ce fel de lucruri sunt în dăsagi,

„a tăcut până ce "i-ai ridicat hoţul cu cuvînt că "și-a găsit alt stăpân; rădend
dar că după acestea. mai sus aretate i se dovedesce că numitul Apostol Cojo_caru, nu are nici o sciință de urmările hoţului Dumitrache, pentru-că atât
pistâlele

cât şi dăsagii s'aii pus

în casa lui prin mijlociroa acelui Dumitraehe,

lucrător în prăvălie, cu cuvînt de calabalic al'săii, iar nu de furat, am cerut
jăloitorului să ne aducă dovegi de petrecerea vieţei sale și a adus 14 mahalagii, 6meni vrednici de credinţă, ale căror nume s'aii arătat mai jos, cazi în
frica lui Dumnegeii ai mărturisit, că numitul Apostol este om cinstit, cu bună
petrecere și nedovedit vre-o dată cu fapte rele; deci fiind-că din chiar tacriiti
lui Dumitrache se dovedesce, că Apostol nu. avea vre-o seiinţă de furtișagurile
„ui, pentru-că în vremea ce lipsea el, a tăinuit hoţul în casa luă Inerurile

„DBA
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se amesteca

mu

decât

justiţia: civilă.

la un. protimis de vinqare de

imobil.

Mai dăm

Cel care

în

note acte relative

cere protimisis

este

gazdă și fiind-că pentru dânsul
„cele furate, nu pote. Apostol a se învinovăţi de
erea vieţei sale, dicem.să se
petrec
aii adus atâtea obraze de credință pentru
mahalagii, iar hotărirea...—
acelor
ia
chezăş
pre
se
slobâdă de la închisâre, dându1804,

Aprilie 8. .

cu, Teodorache
Stolnin
Consta'nti
delnicer.

Fotino Serdar,

Constantin

Caclica

Me-

Numele mahalagiilor martor.
-

Linde:

Dumitrache

Grecu

sin Nicolae, familieș

Dimcea Epistat de poște, Matei, Poatelnicel, Mihai,

în mohalaca

Vlădicăi,

Legător de cărţi, Petre

e Mămular, Constantin
Croitoru, Stan Măcelaru, Dumitru Giambaşu,- Pandel
, Ile Cârciumarus:
Zidaru
i
Postelnic, Marin Mămularu, Antrei
Niculescu

Nicolae Holieii Cismar, Anastasie Plugaru.

"18 Constantin Alexandru Ipsilante Vud.
se găsesce nevinovat la
-De vreme ce jăluitorul acesta Apostol Cojocarul,
poruncii dar Dumitale
bănuiala ce era 'asupră-ă, după pliroforia ce ne dă,
mahalagii, să se slolor
numiţi
Epistatule al Armășiei, ca cu chezăşia mai jos

bâdă de la închis6re.—1804, Maiii 4.
Cod. L, fila 100.

-

.

Prea

Inălţate Domne.

la Spătărie de către
Insciinţez Inălţimei tale, că după tacrirul ce s'aii daţ
Măriei tale. pentru
Egumenul catoliceşcei biserici. a papistaşilor, ce este .sciut
lor, care este
Tabaci
oa
mahala
din
șă
o Magdalină fată sin Ianca Sârbă papista
Armeanul
Manuc
unul
către
de
și
aş,
-papist
iarăș
logodnica unui Stoian Sârbul
fecioria,
stricat
fi
"i-ar
că
d
„„papistașul, după sila ce aii făcut numitei fete, arătân
cerceîn
du-se
aducân
făcut,
i-a
ce
ea
“cerând îndestularea dreptăţei la: necinst
făcut
s'a
ce
area
întreb
după
,
pâritul
şi
cât
pâriţii
atât
tarea judecății Spătărieă,

între alte îndreptări
numitului Manuc de urmarea acestei. fapte ce aii săvirşit,mai înainte și că fata
de
i
amândo
să o urn6scă de asupra-și că aii avut libov

Pa siluit,
lăsatului
că de el
asemenea,

în n6ptea
n'a. tăgăduit că adevărat că ai avut împreunare Cu dânsa
qicend
it
prionu
mai
aii
de sec, găsind pre fată singură în casă, dar
alţi
cu:
şi
face
a
avut
mai
a
ea
ă
nu i s'a stricat fecioria, fiind-c
căruia
a
la
,
curviei
l
ponosu
cu
celea
între
este
că
şi căci scie mulţi

qise, că sunt nearăspuns şi impotrivindu-se îata la arătările pârîtului Manuc,
nimeni nu a sciut de

devărate,.şi. că ea a fost fată curată, și până âcum pre
'o şi "i-a stricat fecât pre dînsul, şi că el într'acea n6pte în silă ar fi trântit
se pote. mântui de
nu.
chip
cioria ; i s'a cerut lui Manue: dovadă că într'alt
logodită precum
este
că
sciut
ati
că
vreme
osînda după orînduiala pravilelor, de
căsnicia lor şi
tâscă
necins
să
nă
viclea
re
cugeta
cu
n'aii tăgăduit, şi aii căutat
area fetei
defăim
a răspuns pâritul Manuc, qicând că va aduce dovadă pentru

7
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obligat să jure: la: mitropolie, că a "reclamat protimisis în termenul
hotărit de lege, de la momentul'când a aflăt despre vîndarea imobilu-că -ea ar fi având și cu alţii dea face, iar în cea de pre urmă, după ce s'a în-

tățișat inaintea prea! plecatei 'slugi, a dat:'cel desăvîrșit 'răspuns, că și de ar
fi 'av6nd vre-o dovadă, nimeni ar fi volnic ca să vie-să dea mărturie, gicând
că rămâne ca să o iae însuși de soţie, ca unul ce 'și cunâscs''singur grâșala;

-drept aceea după răspunsul numitului. Manuc, ce s'a dis că,.0. voesce

întru

căsătoria lui, întrebându-se și fata de priinesce ca acuni să 0 iae, a răspuns că
pre dânsul nici într'un chip nu-l primesce, dară pre numitul logodnic,ci când
el va voi să o iae pe dânsa '] primesce, şi întrebându-se și numitul logodnic faţă
aflându-se, de voesce să o ia pr6 fată acum, şi ai răspuns şi el gicând, că
„măcar că -cu. destulă necinste îi este; dară pentru mila, fetei fiind-că,
ati apucat
şi el: de.s'a îngrădit pre “lângă. dânsa, și; atât. ea, cât, şi el se-aţlă „streini, o
+ primesce pre. față: să :0-iae:întru. căsătorie, însăde i va împlini numitul Manuc
taleri. 100, cheltuiala: ce a făcut cu dânsa.și cu mumă-ga fiind sărace, plătindu-le
şi datoria ce ai făcut la îngroparea tatalui fetei, a căruia cerere. fiind cu drept
„cuvînt a i se împlini acești bani, încă și cu 6reși-ce prisos pentru ajutorul!
zestrei fetei, am găsit cu cale să "i plătescă pâpitul Manuc, atât acești. taleri

-100 cheltuiala numitului logodnic, cât şi alți 'taleri

50, ajutorul

la zestrea

fetei,şi: așa va rămânea isbrănit de către fată, încă mai :vârtos eu. cuviință este
-a i se. face pâritului și cădata ped&psă, spre pilda și altora ca dânsul, de: vreme
„ce a sciut pre. fată logodită, şi el.:cu obrăsnicia blesteinăţiască -aii. siluit.
pre
fată de a săvîrșit păcat cu dânsa ; și aii rămas pirîșii mulțăniţi, iar pâritul
Manuc a dis că el acum bani nu are, dar cu soroc îi va plăti; nu putu fi
ascultat nefiind acâsta vre-o datorie sea altă pricină a i se da soroc, ci ori
să “i plătescă acum după învoirea acâsta ce.s'aii făcut înaintea judecății, seaii
„să "și iae osânda după orînduiala praâvilelor ce poruncese la cartea 6, titlul 4,
„list 438. Către acâsta mai făcând piră nurmitele muma cu. fata, că asupra acestei
“pricini după-c
s'aii: :adeverit
e
că aii făcut pîritul urmarea ce s'aii gis, doui
„» frația pîritului Manuc, unul:ce ax fi bătut pre fată, iar altul Măgărdici ce
„ar fi-dis că ar vrea să o înjunghie, precum și în arătatul tacrir al Egumenului catolicescei biserici
se: coprinde, aducându-se numai Măgărdici în :cercetare, fiind-că Matei fratele lui. âmbla; dosind, n'a: mărturisit: Măgărdici
mai mult, fără numai că. s'a lăudat în: necaz că de nu :va lua pre frate-săii
„ Manuc, :nu va petrece de la dânșii: bine, iar de cuţit că a pus mâna să ”1 sestă

asupra fetei, s'a apărat :că nu este așa, la care.pîră neavând: vre-o dovadă a

încredința, judecata
n'aii putut
. pune temeiii, numai la; arătările fetei i mume-siă,
“nică. Ja “logodnicul. eă, fiind mărturia cu : patos, şi de acâsta. nu: s'a învinovăţit
- Măgărdiei, și atât pentru -acâsta, cât și pentru cea-l-altă maâdea ce se coprinde |
mai..sus între fatăși Manuc pâritul, rămâne hotărirea ia Măria ta. — 1804,
Aprilie 16...
:
a
Mie
a
"Vel Spătar, Joan Creţulescu Paharnie, Antonie Serdar.

Ni

To Constantin Alexandru: Ipsilante

Voevod.

ua “Cu cale fiind ,anaforaoa . Dumnâlui vel Spătar, o întărim Domnia mea,
pentru care poruncim şă faci Dumnâta tacsil. de acei taleri 150, de la numitul
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de Domnitor în 1804

lui. Demnă de atenţiune este resoluţiunea pusă
la întimținarea

referinţa

cu
Martie,

unui datornic,

că

nare :de unde

plăti, fiind-că nici creditorii lui nu "i plătesc.
Manuc şi să "i dai la Stoian Sârbul, logodnicul Magdalinei, urmându-se şi
pentru “Măgărdică a fi în pace de davaoa ce face asupră-i Magdalina, i mumă-sa,

ii

de vreme ce nu aii nici un fel de dovadă la pira lor.
oa, L, fila 38.

case vîn-

pentru nisce

Răducanu Soscolsu de la Buzăii cere protimisis

dute de Răducanu Greceanu. Domnitorul dă resoluţiunea următâre :
«Dumnsta biv vel Bane, epistate al logofeţiilor mari, fiind-că după hotărivea pravilniceșcei condici, este îndatorat cel care cere: protimisis, spre a
încredința prin facere de jurămînt, cum că din gioa ce aii aflat şi până când
ati pornit jalbă, n'aii lăsat să tr6că sorocul ce este rinduit de 30 de gile și de
patru luni, şi fiind-că jăluitorul priutr'acâstă jalbă. cere acum protimisis la
acestei

răscumpărarea

case,

cu cuvînt

mai

de

aprâpe

rudenie

cu vindătorul,

poruncim dar să trimeţi Dumnsta pre jăluitorul acesta. la Sfinta Mitropolie,
ca să încredințeze prin facere de jurămînt după hotărirea condicei, că n'aii
lăsat adecăsă trâcă sorocul de protimisis din dioace ait aflat. şi până acum
- cânde-pornesce acâstă jalbă către Domnia mea,-şi după ce întâiii va săvirşi ju- apoi

rămâînt,

să "mi facă

Dumnâta

arătare în

scris

ca să '] rînduim

Domnia

mea în judecată cu Păhărniceasa».—1804, Ghenarie 26.
Cod,

”

XX XYIL, fila 33 verso.

La 3 Februarie 1804, Domnitorul Constantin Ipsilante ordonă pre anadoui
foraoa lui vel Spătar, să slobodă de la închisre pre nisce arnăuţi şi pre
Cârjaliu,
Dinu
un
pre
hoţesce
căleaseră
că
acusaţi
logoteţi de la Vâlcea, cari eraii

şi sati dovedit nevinovaţi. Vodă adaogă că: lui Dinu Cârjaliu, «ce se dovodescesă
și
_de pârîș mincinos, iarăși Dumnsta să chibzuesci pedpsa ce i se cuvine.|
3.
e
ne arăţi.— 1804, Februari
Coa, XXXVII,

îila 38.

plă_ «Rânduiala judecăţei și a dreptăţei: urmâză așa: unde eşti dator să
de
apuce
te
să
dreptate
aii
tăi
i
tesci şi de unde ai a lua să cari. Datornici
n'al
că
scă
pravalise
de
iar
dator,
bun
ești
Je
că
esci,
vreme ce însu-ţi mărturis
la cine
putere de plată, trebuie să dai osebilă jalbă în care să arăţi anume
cu dafață
de
judecată
la
rindui
te
a
eşti dator 'şi fiesce-căruia câte cât, spre
tornicii tăi, să ţi

se cercoteze starea

şi pârlejul

tăi,şi judecata

în ce chip va

9.
găsi cu cale va face Domniei mele ardtare prin anafora.— 1804, Martie
Cod. XXXVII, fila 58.

Ia Constantin Alexandru Ipsilante
Piind-că

Mihai

Călătăteanu

și lorgu

Voevod.

Postelnicul

s'ai

cutezat

a se face

tăind și rădiplastografi de'sineturi și cărţi domnescă chiar ale nâstre, căârii
și lipindu-le
nâstre
pecețile
mele,
când din unele cărți porunci al6 Domniei
mele,
Domniei
partea
despre
dânşii
de
scrise
și
e
cu meșteșug în cărți mincin6s
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se va lua cunoscinţă de o plastografie de:acţe publice,

„ba chiar:-de pitaca.domnesci, în 1804. Hoţii de .cai, hergheliă întregi
sunt urmărite

în anii aceştia şi judecate,

şi' mai

:mult ori,
mai puţin

- le-ati închipuit.de adevărate dându-lela mânile unora și altora drept :privileghiuri de postelnicei, a cărora faptă dovedind-o:şi ne mai putând nică ej. tăgădui, poruncim
Dumitale vel Armaş ca pre amândouă să ' rădici şi să
scoţi la Depertamentul de criminalion, pentru care poruncim Dumnâvâstră judecă„țorilor Departamentului, ca să. cercetaţi :-în--piavili ce: ped6psă Li, se cuvine la

"0 faptă ca acâsta ; și șă faceţi Domniei. mele; anafora. tolico pisah: gpd.—1804,
Cod,

aa

E

i

„Aprilie 14.
ALX,
fila: 161.

Prea Inăljate Dâmne. |
„2%

După luminată porunca Măriei' tald ce ni s'a, dat .la anaforâoa Dumn6luk

vel Spătar, pentru liude 4, ce sunt puşi la poprâla puşcărieă, în vina de furi
„de cai: cu cârdul şi herghelii întregi pre pământul ţării, am adus pre numiţi!
„vinovaţi de faţăîn judecată cu unii din păgubaşii acelor cai ce s'aii atlat aică,

“şi cercetându-i cu deanăruntul s'a dovedit chiar după tacrirul lor, că îndemnați

"fiind şi povățuiţi de un Gheorghe Gogoșatul ce se afiă dosit la Iași, ai.săvîrșit
câte patru îndestule furtişaguri de mulțime de calși pre toţi "i ati dat în
mâna numitului Gogoșarul și "i aii vindut la giambași turcă ca să "i trâcă
preste Dunăre, cari cai unii găsindu-se de către Spătărie, s'aii și împlinit pre
la păgubași, iar că: preste '39 lipsesc cu totul, fiină virduţi și trecuţi preste
: Dunăre, pentru care negăsiți cal,se vede coprinderea anaforalei Dumnâlui
văl Spătar către Inălţimea ta, că's'a găsit mijlocul a se împlini la păgubaşă
cu din avutul hoţiilui şi al gazdei lui Gheprghe Gogoșarul, după care arstare
cercetându-se judecata, s'a dovedit că numai Gheorghe Gogoșarul, gazda hoţului
are aici în Bucuresci un han făcut cu banii săi, cun) s'a însemnaț:
mai jos, și
cerându-se de la Dobra femeia lui fdia de zestre, n'a vrut.
să o-arăte prin scris
fără numai prin graiii -a ar&tat zestrea ce a avut, care preţuindu-se cu cuviinţă
s'ait. aşternuti “mai „jos; iar hoțit de și: ali: pnţin avut, dar 'zestrele femeilor lor
“prisosesc: preste avutul lor; deci fiind-că alt mijloc spre îndestularea, atât
celor te-aii rămas 'păgubuşi de caii lor, cât și celor ce aii cumpărat cai de la
numiții şi::li s'ati: luat înapoi, nu s'a putut găsi decât: numai avutul gazdei
hoţului Gheorghe: Gogoșarul, să se- vîndă și să se: dee păgubașilor. Judecata
-găsesce cu: cale să 'fie luminată porunca Inălţimei tale către Starostea za neguţători, ca de față 'au 'unul. din judecători. să: vingă cu mezat avutal numitei
gazde, care prin cercetarea judecăţei s'aii dovedit bun și drept al lui, deose-

bindu-se dintrînsul zestrele femeei lui, după fdia ce ai dat judecății. cum se

arată mal jos, şi banii ce, vor rămâne să se dee la sfânta Mitropolie să se dee
fieş-căruia păgubaș, ce va merge prin scirea judeciiţii de 'și va lua preţul pagubei
: s6le; iar 'penfru osinda vinovaţilor va fi cu 'condiva şi la: urmă voii arâta Mă“ziei :tale; lar holărirea... — 1804, August 22,
|
Constantin
NE

”

.

Siolnie, Peodorăche Fotino Serdar, Constantin, Cailica Meelnicer.
?
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grecescă de la';Măgăreanu
pedensite. O. dare: de foc la scâla,

dă

şi ea

se aduc în note.
“ocasiune de cercetări şi: pedepse, ce
PI

ct

Avutul numitului gazdă.
Poîn faţă cu cârciumă și prăvălie pe
Han cu. odăi şi grajd înăuntru, iar
r.
hoţilo
a lui Gheorghe Gogoşaru gazda
“dul târgului de afară, lângă strajă,
aru, gaada hoțiior, după aritare
Zestrele Dobrei femeia, luă Gheorghe Gogoș
|
Mt:
a
“Taleri ::
„o

500 Bani naht.
“35 Două rochii șaliii.

50 Două rochii ghermesit cu flori.

25 Două rochii șamalagea.
30 Trei rochii mai purtate.

100 Un biniș de Atlas cu sangeap.
“30 O ţilivichie de belecosă biănită

,
cu cacom.

-

100 O mialotea de ghermesit cu sangeap.
70 7 cămăși voinicesci de borangic.
40 4 cămăși femeesci de borangic.
|
48 16 peschire.
95

40
30
“30
18
50
15
“400
"36
30

20 de şervete.

-

Un. cazan mare..
Două căldări de apă
Două căldări pentru foc.
19 talere de cositor.
16 tingiră.
Un lighean cu ibric.
Donă plapome, perne și aşternuturi.
19 sahane.
Două velinţi şi 0 scorţă,

1392

“16 Oonstantin

Alexandru

Ipsilante “Voevod.

ncim starostiei de negustori să facă
Cu cale fiind anaforaoa judecății, poru
eși
orînduială, și banii: preţalui ce va
vîngarea acestui han prin mezat; după
i
tulu
drep
plata
u
pentr
re
urma
a se face
să se deo.la sfinta Mitropolie sprelui,
șaru
Gogo
i
jos, iar pentru zestrea .sdţie
păgubaşilor precum se cuprinde mai
. dovedi ea cu martori vrednici: că ali
putea
va
e
zestr
a
poruncim ca pre câtă
atâta numai se i so dee, iar fără de
adus și saii 'răpusîn casa bărbatului
ia
Domn
i
faceţ
ne
si nu ise dee, ci să
face dovada acâsta, preciim S'aii dis,
—1804, Septembrie 17.
ora.
anat
prin
re
vâstră judecătorilor arsta
Cod.

:

L, filia 295.

I5 Constantin. Alexandru

De vremece prin

Ipsilante

Voevod

pentru cinci
cercetarea ce mi-se arată că, s'aii. făcutţi și fiind-că și

jos numiţi, s'aii găsit nevinova
ru dânșii
âmeni al Dumnâlui, cari sunt mai
re Domniei mele, dând mărturie pent
dascălii ședlei prin jalbă făcură arăta
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“In 1804 Domnitoriul surghianesce la mănăstirea Sinaia (Prahova)
pre un beliv, ea să nu 'şi risipâscă averea, punând'o în grija rude-

că sunt nevinovați; poruncim dar ca” pre acești cinci în chezășia dascălil
or să so
„Slobâdă, îndatorim insă pre dascăli să facă cercetare cu tâtă, scumpăt
atea pentru
toți câţise află. înăuntru, atât școlari ucenici, cât și.alţi Gmeni
ai „şeâlei, ca
ce fel de Gmeni sunt, din ce locuri, din ce vreme sunt veniţi aici
şi ce fel de
petrecere ai: și: să ne 'arate” înscris, iiar pentru ceă-l-alţi dou Gheorgh
e Vizitiu şi Gheorghe TŢiganu nu rămân neînvinovăţiți, căci și. de ne
arată ca amândoui dormea în timpul aprinderei focului, dar și acesta este vinovăți
a lor, în
vreme ce era datori a fi deștepți și a priveghia împrejurul curţei
stăpânului
lor, de a nu se urma unele primejdii ca acestea ; drept aceea dar,
ca pre nisce
vinovaţi ce sunt pentru neingrijivea lor, hoțărim ca acești două
să se trimiţă
în pedepsa Ocnei, iar pentru locul ce. este deschis prin curtea şcolei
de a pogori la Dâmboviţa, poruncim Domniei, tale vel Agă să faci urmare
precum se
cuprinde mai jos, așişdorea poruncim Ga şi de la prea Sfinţia sa
Părintele Mi” tropolit, să dee carte de blăstem și să facă urmare iarăș, precum
se cuprinde

mai jos.—1804, Septembrie 97.

e

.

"Cod, L, fila 268, -

Prea

Inălțate Domne.

Următori fiind luminatei porunci a Măriei Tale ce ni-se dă la acâstă jalbă,
am făcut cercetare prin vecinii, mahalagii și ne-am pliroforisit că cu adevăraţ
părîtul se află căqut în patima băuturei vinului, diri care pricină se află Şi.
cam uimit și necum că casa nu 'și-o pâte economisi în vre-un chip,
ci mai.
vârtos fură lucruri din casă și le prăpădesce cu. băutura şi chiar zapisele lui
le vidurăm la mâna cumnatu-săii Medelnicer Dumitrache, prin care
se l6gă
că va face părăsire de aceste năravuri și nică o părăsire n'a făcut,
ci ca să
nu ajungă cu aceste urm ri ale sâle, a “și prăpădi despre o parte economia
casei
cele puţine'ce aii mai rămas și mai vârtos zestrea soţiei sale, despre alta
şi el
atlându-se întrâcestea petrecând să'și iasă din minţi cu totul să ajungă
pe drumută, găsim cu cale cererea jăliitorului. şi. cu; luminată porunca Măriei
tale
să se trimită la mănăstirea Sinaia ca se şsgă o sumă de vreme câţ se
va socoti
de Inălţimea'-Ta,a nu fi -volnic .să se preâmble încâce și încolo seaii să iasă
a lua 'vin,:că d6ră. cu acest mijloc în' câtă vreme se va afla acolo, viindu-ș
i
întru sine. și cunoscându-și perderea. ce-'și- pricinuesce lui și și casei,
se va
îndrepta, iar de economia casei cu luminată “porunca Măriei Tale să se
dee
"sub. 6pitropia Dumnslui Medelnicerului Gheorghiţă, unchiul săii şi
Medelnice"ului Dumitrache cumnatul săă, ca să îngrijoscă de hrana copiilor
şi a soției

întru acâstă vreme, iar hotărîrea...—1804, August 27.
:
Dosiieii al Ungro- Vlahiei,

|
Vel Logofit.

15 Constantin Alexandru Ipsilante Voevod. .
„_După pliroforia ce dă printr'acâstă anafora de netrebnică patimă
a hbeţiei
și relele năravură ale acestui Nicolae, volnicim pre sluga Domniei mele
Zapciiă
spătăreso, carele ridicându-l de aci pre numitul Nicolae să-l ducă
la mănăs-
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de păut.. lor lui. La monastire se ordonă să fie păzit de. a nu mai afla vin
şi la:.
“In note dăm şi acte relative la periusia unui sudit frances, cum;
țirea

sud.

Sinaia din

la acâstă

Prahova,

unde

Egumene

tale

poruncim Cuvioşiei

de

şi
mănăstire, să-l ţii acolo în bună pază, ferindu-l cu totul de vin

poruncă a Domori-ce altă băutură pricinuitâre de beţie şi fără de a doua
iee sub epitrose
si
im
porunc
cașei
a.
niei mele să nu-l slobogi, iar economi
raehe cumDiiniit
cerului
Medelni
şi
săti
vărul
e
Gheorgh
pia Modelnicerului
vreme s6 va
câtă
pre
lui
natul săii, ca se îngrijască de hrana copiilor, a soţiei

|

i

afla el la numita mănăstire. — 1804, Septembre 12.
Cod. L, fila 387.

Clucereasa-Oreţulescu pentru
Anaforaoa în dosul jălbei Raliţeb
7

i

Archiereul Hrisopoleos.

Sfinţia sa:

Prea Inălțate -Domne.

După luminată

porunca Inălţimei „tale

ce

mi-se dă la „acâstă jalbă a

de Vis-.:
Dumnâei Cluceresei Raliţei Creţuleascăi, Zapeiul cel orînduit Vătav
Dumnei
partea
din
vechil
lul
Logofeţe
Luca
pre
mea
înaintea
înfățișat
ai
terie,
dise Sfinţia...
Cluceresei. cu Sfinția Arehereul Hrisopoleos, unde făcând cercetare,
că pote:
nici
,
clironom
este
nu
dar
mortul
cu.
rudă
este
şi
sa Archereul că de
ei
Cluceres
.
vechilal
iar
a se amesteca ca să răspungă:la pricinile mortului,
se.
să
așa
vîndut,
le-aii
de
i
mortulu
vitele.
qise, că precum s'ali amestecat la
de
.
fără
fiind
vitele.
că
dise,
eul
Archier
şi
acâsta
erea
amestece şi la răspund
orisă le vîndă
căutare și neavând mijloc a le ţinea, ai poftit pre nisce negust
însă. de. .
cercetat
am
;
i
mortulu
ii
clironom
şi banii să'i ţie până se va arăta
ei
Cluceres
mâna
la
vădurăm
şi
este,
chip
ce
în
pricina
i
Archerei
față cu numitul
|
cuse
care
prin
93,
zapis îscălit de mortul Costea, cu l6t de acum, Aprilie
prinde,

că ail

cumpărat venitul: moșii

trei ani taleri 1100, numărând
să intre dela

acel 16t 1804

Lipoveni

de la

Domnâei' .Clucerâsa: în.

și banii de atunci,și în stăpânirea venitului

23, şi pre lângă
Aprilie.

acelea mărturii

cuprinde.

:

a 0- -.
. măcar
r'îns
şi aceasta, că pădurea să o păzâscă bine a.„nu șe tăia -dint
1803
166
7,
nuia, însă vechiul Cluceresei dise că zipisul sai scris la Qetombre
moşie
în
intre
să
era
când
de
pus
şi banii de atunci “ă-aii luat, iar volâtul Vaii
cuprinse
şi pentru facerea de bine căci ati dat :baniă toţi înainte, preste, cele
din.
6meni
la
pe
era
-.ce
ului
porumb
dijma.
i
Dumneae
și
dat.
"i-ai
în zapis
tina
în
moșie
pre
de
via
din
eşit
anul trecut 'ne strinsă, cum și vinul ce a
tâmnă afi tot
trecută, 'X-ati lăsat şi vângarea vinului şi așa și a rachiului de astă
âii încea mortului, dar mortul până a nu intra desăvârșit în arenda anului săi,

put a face urmări în potriva legătutei sale, adică a dat voie prin r&vaş sub iscălilăsa

a nu..s5
tura sa pre la 6menide "i-a tăiat pădurea, care era legată prin zapis
iscălitura
slovasşi
cu
răvașe
patru
şi
arată
înff
care
pentru
;
nuia
o
să taie măcar
fiind cu
pădurea,
tăiat
"i-ati
cară:
- mortului. ce a putut găsi pre la unii din Gmeni,
sa ::
Olucerea
văgut
a
cum
și
a,
pădure
taie
să
dată
voia
cu
l5tul de acum, Februarie 5,
414, --..
ie
April
la
jalbă,
acâstă urmare, când a aflat, asupra sfintelor Pasci, a pornit şi
paguba:
însă
-ă
plătindu
îndărăt,
banii
că -nu'l primesce de arendaş,.ci să-i: dee

cea făcută, cu care jalbă

fiind

orînduiţi la judecată şi mergând Zapciul săl
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acia egumenului: de la Căsci6rele, care să iea. în zaptul Epitropiei obştirelor. Asemenea dăm acte relative la estradare în Turcia a unui crimina
chiame, a dat răspuns Zapciului, că

să trage de la

moșie, și. va primi banii

socotindu-se și pentru celea ce aii Luat și pentru cheltuiala cârciumei și a gardului.
ce a tăcut;

și cu acâsta odihnindu-se. Dumnâei Clucereusa, și Zapciul cel orin-

duit sai prelungit până

la Maii 5, când

S'aii

întâmplat și mortea, pentru

care a dat Zapeiul şi adeverinţă în scris precum mortul a dis;acum rechilul
Cluceresei, ceru, că de vreme ce se l6pădă Arhiereul de răspundere, să dee de
față pre acela ce a venit la Dumneaei îmbrăcat în hains strîmte, cu multe
cuvinte de împotriviri asupra acestei pricini, ca să răspungă la judecată, şi
dise Arhiereul, că nu scie cine este; iar vechilul Cluceresei făcu acâstă cerere
ca sa :socotâscă paguba; și stricăciunea pădurii. ce este după tacsil preste taleri
350, i câștigul de la vîndarea vinului, i dijma: porumbului din tâmna trecută și vinul ce s'aii luat din vie de pre moșie, cu care scădându-se, cei-l-alţi
îi va plăti cu dobânda lor d'împreună și cu cheltuiala ce a făcut !a cârciumă
i la gard, seaii de va primi clironomii mortului că să fie dijma porumbului
şi vinul

din .vie drept dobânda

banilor

Dumneaei 'Clucerâsa

voesce a le lăsa,

fiind-că cu acea socotâlă i se şi dedese ; aceste ceteri ale Dumneasi sunt cuviinci6se, dar judecata nu pâte face -hotărire până când şi elironomii mortului nu
vorfi de față, care clironomi, dise Arhiereul că este să vie fără de zăbavă, pen-

tru aceea dară

până

va eşi clironomii de față, moşia: care urmâzăde a se căuta

venitul, nu pote să aştepte, am găsit cu cal6 ca Dumneaâi Clucerâsa : să pue
acei taleri 1100 ce a luat pre venitul moşiei: depoziton la Logofeţia Divanului
și Clucereasa să aibă voie, ori a vinde venitul moșiei Domniei sale la alţii, seaii
a'] căuta cu 6menii Dumneaei precum va voi, ca o stăpână ce este, şi în urmă
după ce va veni -clironomii se va cerceta pricinile ce se arată: mai sus, adecă
numai a socotelei, și după ce se va alege ce are să iae Clucereasa, i se va da
dintru acest depoziton, și cusurul "i va lua clironomii mortului, iar moşia nu
pâte să o c6ră clironomii, pentru căci chiar și Costea de ar fi trăit dupe împotrivă urmarea lui la cele legate, avea dreptate Dumneaei Clucerâsa, să nu-l
primâscă ca să intre în moșie, cu cât mai vârtos: că și Costea n'aii apucat nici în venitul--aniloi ce a cumpărat să intre, ci numai harul ce i se făcuse
Vaii luat, care har din nepaza simfoniei lui rămâne -a anerisit şi însuşi - Costea
cunoscându și â lui greşală, aii primit cererea Cluceresei a'și lua banii șia plăti
ce este dator, prâcum și Zapeiul cel orînduit prin adeverinţa sa dă niărturie;
păreea mea întru acelaș chip este, iar hutărirea,.. i proci. 1804 lunie 24.

Vel Logoftt Constantin Ghica.

„Cod, L, fila 2ti.
I& Constantin

Alexandru

Ipailante

Voevod i gâspod

Zem.

Vlahiscoie.

: Cinstiţilor.
și credincioși boerilor . Domniei-mele, Dumnâta vechilule. al
Căimăcăm:ei Craiovei şi Dumnâta boerule de ia ijivanul nostru de acolo sănătate ; vă face Domnia

în scire, că: Dumn6lui cinstit Comisar al Francial ne ai

făcut 'ar&tare pentru un Clod . . .::. . .negustor frances, carele încă de la
lâtul 4792, Aprilie 3, întâmplându-i-se mârtea acolea în Craiova, din porunca
Domnâşcă s'aii: fost rânduit trei;boeri spre a. face. catagrafie şi a îngriji pen-
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; Ta-. ră 'pitacil lut 'Ipsilânte, 'din 1806
dir 'țâră..: Merită” atențiuneă n6st
cheă'mu
eu'
t
bătu
, daţi a

vidi
nuarie de dare în judecată a unor indi

a
PI
atunci stăpânire
i, fiind fost făcută cea de
tulu
pumi
i
usic
pere
a
ranț
sigu
tru
cancelaria ati
ia Francei în! "Ţarigrăd, “cuni şi
scire pentru acâsta și Ja cancelar ronomii numitului Clodent : . + «CA să
.chi
..
fost. făcut asemenea soire către
spre a primi „pereusia, morțuluă,

ce se cade.
trimiţă Epitropia. cu adeveririle astasia vremei de acolo nu sai, putut porni, ,
acat
ci
atun
de
dar pentru cea
Dumntta cin-,.
usii ; acum dar fiind-că prin
hoerilor. .
chironomiă spre cererea acei pere
pereusii şi fiind-că. Dumnâv6stră
re
stite. Comisar, se, face acâstă cere urmeză a Y8 fi sciute. acestă arătare asupra |
o
bine în ce ..
Domnieimele «divaniţilor de acol
soumpătate, ca să vă adeveriţi,
cu
i
etaţ
cerc
să
a
ncir
poru
;
pricineă
cine ai. fost acei rînduiţă
acelui negusto: Olodent . . . +

mese află acea
pereusii lui ? unde şi la cine și ani
gali dat
boieri spre a cere catagrafia mort
rare
păst
s6mă
ului întru a cui
ie ? cum și pereusia
cu în-

loc.a, fost mârtea

larg
catagraf
Domnieimele pentru acâsta pre.
atunci? și să aveţi a însciința
a
6.
6
ăari
Febr
5
4180
tregă Şi 'adevărătă pliroforie.—
IT„ot

16
.

PIE

,

pie

|

ii

,06.
la 205-0
:0oă, XLAX

MER

Voevod. i
Constantin “Alexanăru Ipsilante pi
ag
i

i

și credincioși. boerilor

RR

Domnii-mele,-Dumnâta

ai

Bana...

biv,.vel

Scarlate Șlă-. :
“el . Vornice a]. obştirilorPost
elnicul: „c8.. :
Gheordache Mavrocordate şi Dumnbta
e
Staț
Domniamea, cum că un.
ne; fiind-că. ne-am însciinţat
un. clir-::
Cinstiţilor

tine
a îost Epitrop

la mănăstirea

avea aieiCăsci6rele.a murit - făr.de a
loc
ră ce pereusie a rămas, în ce

i Dumnâvâst
nom, poruncim dară, să cercetaţ catagrafie de ori câtă avere se va găsia numind
făcâ
şi
?
ațlă
se
ă
mân
cu acea cataşi la acui
ziptul Bpitropiei, şi împreună
—1805,
tului mort să să se iae (6tă în
în seris prin anafora. tolico pisah.
grafie să facă Domniei piele arătare
ta
a
a
Martie 28. "iooa: XLIX, fila 214

făcut poruncă cu: Mumbașii

Zapeiu

spătăresc asupra ' anaforalei

uzi Costea
iun la mănăstirea: Snagovuil pre e "nstrebfapt
Dumnâlui vel Spătar, să dee sur
în
se află âmblând pe la căreiunii
m
Grecu și pe Ioniţă Chiuţă, ce
a
nice.—1805, August 25.

Goa. XIX, fila 333.

ks

Sai

e Voevod.
16 Oonatantin Alexandru Ipsilant
tâlEpistatul Armașiei, ca pre Creţul
RaPoruncim Domnia mea Damnblui
satul
la
ul
Grec
he
orac
omorît pre un "Pud
i
șesc
Armă
harul împreună cu alţi trei ce: ati:
zapeil
la temniţă, să aibi a "3 trimite cu
t.
veni
ali
ce
area
iinț
coviţa şi se află închiși aici
Nicopoli, fiind-că după însc
s
timi
fost
la al nostru Capuchehaia de la
s'ati
c9
a
unc
por
lă
tul Căpuchehaia văspuns
Domniei mete de la numi
+
, spre ai se “face căduta
şul de către Dumnâlui BeiuUL,
cipa
U
se c6re acest Creţul
ri tovarăşi ai lui: ci dar.

l
cigașu
adă

d cei-l-alți

„spre ai se

“trei tâlha
şi
pedepsă acolo undesă
ico pisah qpd. 4806.
“tol
im.—
unti
"por
să urmeză 'negreșit ptecuni
Coq.

XLIX,

fila 248.

face

Căduta

Pebruarie 6.
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toporului pre

un ţăran.

Isgonirea din Bucuresci
şi ţeară
.

a unui

bond şe făcu în 1806, Maiii.

|

BB

vaga-

îi

Constantin Alexandru Ipailante Voevod.

.

MR

Dumnâta Epistatule al Armășiei, fiind-că acești dour anunie
Badea, ţiganul
mănăstirei Cotroceni şi Dinul, locnitorul ot ........
"aii îndrăsnit de aii
bătut

pre alt locuitor

anume .........

. coperindu-

cu
l lovirii cu muchea toporului, care acel bătut s'ai arătat înaintea
Domnie
văgut şi înşi-ne în trecerea nâstră pre la Herăstrăii, porunc i mels de Pam
im dar, ca luând pre
numiții băfăuși de la al nostru Deli-Başă să-i duci la
judecata Depertamerdupă orînduială, și cu condica
împreună să ni se facă arătare în. scris. tolico pisah god.—1
806, Ianuarie 19.
Cod XUIX, fila sui.

- tului de creminalion, ca să ceresteze pricina

Porunca ce sai, făcut pentru pricina arendii lut Constantin Polcown
icul.
Către Ispravnicii din sud. Prahova, ca să facă cerceta
re pentru moșia
Ploeștorii a Logofătului Iordache Slătineanu, ce o luase
în arendă numitul

Polcovnic şi ai stăvânit-o numitul luni dece și apol-i-aii luat

moșia Vornicul
Slătineanu părintele Logotătului Iordache cu cuvînt
că aii făcut stricăciune la
casă -și namestii într'aceste dece luni ce ati -avut-o
în arendă, să cerceteze
ispravnicii ce stricăciune este acâsta
? și cu cât preţ şi din ce vreme de may
înainte, seaii în cât aii avut-o în arendă numitul Polco
vnic ? și să însciinţeze

Măriei sale pre larg cu: pliroforie.—1806, Mai
Coa. XLIX, ta, 350.

1..-

n

J& Constantin Alexaniru

Ipailante

Voevod. -

Poruncim Domnia mea Dumitale biv. vel Bane, Epista
tule al Spătăriei, ca
pre acești mai jos numiţi: Alexe, Elefteriu de la Samac
ov, Elefteriu Mitelinen, .
şi lane loan Mitelineu şi 'Peodor Peloponisiacul și
Iane Topologlu Mitelineu, pre câţi cinci să-i trămiți Dumnâta cu “Zapeii spătăre
sci, ca să-i trâcă dincolo. preste Dunire şi să aducă orinduiţii zapcii
teșcherea de la al nostru Capichechaia

de urmarea

poruncei, iar pre

Scarlat

carele

este

român şi se află
însurat la Râmnicul din Vâlcea, poruncimca iarăş
cu Zapoiu spătărese să-l
trămiţi înapoi la locul săii, adecă la Râmnic, și să. aducă:
Zapeiul adeverinţă ispravnicilor Vâlcei de săvîrşirea poruncei. tolico pisah
gpd.—41806, Februari18.
e
Cod. XLIX, fila 243,

|

-

!

„Ia Constantin Alezaniru

Ipsilante Voevod.
Cinstit și credincios, boerul Domniei mele, Dumnâta biv
vel Bane, Epistatule al Spătăriei, fiind-că acest Iane Cavatul se afla âmblân
d aici în Bucuresci
fără de nici -un căpătâiii, și nu este trebuincios de nică o
șlujbă, poruncim dar,

ca rădicâ

ndu-l să-l trămiţi cu Zapciu spătăresc ca să-l
colo preste hotarul ţării, în Focşanii Moldovei, de unde ducă şi să-l trâcă dinsă nu mai aibă voie a
se
nai întârce înapoi. tolico pisah gpd.—

1806, Maiii 4.

e
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In 1806, Clucetul 'Tomiţa Creţulescu este pus

sub

interdicţiune

“ca cheltuitor în avereai.

Sati făcut pitac către Starostea de negustori, ca să dee în scire tuturor
„>
da marfă
negustorilor de prin târg, ca nimenea din ei să nu se încr6dinţeze a
voia și
de
fără
cu
Creţules
'Tomiţi
ui
Cluceral
în veresie seati bani împrumut

.
— 1806,
scirda taică-săii, că col ce va da, să scie că are a rămânea păgubași
|
Iulie 24.
Cod. LXIX, bila 258,
Iă Constantin Alexandru

Prea

Sfinţia ta Părinte Mitropolite,

Ipsilante

Voevod.

iubitorilor de. Dumnegeii

sfinţiilor

biv vel
vâstre Episcopi şi Dumnsta biv vel Bane Dumitrache Ghica şi Dumnâta
biv
Dumnâta
Ghica,
Costache
Bane
vel
biv
Dumnâta
şi
Racoviţă
che

Bane Dumitra
Gregorie Ghica
vel Vornice Golescule și Dumnâta vel Logofăt de ţeara de sus:
vel Clucer Dubiv
Dumnsta
și
cule
Văcăres
şi Dumnâta biv vel Vornice Barbule
biv vel
Dumnta
şi
opt.
de
l
amentu
Depert
la
de
rule
judecăto
mitrache Fotache,
judecăto
e,
Varlaam
che
Dimitra
Căminar Nestore, şi Dumnsta biv vel Paharnicel
bani
de
sumă
o
de
fac
ce
cererea
peutru
fiind-că
șâpte,
rule de la Depertamontul de
de la 16 1804,
Duran6lor boerii Creţulescii, de la Dumnslor boerii Brâncoveni, încă
Dumnovâstră, a
şi
vâstre
r
sfinţiilo
a
Martie 20, s'ati orînduit pricina în cereetare

Credupă care însă până acum netăcându-se vre-o urmare şi Dumnlor boeriăacestei

țulesci neîncetat făcând supărare prin jălbi şi cerând să dee săvîrşire la un
cu toţii
pricină ; iată dar şi acum de isn6vă poruncim, ca adunându-vă
re și învoire
împăciui
vre-o
face
le
a
spre
chipul
tot
în
loc, să mijlociţi întâiii
, ca să nu
cuviinţă
cu
mai
şi
bună
mai
cea
este
acâsta
care
r,
Dumnâlo
între
intr'un
nici
putinţă
prin
fi
va
nu
de
iar
_ ajungă tr6ha a intra în judecată,
orînduit
cel
Zapeiul
cu
anafora
prin
argtare
faceţi
să
atunci
chip a se: invoi,
ME
Vătav de aprogi. — 1806, Aprilie 16.
i

Cod. XIUIX, fila 48.

I& Constantin Alexandru Ipsilante

Voevod.

Cinsiţilor şi credincioși boerilor Domniei mele, Dumnâta biv vel Vis-.
tier Constantine Filipescule și Dumnâta vel Logofăt de ţeara de sus Isaac
nca Ralet, fiind-că asupra prigonirei ce este între Paharnic6sa Elinca Fălcoia
atât de:
făcut,
s'aă
ce
le
cercetări
din
u,
Pălcoian
loan
ul
Paharnic
săi
soţul
cu
cari
prea Sfinţia sa părintele Mitropolit 'şi de alte obraze, de Dumn6lor boeră,
muma
ăi,
Greceanc
Ecaterini
ei
Vornices
i
Dumneae
ea
din-part
unii aii fost ceruți
pro .
numitei Paharnicesei şi alţii din partea Paharnicului, cum și în cele de
cerpărţile
s
amândou
cu
față
mele,
“urmă ehiar şi la Divan înaintea Domnie
și unul
cetându-se, după urmările şi herecheturile care până acum s'aii purtat
a ec0-,pricină
care
dn
şi altul, se găsese amândoui răi economi și risipitoră,
de faţă
vădut
este
măsură,
preste
şi
cale
nomiei şi a cheltuelelor celor fără
altele,
şi
scule
şi
i
acarstur
atâtea
de
acâsta
casa
esterisit
s'ali
că după ce
ai
apoi
alta,
când:
una,
“înstrăinându-se cu vindări pre la mâni străine, când
catandesit acum

și sub
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îndestulată sumă, şi fiind-că și cele ce până

datorie deo
Urechiă,

ÎN

i

1. — SecoLuL XIX, — 36.
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Moratorii, continuă a se da, de, către Domniţorul Constantin Ipsilante, de şi nu în aşa de mare număr ca în. trecut |; ii
a
acum alt scăpat. nevîndute şi nerăsipite,, de se -yor, Lășa, a se afla tot: la mănile, lor negreșit trebue să le răpue şi; „Bre, acelea, eu, care. făcându-se. cea de
istov
prăpădenie a, „casei, „mrmâză, „apoi - să, r&mâe, nevrăstnicul . copil cel
aii, la osa mai adâncă. sărăcie, n! am găsit: cu cale „Domnia ; mea; .a se, „lăşa
nevrâstnicul acela la o așa desăvirșită stingere, care curge din “prâsta, minte:a
părinților

lui, ci ca o datorie ce este a nâstră

a griji

pentru un

neyrâstnic

ca acesta, ce se află a avea acest fel de părinţi fără durere, ani hotărît să se
iae din mânile lor. tot avutul: ce. va. fi „Mișcător: Și memișcător, atât al Paharnicului, cât şi zestrea Paharnicesei, și să se -dee sub Epitropie de obraze alese
și cu frica lui Dumnegeii ; deci fiiind-că “Dumn6vostră :amândoui ea unii ce
sunteți din cei mai de aprope rude: ai: nuniţilor, datoriei aveţi. inetăgăduită a
vă osirdui pentru acest -nevrâstnic ce so:c6bâră din imoșii: lui, cari! ati! lăsaţ:0
casă câ aceea, îndestulată cu atâtea âcareturi, cum '6sto sciut; tată vă. drânduim
Domnia mea : pre: Dumnâta și pre biv al douilea. Vistior: Gheorghiţă, Epitropi
acestei

case şi

printr” acest domnescul - nostrii

pitae; volnicim "și poruncini

ca

câte trei împreună 'să luaţi din mânile: mai sus numiţilor- în: zaptul” și stăpânirea Dumnevâstră

tâtă averea lor mişcătore

și memișcătâze,

atât. pareusia

cât

va fi a Pabarnicului, cât şi zestrea Pâharnicosei - câtă: va“ fi, pre :care împreunându-le și făcându-le o casă, din venitul lor să se dee trebuincidsa cheltuială,
atât Paharnicului cât şi Paharnicâsei, cât Şi: nevrâstnicului:; fiă.al lor: ce se
află în lăuntru, pre cât însă veţi chibzii şi veți -găsi” Dumn6vâstră cu cale
"după starea vănituluă și după 'suma datoriet:in care se âflă acum. casa, de care
să şi aveți Dumnâvâstră cea! mai întâiii îngrijire pentru: datorie, metaherisind
cele mai iscusite: mijl6ce, ca di an în ân să: se împuţineze: datoria: şi după
ce se va istovi plata datoriei, apoi 'prisosul co:ma fi să se siringă și să “se

păstreze că să fie iarăș pentru novrâstnicul acela 'când:"și''va -veni în -vârstă ;

ci dar

urmând

Dumnâvâstră

precum

porunci, să 'ră siliţi. pentru::c64: mai

bună adăogare și sporire a casei, care o și nădăjduim fără îndoială și o cerem

de la Dumnâvostră. tolico pisah pă. —1806, Iulie 24.
Cod,

XLIX,

pa

fila 246-247,

3

et

1. Vedi și la pag, 530.
„i

Anaforaoa în dosul jălbei Stolniculiai Constantin Predescu.
„Prea

Inălţate Dâmne..

Ascultând luminata poruncă, arătăm” înălţimei' Tao, da „ Arătarea
Duninlui Stolnicul
mârtea răposatului
găsire cu cale, s'a
Gheorghe, ca -din.
până

atunci

ce' face

Constantiri printe acâstă jalbă este adevărată, pentru că după
proin-Mitropolit Filaret, prin 'cea de atunci âhibzuire. şi
dat însărcinare Epitropiei casei răposatului asupra Pitarului
pereusia răposatului să "i: plătâscă- datoriile, - atât cele ce

ora arătate şi vedute,

cât și alte dătorii câte în: urmă

se “vor do-

vedi, din care ai: și plătit “Pitarul Gheorghe până 'la “mortea să “cea mai inultă
parte; dar tot aii mai rămas o indestulată sumă â se plăti de actim înainite, penza a“ diiora plată nu 6ste alt mijloc decât ai se vinde câtă-va” 'acareturi

ale răposatului ce aii mai rămas

nevîndute până acum,

care acareturi de se

ISTORIA ROMÂNILOR

563

*

In Septembrie. 1805, Constantin Ipsilante dă un nizam prin care
cere Mitropolitului să facă : deosebire: între o carte de blăstem şi o
“supunerela jurămiînt,. în -coprinderea următore :
I6 Constantin Alexandru

Ipsilante

Vwd.

Prea Sfinţia ta părinte Mitropolite, la unele prigoniri de pricini ce se
cercetâză atât de judecata Dumnslor veliţilor boeră, cât şi de alte judecăţi,
trebuinţă fiind a face jurămînt vre-una din prigonitorele părți și găsindu-se
acâsta, cu cale şi de către judecată, vedem că în loc-de a li se da jurămâînt,
li se dă carte de blăstem, cu cuvînt că amândouă acestea ar fi având tof o
putere, pentru care sciuţ este: prea Sfinţiei tale, că după pravilă, jurămîntul
are deosebire de cartea de blsătem, căci cartea de blăstem se dă de pravilă numai
drept opini (?) iar jurămîntul face dovadă;și măcar. că este sciut Domniei mele, că
acâsta se urmâză de către prea Sfinţia ta ca un lucru Greş-ce mai ușor și nevătămă“tor până întmatât, cât este puterda jurămîntului, dar fiind-că Domnia mea vedem
asupra judecăților mai pre toţi că nu se sfiesc de blestem și pre cei mai mulţi
că se sfiesc de jurămînt, și fiind-că cartea de blăstem este un lucru mai obiş-

nuit şi nesfiindu-se de acâsta cei ce aii prigoniri și de aceea și se prelungesc

fârte unele judecăţi, încât nu mai ai sfîrşit, iar jurămîntul pricinuind o grabnică mai cu deosebire la cugetele lor, se desluşesce și se desface curând oră-ce
judecată ; de aceea dar urmâză ca şi prea Sfinţia ta să dai poruncă clericilor

vor vinde acum într'acâstă următâre turburată vreme, urmâză negreșit a se
vinde fără de preţ şi a se lepăda acareturile pre nimic și cuviincisă este ce„xerea ce face Stolnieul spre a fi casa păsuită cu un soro de un an de către
gatornică,

de care şi găsinu cu cale cu luminata

porunca Măiiei Tale

sa se deo

soroe de un an, ca dâră întru. acâsta diastimă va face Dumnedeii milă a se
mai linisci vremile, când atunci și lucrurile se pot vinde cu preţul lor şi da-tornicii își iai drepte datoriile lor fără a se păgubi în vre-un chip, iar hotârîrea

rămâne la. Inălţimea Ta.
Dosofieiă al Ungro- Vlachiei, Nectari

XE

Râmnic,

Iosif Argeș, Consiantie

- Buacii Dumitrache Ghica Ban, Constantin Filipescu, Radu Golescu, Isaac Ralet.
" “Tă Constantin Alexandru

Voevod.

"Cu cale fiind anaforaoa părinţilor Archierei şi a 'Dumnslor boerilor, pri-

mită este Domniei mele pre care o întărim și poruncim să aibă casa acâste
păsuială de către toți datorniciă, în soroe de acum până la un an, în care
vreme nici unul din datornici, nici un fel de. supărare. cu cererea datoriei
sale să nu facă, până le împlinirea sorocului ce s'aii qis.—1807, Martie 9.
'
Cod. XLYIII, fila 4.

04

n IV A URECHIA:

.

a urma de acum înainte întocmai după hotărîrea judecăților de unde se trimet
aică la Sfânta Mitropolie cei ce să “prigonese, spre a se da adecă carte de
blestem la cel :ce se. sa găseace cu cale de jndecată, iar la cei. ca hotărăsce,
jurământ, gemenea .să -li. se de jurămint, au care acest mijloc și orinduiala prăvilelor se păzesce și eoi ce::ge prigonese rămân mulțămiţi neavând alt cuvînt
de pricinuire şi judecăţile se taie fără de Prelungire: tolico pisah gpd.—
1805, Septembre 19.1.
4
i
|

“Ori eâț din actele sale Constantin Ipsilante se vede că era destul
„de, bun justiţier, el nu admitea în petiţiunile ce i se adreșai, un stil

“ceva mai energic...
N

Aşa. vedem, că un individ ss'a jăluit lui. Vodă find iîn slujba Dom-

„născă, Jalba nu a. plăcut însă Domnitorului, căci, era prea
Deci Constantin A. Îpsilante ordonă. „marelui Cămăraş:

energică.
PE

aRiind-că jiluitorul acesta se află “în slujba - Domnie, poruncim să ne
“aduci aminte ca să ? miluiim la cererea, ce face, inr pre "scriitorul jălbei acestia
aducându”! înaintea Damitale sisă ă dai 100 toiage la falangă. —1 804, N oembre PRI

"Un alt cas:
Fostul Egumen

de la Sf. George

Februarie 1805. Coprinsul jălbei
pune. resoluţiunea acesta :

se: jălaeşte

Dotaniloruzăl la 4

nu “i place lui „Vodă

şi

Domnitorul

«Dumngta vel Logotăt de ţeara de. sus, să paratirisescă cu mare luare
aminte pre jăluitorul acesta și să vegi bine nu cum-va să fi înnebunit ?: și de
"vei vedea cu adevărat că este nebun, să ?] “trimiţi Dumnâta la Sărindar, să
citscă . sfintele bișericesci rugăciuni peniru „îndreptarea. minţei. lui, fiind-că
este păcat a s8 perde omul într'acâstă. patimă».— 1805, Februarie. 4.3 “Ca
siţiune.
derat de
„Craiova.

bună sâmă Constantin Ipsilante nu iubia. să i se. facă: 0poUn Învățător, bine vădut de boerii din Craiova, dar'consiVodă ca un opozant periculos, este obligat să se mute din
Boerii . Craioveni cerură Domnitorului ca pre acest, dascăl,

4. Qod. XLIX, fila 235. -.
2. Cod, XXXVI, fila 149.
3. Cod. XXXVII,

fîla 170

verso.

+
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Dumitru, să-l! căpătuâscă făcându-l judecător acolo, iar 'Voaăl& răsI& Constantin Alexandru Ipsilante

Voevod.

” Cinstiţilor şi! diedineioși boerilor Domniei, mele, Dumpgta- Caimacane al

. am. .
Craiovei și Dumnâvâstră boerilor Divanului nostru de acolo sănttate,
un
pentru
lună
acestei
ale
22
la
de
văgut Domnia mea însciințarea, ce faceţi:
la
r.
juiăscăto
mea
Domâia
Dascăl Dimitrie, pre carele ?1 cereţi să'l: orînduim

'de aici din Craiova, de
yrâuă loc: din judecătoriile
ti se trimâţă porunca
să
era
stră,
ne serie Dumnev6

pricini şi „trebi ale.

omul acesta, dară din îngrijirea . altor

vi: sait: seris, acum

urmat. întru aceste -dile nu

care încă până a nu:
Domniei ; mele :pentru
Sail

jJomniei ce

iată vă serim'-că. acest : numit

dascăl este forte. netrebnic, pricinuitor. de turburări și “amestecător între cet
nu se cade â fi, ci' nică a mai lăcui aolo
de acolo, care iiw nuniăi! judecător

Să şii,-iae muerea .
și ,de este însurat, precum dicoţ
în Craiova nu este slobod

impreună şi să se ducă aiurea la vre-un judeţ ca să se selășluească; de care

acuni:
acâsta v5 și .poruncim Domnia. mea, să o şi: puneţi: Dumnâv 6stră în faptă
la
afară
locui
a
ducă
se
să
și
acolo,
de
adecă
fără de zăbavă,ca să: isgoniți

:din satele judeţelor ; așă să urmaţi nepreșit şi fiţi sănătoşi. 24804,
yre-unul
lanuarie 28.
p--

NRRIRE

N

PI

ori temniţelor este. una din preocupaţiunile
Regimul închisorilor
lui Constantin Ipsilante, EI regu!6ză să se repare vechia: temniţă, să se
coprinde
“construiască un noi local: de inchisori. Acest nouă local va,

“uni local deosebit, pentru asasini, altul pentru cei cu simple vine de .
hoţii, ba chiar şi: o separaţiune pentru arestul preventiv şi un spital

pentru arestaţi. Domnitorul. dă: din chiar.
banii necesari construcţiunei şi dispune să

caseta sa o-parie din
fie îincăldite: inchisorile-"

ca să nu mai presinte speciarna şi să 'şi aibă mâncarea cei închiși;

şi neguţetacolul de a fi duşi să cerşetorescă pre la casele boeresci
de multe:
ceea-ce
ore,
închis
în
ă
trăiasc
toresci,; ca să aibă cu ce să
ori le dedea ocasiune
uciderea

escortei. .:

chiar
-

:

ba. une-ori cu.

de a fugi de sub escorță,
:

înDim în note actele relative.la:aceste noue construcţiuni de
.
e,
relativ
chisori?, cari aduc explicaţiani de diverse iinprejurări.

1. 0oă, XLIX; fila 136.
2. Hrisovul

.

.

i

i

..
Vornicului Grădigteanu pentru taleri 1000 din vama Plocsci

să fie bine
Fiind-că. între alte. obștescă lucruri, [9 .care nu numai txebue.
indestulara
şi
ime
întreg
multă
mai
încă,
ci
lor,
starea:
din
"păzite și neclintite:
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Cu deosebire

se.cade

să subliniem în aceste acte inteligenta dis-

posiţiune cerută de Divan şi de Domnitor,

ca să existe o separaţiune
'

se cade a avea, este şi locul Domnesc al temniţilor de vinovaţi cu zidurile
lor, pre care găsindu-le Domnia mea la o prâstă stare, strîmte, dărăpănate şi
fără de trebuincisele împrejmiiră, unde nu numai vinovaţii când li se întâmplă vre-unora b6lă neavând vre-un loc de spital a se deosebi,
de multe
ori se încingea bâla între dinșii bolnăvindu-se şi cei sănătoși, din care li se
întâmplă mârtea la mulţi, cum și cei cu bănuială de vinovaţi pătimea, stând
la o închis6re împreună cu cei vinovaţi și ucigași, nefiind vre-un loc de închisre deosebit, de a se ţine până ase cerceta șia 'și găsi îndreptarea lor, ci
nică judecătorii acelui Depertament de cremenâlion,și cei-l-alţi zapcii ai
pușcăriei, nu avea o stare precum se cade aprâpe de pușcărie câ să caute cu
lesnire pricinile vinovaţilor, ci ămblă din Joc în loc, drept. aceea, dar, - ca un
lucru ce este mult cuviincios aică lângă scaunul Domniei, unde de prin .tâte
părţile ţărei se aduc feluri de vinovaţi şi cu bănueli de vinovaţi,a se afla la

locul pușcăriilor cu stări deosebite de închisori și cu împrejmuirile lor cele tre-

buincidse îndesfulare, având și îngrădirea curţei lor precum se câde; nu am
„lipsit Domnia mea între alte obștesci lucruri ce am bine -voit:a lucra și a săvîrși întracestă tearăşi politie, a o pune şi acâsta în faptă,-și încă până a
nu 88 întâmpla primejdia focului, am zidit și am făcut din noii mai întâiii un

Depertament îndestulat

cu

odăi sus

și jos

pentru

judecători

și zapeii, un

spital pentru vinovaţii bolnavi şi un gros pentru cei cu bănuială de vinovați, de a nu pătimi împreună cu vinovaţii şi ucigașii la o închisâre până
a se cerceta şi a se îndrepta, împlinind și zidurile ce era de lipsă și dărăp&nate ale pușcăriei și alte împrejmuiri făcând; unde fiind trebuinoidsă
la cea dimprejur îngrădire și zidire a închiderii curţii, ca' să al6gă şi să descopere locul ce este Domnesc al pușcăriei, pre unde și cât este, am fost rînduit Domnia mea hotarnie pre Dumnlui cinstit și credincios boerul Domnie
mele vel Vornic Barbu Văcărescu, de l'aii măsurat, lait ales, și ]'aii descoperit, la a căruia alegere nefiind mulțămit Dumnâlui biv vel ' Vornic
Grădișteanu ce

avea

în

chirie

luate zidurile

'afiorisite preoților bisericilor Domnesci

că sar fi năpăstuit;

temniţei

vechi,

care aii

fost

cu locul lor,'ne-aii dat apelaţie gicând -

la alegerea ce a făcut Dumnâlui Vornicul Barbu

Văcă-

rescu, după a căruia apelație am rînduit Domnia mea într'adins judecători
pre Dumn$lor cinstiţi şi credincioși boerii Domniei mele vel Ban Manolache

Brâncoveanu și biv vel Ban Costache Ghica Epistatul logofeţiilor mari,

cară

prin cercetarea ce aii făcut, de faţă fiind şi vechilul Dumnâlbi:' Vornic Grădișieanu, cum și prin vederea Dumnâlor la faţa locului luând pliroforia pricinei
ne-aii arătat prin anafora și prin: hartă. deosebită starea locurilor, curgerea
pricinei în ce chip s'aii dovedit și dreptatea în ce chip urm6ză, cum că preoții

bisericilor Domnesci pre lângă zidurile acelea ale temniței vechi, ce Lo-aii avut

afiorisite, întingându-se, a fost împresurat şi din locul ce era sterp al pușcăriei,
afară din cuprinsul zidurilor, atât sus cât şi din jos, precum şi în dosul zidurilor în curtea pușcăriei şi Vaii fost închiriat la Vornic de. împreună cu
zidurile vechi, adăogând la zapisul lor și lucru ce nu era afiorisit, unde aii
fost făcut Dumn6lui Vornicul nu numai în zidurile vechi unele prăvălii, ci şi
din sus și din josul lor pre loc Domnesc al pușcăriilor, după care acele zapise
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arestaţi preventiv “
intre feiniţa: osindiţilor” şi întt6 'închis6rea' celor
ÎI
teanu cerea -să 'și aibă stăpâale :preoţilor, “măcar: că Damn6lui: Vornicul Grădiş
susul şi din josul zidurilor
nirea, adecă și pre.Jocurile. ce aii fost sterpe din
ta şi dreptatea n'aiă găsit
judeca
dar
lor,
temniţei. vechi, cum şi -din*dosu]. ziduri
găsit scriind
u hrisâvele de afiotoma preoţilor, nu ş'aii
că citind
cu cale,::pentr
le ;
i,le lor, adecă locul de sub dânse
cu: locuyi
alte decât zidurile: temniţei vech
și: lucru co nu le era afiorisit; mai
rieze
dreptaesea: nu. putea preoţii::să înehi
ehiar. dovadă bună să

că şi:
vârtos die Dumnflor 'orînduiţii: boeri- judecăţoră,
poate opri. acum Domnia de
nu
danie,
ră.stexpn
acele
cei:
biseri
dat
fi
ar
fe că
pentru lucrul obștese ce
este
e
nţa-:c
trebui
la
a nu.le lua ca locuri. Demnesci.
cum pre Jarg -se: coprinde;. aceste tote în
se face cu înnoirea puşcăziei;-după.
boeri judecători,la trecuta. lună
anaforaoa ce. ne;ati făcut Dumnâlor. orînduiţii
ea _Domniei mele de îmînaint
du-se
„citin
a
lut, Lulie 45; a..cărora . anâtor
, în. urmă .ne-aii. daţ . Dumnâlui “Vornicul Grădiş
proună:.:Și. Cu -apelaţia,ce;
ire,
chibzu
eidşă.
cuviin
meă
a
Domni
teann: Și „cu: iubire de. dreptate făcând „şi.
uiul Grădișteanu vre-un
. Vornic
nara găsit a avea: nici preoții; mici Dumnţl
ai .găs.t judecata cu cale şi
cuvînt . vrednic şi „drept de împotrivire-la câte
o am buirdisit Domnia mea
cale,
cu
.
aşa: find anaforaoa..Durin6lor: boerilor
da. ce sa: întimplat a îoîncă de la August 6, iar. în: urmă, „după; primej
atât cele făcute pre locurile sterpe, cât şi
cului,.. argând tâte. acele-prăvălii,
aii rămas. numitele locuri slobode,
vechi.
în zidirea. ţemniței
cele. .ce.era:
cu. zidurile vechi ale «i,
cât şi temniţa ce aii' avui'o. preoții. afiorisită numai fel de hina. ... . nică în
n
vre-u
firă de a avea acum Dumn6lui' Vornicul
sterpe fiind: fost, după cum
zidirile. :vechă, nică -pre locurile sterpe, care locuri
Domnescă neînchinate, cum și
gat .Qis mai sus dintru. început :şi până acum:
fiind" trebuincise a rămâne
e,
dânsel
zidurile temniţei vechi cu locul..de sub
nță fiind și Dumn6lui
trebui
a
-acâst
care
iei,
de aici înainte pre seama pușcăr
seşi eu cale, s'aii luat, dar
Vornicului cunoscută, că este. înfru: adevăr obşte
iei, dar.și Dumnâlui Vorpușcăr
nţa
tâte acestea pre seama Domniei pentru trebui
zidirile vechi ale temni-

în
nicul Grădișteanu pentru ca să se dee acea ce aii avutputerea acei afiorome 16 înîn
şi
lor
preoți
ite
afioris
at
adovăr
ţeă, cară eraii cu
lui. într'ânsele unele

e Dumnâ
chiriază preoţii la Dumnâlui Vorniculşi. făcus
ţinerea a trei prăvălii de
sâla
făcu
se
i
ce
dăoa
prăvălii, cum și pentru musaa
deși lipsesc acum cu toră,
pre sterpul de din jos. care apucaseră de se făcuse i ce sai întâmplat, n'am
foculu
jdia
tul 'acele- sădiri ale Dumn6lui din prinăe
l chixiilor ce ar fi putut lua
primit însă Domnia mea a tăsa păgubit d6 folosu
“oază * ati avut acea afireomă
cu: înrioirea' lor, precum nici pre preoţii “Domnescă
isterisim de venitul chiriei
îi
nu
vechi,
şi: milă domnâseă a zidivilor temniției

ca şi trebuința pușcăriilor
aceea co. lua de la Dumnţlui Vornicil, ci: pentru locuri
le sterpe să se împlio ati de: âceste zidiri ale temniţei “vechi: şi de
ce
n6scă ca un lucru obştese. ce este şi dreptatea
nici să nu se păgubeze, nici Diumn6lui Vornicul
de mila afieromi, am “cercetat câtă chirie lua
acele prăvălii şi ne-aii arătat însuși Dumnlui
ce se lua de: la tote până la taleri 1500 pre-an,
deci Domnia mea am bine-voit de am adaogat

afieromi Domnesci să spăzâscă,
de folosul sădirilor, nici preoţii
Dâmnâlui Vornicu de la tote
prin f6ie, că să adună chiria
din care da preoţilor taleri 150 :
cu prisos acest venit şi am ho- .
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sai autori de fapte mai uşâre. In coprinsul curţei. temniţei este a se
tărît ; ca pre tot anul să i se dee câte taleri 150 ce aii luat bisericele, din vama
Ploescilor, preste banii cumpărătorii, osebit taleri 150 ce aii a lua bisericele din
vama Ploescilor.prin deosebite hrisâve ce li s'aii dat, la care sumă de taleri
2000 urmâză a fi și Dumnâlui bine mulțămit, pentru că și de s'aii mai înăl-

țat într'acesta vreme chiriile prăvăliilor şi s'aă mai adăogat cu deosebire din

cât era mai înainte, dar și cheltuială îndestulată era a face Dumnâlui la prefacerea și înoirea lor ; pentru care am şi dat Ipmnia mea acest Domnescul
nostru hrisov de întărire, atât pentru ca să se scie, că zidurile temniţei vechi
aii rămas de aici înainte pre seama pușcăriei precum aii fost din vechime, cât
și. pentru ca să se urmeze și să 'se păzâscă a Dumnâlui Vornicului Grădișteanu

în “tâtă vremea acâsta hotărire spre a i se da tot-d'a-una numita sumă de taleră
2000 pre an din vama Ploescilor; pentru care și poruncim Dumnâlui cinstitului şi credinciosului boerului Domniei mele biv vel Ban..... Epistatul logoteţiilor, să îngrijescă a se pune acesta în ponturile de vîngarea vămilor, spre

a sci cumpărătorii că cel. ce va cumpăra vama Ploescilor, are a da la Dum-

n6lui Vornicul Grădișteanu acești taleri 2000, preste banii Cămărei, și osebit
acei taleri 150 preoţilor după osebit hrisov ce li s'ati dat și lor; şi am pus mărturie la acâstă hotărire pre Dumnâlor cinstiţii şi credincioșii boeri veliți ax
Divanului Domniei mele: Pan Manolache, Brâncoveanu vel Ban, Constantin,

Ghica vel Ban Epistatul logofeţiilor mari, Gheorghe Mavrocordat vel

Postel-

nic, Constantin Filipescu vel Vistier, Stefan Văcărescu vel Vornic, de ţeara
de sus, Grigore Brâncoveanu vel Vornic de ţeara de jos, Barbul Stirbeiu vel:
"Vornic,

Barbul

Văcărescul

vel Vornic, Scarlat Slătineanu

vel Vornic

al Obști-

rilor, Petre Ritoridi vel Vornic al politei, Dumitrache Racoviţă vel Clucer,
Mihai Racoviţă
vel. Paharnic, "Pan Scarlat Filipescu vel Stolnic, Alexandru
Negre vel Comis, Dumitrașco Cornea vel Sluger, etc;, și S'aii scris hrisovul
acesta la anul al treilea dintru întâia domnie a Domniei mele aici în orașul
scaunului Domniei mele Bucuresci, la anii de la Hristos 1804, Octombrie 5
de Chiriţă logofăt de Divan.
Cod. XLXI.

fila 258.

Prea Inălţate Domne.
Insciinţăm Măriei tale că închisârea temniţei puşcăriei fiind zidită din
vechime, ait ajuns la mare dărăpănare, ameninţându-se merimetul ei și mai înainte
-se afla două închisori deoșebite tot. sub un acoperămiînt, și se ușura mulţimea
vinovaţilor, iar acum rămâind mai la un loc inchisârea întru acest următor an,
din nepurtarea de grijă a celor orînduiţi la trebile pușcăriei în două rînduri
s'aii spart temniţa n6ptea de către vinovați, și aii fugit câţi aii putut. scăpa de
la închisre şi deosebit că nu are nici înlesnire spre a se încăldi cu foc!
închisrea în vreme de iană, neavând ogeac spre răsuflare, din care pricină

a putârei și mai ales a fumului cărbunilor ce se obicinuesce, încingându-se cei

închiși de bâla lăngârei aă murit cei mai mulţi vinovați, așișderea și trebile judecăților acestui Depertament, din nechibzuire sai urmat până. acum
cu rea, orinduială, strămutându-se casa judecăților din loc în loc şi plătindu-se -
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O.

ISTORIA ROMÂNILOR
Lc —_— -

zii şi 16cal: pentru. «Depertamentul de Griminalion» .ca sănu mai se

neavând

chiriede către Armăși6,

SE

N

a

plătescă chirii..

înlesnirea trebilor, mai vârtos în vreme

de

se dădu pre
iarnă, când nică lemne de foc pentru încăldirea Depertamentului. nu.

datorie de la Dumnslui Epistatul A rmășieă ; vădând dar aceste împotrivă urmări,
Lazăr
chibzuirăm la tâte a se face îndreptare și chiămând pre mai mare Başa
unde
pușcăriei,
curtea
în
locul
și
temniţei,
Polcovnicul, i sai arătat dărăpănarea
și
câi
judecăţi
pentru
atât
însă
ent,
Depertam
acestui
casă
pote să se zidescă
având fost sub ucestea

cancelaria
menea

care să fie una pentru zapeiii

pdăi

alte două

paznici și alta pentru închiderea

ce se întâmplă unor obraze

deosebite,

ase-

ușvre:

ce. suni. cu. vină

cei

pentru

să se mai. facă și altă închisre

se pot
pentru care făcând socotelă mai mare Başa, ai dat fie că acestea tote
:
pentzu-că
primită,
socoti
se
nu
văgând-o
socotâlă
face cu taleri 8155, care
pâle să facă cu mai

că cu acâstă
cum

rosul

sumă

pre urmă

de

şi meremetul

adecă

cheltuială,

puţină

potea

'temniței, , am

deci socotiridu-se

cu taleri 5750;

se face

Depertamentul.

chibzuit loc de unde

deosebit

şi

ză!
să se împlinâs
p

se dee taleri
şi dicem, de va fi primit Măriei tale, ca din venitul pușcăriei să.
strămutând
Armaş
vel
i
Dumnâlu
chirie
1500, pentru ca să nu mai plătâscă
toţi ţiganii
la
de
că
împlines
se
să
2250
taleri
şi,
casă
în
pre judecători din -casă
jumetațe,
şi
unul
taleri
câte
liude
fieş-care
da
a
socotit
sait
ce
dajnici
i
Domnesc

ie și de.]a
iar nu mai mult și cusurul taleri 2000. de la cutia de milosten
iarnă spre
de
vreme
-în
lemnelor
la
orînduia
pentru
iar
spitalul ot Dudescă,

obicetit
încălgirea temniţelor şi-a Depertamentului, fiind-că slujitorii armași după
sunt

datori

an odată . câte un

şi. daii într'un
:

car de lemne,

)

dicem

să se doo-.

lemne, adunânsibâscă, aducând fieș-care slujitor în vreme cuviincidsă aceste
nu va avea
Armăşia
nică
du-se tâte la suma de 150 care și cu acest chip
să cumpere
i

îngrijirea

lemne,

)

cum

nici vinovați
i

per afară.

să. âmble

cerșind
7”

Măriei tale,
milostenie, având și pânea și lumânările ce li se dai din mila
mulţi
scăpat
aii
induri
multe
în
pentru-că fiind slobodi de a âmbla pre afară,
ca să.
lor
paznicii
pre
şi
omorînd
ei6se,
necuviin
dintr'inşii și aii lucrat fapte
3,.
ta.—180
a
Inălţime
către
de
face
se
a
rămâne
ită
desăvirș
cea
a
scape; hotărîre
Decembrie

18.

*

Teodorache

I&

Constantin

Alexandru

Fotino

Serdar.

Voevod.

Trebuinţă fiind în adevăr de a, se face negreșit atât meremetul vechilor
i pentru aduînchisori de temniţă, cât şi un Depertament în curtea puşcărie
după alădeosebit
gros
un
şi
tsebilor,
căutarea
narea judecătorilor şi pentru
de taleri
trebuie
ce
la
cheltuia
pentru
și
cum
arătat,
s'aii
ni
ce
turatul resmul
se pot că
Fotino:
.
Serdarul
cinci mii şeapte sute cinei-zeci, cu care ne arată
arată,
se
ni
ce
mijlocul
cale
cu
şi
mele
Domniei
săvîrşi acestea, fiind primit.
tale vel
Domniei
mea
Domnia
m
porunci
bani,
acești
dee
se
să
de unde. adecă
Armaş,

ca de în venitul

puşcăriei

să dai taleri

una

mie

cinci sute, se împli-

şi. jutaleră unu
mescă şi de la toți ţiganii Domnesci pre fieş-care liudă câte
:să se
acâsta
pricina
cu
mătate, iar nu mai mult, grijind însă ca nu cum-va
mult;
mâi
ţigani
pre
supăra
a
is
„facă de către zapeii armăşesci vre-un cătahris
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acestea 'se făcură,

nu

*
rămăseră

numai

în

stare

de proiect, dar nu târdii arseră.
„
Un pitac important de la , Constantin Tpsilante e cel din 17 Octombre 1804,

prin care desaprobă şi opresce

torturele

aplicate la

țigani

alt cum de cât prin judecată !.
aşișderea ' și .din venitul spitalurilor mari poruncim: Domnia mea Dunn&
vâstră cinstiţilor și credincioşilor Domniei mele Epitropilor, să daţi taleri 1500,
fiind-că cutia milosteniei n'are stare, a da şi la acâstă trebuinţă cevaşi, precum
este seiut, şi acei taleri 500. ce mai lipsesc pînă la suma de taleri 5750,
vom . da de la Domnia mea; așișderea poruncim Domniei tale vel Armaș, ca să
faci orînduială slujitorilor Armași, în loc de acei câte taleri doui și jumătate
ce daii într'un an, să aducă câte un car de lemne, care să se adune la suma
de una sută cincă- „deci care, pentru încălgirea “Depertamentalui și a temniţei
vinovaţilor, cari să lips6scă cu totul a nu mai eși pre afără după cerşitul de
milostenie, pentru care rînduim Domnia mea pre Dumnta credinci6s boerule
al Domniei. mele biv vel Serdar 'Teodorache Fotino, judecătorule al -Depertamentuluă, Epistat asupra acestui meremet și a facerei numitelor binale, ca însuşi
să îngrijesc a se face și începerea

acum

de a. intra în lucru

și dea se şi să-

vîrși, grijind că atât meremetal a dou5 închisori vechi ale temni ţeă să se facă
cu tărie desăvirșit, din care una orinduim să fie pentru ucigașii ce aii făcut morţi,

iară alta să fie pentru. cei cară sunt numai cu alte vini de hoţii, cât și celel-alte namestii să se facă temeinice și bune, unde întwacel gros ce este să se facă
noii, aii de a se băga de una dată cel :cese aduc cu pricină de faptă hoţ6scă,
și apoi după cercetarea judecaţei, găsindu-se vinovaţi: ucigași, să se: pue în
orinduita temniţă ce am gis a ucigașilor, iar cei-l-alți ce vor fi: numai în vină de hoţie să se pue în cea-l-altă orînduită temniță a lor, poruncim însă
ca lângă temniţele vechi, în colţul co mi-se arată la hartă că este loc slobod
între trei ziduri, acest colţ să se închigă cu un perete de zid ce niai lipsesce
şi să se învel&scă ca să se facă aicea un spital precum am însemnat. Domnia
mea la hartă, in care să se pue vinovaţii cari se bolnăvesc în temniţă spre a
se deosebi dintre cei-l.alţi încât sunt bolnavi ; și ce prisos de 6reș-care cheltuială va mai fi trobuință pentru acest spital, se mi- se facă arstare. — 1804,
Noembris 97.
Coa

XVI,

fila 301.

1. Prea .Inălţate Domne.
„După luminaţă porunca Măriel tale am făcut cercetare lui Diamandi Racoviceanu pentru chinuirea ce aii urmat asupra lui Constantin 'Țiganu Dumnslui
Clucerului loan Hagi Moscu, pârlindu'ă pici6rele cu fieru ars, de care fiind
nevrednică și netrebnică alegere cs aii făcut boerii judecători ot Departamentul
de creminalion asupra acestei pricini, s'aii spart de către Măria ta anaforaoa
Dumn$lor, și în ce chip ne-am îndestulat de curgerea pricinei, şi ce alegere am
făcut după pravilă, arătăm Inălţimei tale: iso Racoviceanu, că acest Constantin Ţi-

ISTORIA
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purtarea
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torturatorului,

care

întrebuinţeză

mijloce:

cu care
ganul aii fost rob al săă, căsătorit după lege cu o ţigancă, iar aceea
aii
copii
şi
muerea
și
lăsânduati făcut şi doi copii, iar de sunt peste 12 ani
că
aflând
atunci
ani,
trei
acum
sunt
de
până
fugit şi nu Vaii putut dovedi
Domţigancă
o
cu
de.lege
fără
căsătorit
Telega,
Ocna
ot
Cămăraşi
este lângă
şi întâi
n&scă, având şi doui copii cu dânsa, aii seris cămărașilor să-l trimiţă folos de
că
osebit,
vînqă
să]
bine
mai
că
răspuns,
Pati tăinuit, apoi s'aii dat
dânsul

nu are;

după

aceea la trecuta lună a lui Decembrie,

gisă

Racoviceanu

Hapi Moscu
că viind aici la Bucurescă și gicându-i Dumhslui Clucerul loan
şi invoit
Vaii
ţigan,
acest
pre
vîndă
să-l
ca
ocnelor
ce era atunci Epistatul.
apoi inbanii,
i
luându-ș
zapis
pr.n1200
taleri
drept
vîndut
lati
de
i
cu Dumnblu
înfricocă
vorbe,
ţiganu
du-i
trimiţen
și
torcându-se la casă în sud Prahova
pentru
şindu-l că va să-l calce tâlhăresce și să-l căznâscă până la mârte,
s'aii
ţigan
acest
că
căci aii luat bani prea mulți adecă taleră 1200; aşişderea
din;
calce
să-l
vreme
pândesce
și
lui
aă
întovărăşit cu alți patra cumnaţi
streine și prin
ta căruia frică s'aii şi trudit, multă vreme dormind prin case
săii în 'Tergul
fiul
pre
ţiganul
d
gropură, mai vârtos după ce aii vădut că întâlnin
tată-săă
ciocoiul
păstreze
să
gicând
răi,
fârte
Câmpinei, aii început a-l injura
Colpătimit
aii
cât
de
răi
mai
şi.lo.
facă
le
să
o
că
el,
pre
luat
banii ce ati
isjăluit
s'aii
ci
suferi,
putut
«mai
ceag şi o să le taie mânile și picerile, n'aii
isprăvrea.
însciința
vădând
ţiganul,
-se
aducându
_ pravnicilor judeţului, unde
fără numai ai
nicâscă, că n'aii tăgăduit ţiganul ale lui netrebnice cuvinte,
îndestulat şi
s'aii
că
iă
ispravnic
dis că i-aii curs din beţie; așișdorea scriii
că aii urcun
cinstiți,
6meni
altor
a
şi
plaiii
de.
i
dintro adeverinţă a Vătafulu
, după
Câmpinei
mat ţiganul acele obrăsnicii asupra copilului Clucerului în Târgul
aduce
a-l
slujitor
cu
legat
ţingan
pre
ale căruia urmări ai şi trimes ispravnicii
ţiganul
i
ărându-ș
neastâmp
era
cum
legat
nici
că
Cluceru
aici la Spătărie, dar dice
L'aii biruit;
gura, ci înjurându-l și ocărându-l și gicând că are de gând să "i-o facă,
mers la
aii
ce
după
adică
faptă,
şi pre dânsul necazul de aii săvîrșit acestă
le,
primineli
iae
să-și
ca
l
slujitoru
se
ducânduţiganul,
casa lui cu slujitorul și cu
în
fier
un
ardând
şi
Racoviceanu aii legat pre ţigan de mână și de picidre
până
lăsat
l-ai
și
genuche
sub
de
r
foc i lati aruncat preste vinole pici6relo
; aam văgut și însciințarea ceaii făcut boerul Ispravnic de
când l-ati răsbit arsur
pre gearahul
Prahova către Deportamentul de creminalion, cum că aii times
acum pre piţiganu
âmbla
a
de
că
arătat
oraşului ca să vagă pre ţigan, şi le-aii
carne vie,
este
genuche
de
sus
în
până
și
glesne
la
de
ciâre nu pâte, fiind-că
de tot
sănătos
nici
dar
adecă numai pelea este friptă și se pote tămădui:
de la

nu rămâne, nică de mârte nu este, fiind-că numai pe de asupra

pelea

am văgut
pulpele. picidrelor este friptă, iar vinele îi sunt bune; așişderea
i tale,
Inălţime
al
a
şi tacriru ce aii dat la Departament Buhurdangi-Bas
Egumecă
cum
anu,
Racovice
Clucerul
ce ati fost orînduit de ati adus pre
ui
Clucerul
truda
de
și
i
ţiganulu
laudele
de
spus
aii
alţii
nul Mărginean şi
bucă-.
şi
spus
"i-ai
co pătimesce de frica lui, dormind prin locuri tăinuite,
țigan find. la taru Ştefan Cârciumaru din drumul Câmpenii, cum că acest
tovareșă să mergă
dânșii pentru băutură de vin apururea se laudă că şi caută
foc, până când îl
de
să calce pre Bacoviceanu să-l căsnâscă tâlhăresce cu arsul
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inguisitoriale, ferul ars,

uga URECHTĂ: *
ca

să:':oblige: victima a se

inculpa' însăşi.

va. omori. şi „pre dânsul, și, pre șoţia lui,și pre copiii lui, după. cum: nică ţiganut acestade faţă, cu. cârciumarp nu ne tăgădui,. fără numai aă pricinuit: că la
beţie le-ar fi dis; am vâdut şi, dovagialâcu ce face Dumnâlui Clucerul Hagi
Moscu, că de..vreme ce. țiganul s'aii sacatitifsit,
nu-i, mai trebuesoe, ci își. cerea:
banii campărătârei înapoi. Deci când: ţiganul a fost vinovati și;-fiind
de pe-.
dpsă, ca. unul ce s'aii.purtaţ. cu notrebnice şi rele urmări, adecă ai risipit
vorba, cutare, înfricoșeri, că „va să se înțovărășâscă cu alțiisă calce casa Clucerului tâlhăresce,. să-l omoreși pre dânsul, i nevasta şi. copil. lui şi să iae

înapoi. acei taleri 1200, pricinuind ca el “i ar. fi dat: cum:se- face dovadă, din

mărturiile
ce aii dat

către

Buhurdangi-Bașa,.

cuviogul Egumen;

Mărgineanui

alţii şi mai ales.de cârciumarul din drumul Câmpinii anume Bucătazu şi Ștefan,
i de mărturia ce aii dat Manole -Buluc-Bașa, aici la Depertamentul de Creminalion,. dintr'a, căruia laude ași, pătimiţ Clucerul și multă .frică.și neodihnă,
trudindu-se multă vreme cu -dormire prip case. streine și prin crânguri, dar. .

pedâpsa se cuvine să se facă prin hotărîrea. judecății, iar să. nu..urmeze Ra:
coviceanu.. de sineș fără de judecată, ci dar. dup5 acâstă urmare. este acum. dar
Racoviceanu. învinovăţit ;, pentru a căruia învinovăţire fiind-că
pravilele lasă
asupra judecătornlui, ca oră cu surghiunluc să se hotărască „seaii. cu. geremea,

găsim cu cale..ca pentru vinovăția luă să se. păgubâscă de: preţul ţiganului
şi adecă .să întâpcă înapoi taleri. 1200,.ce. ai luat, de. la Dumnâlui, -Clucerul:
Hagi „Moscu „pe ţiganu și țiganu să r&mâie sloboa ca un român, i să dee şi
ţiganului taleri 250 ca să.se caute, să dee și trâpăd Mumbașirului ce l'aii adus,
după cum se va-hotări de Înălţimea ta şi ori pentru ce pricinuire sg: va întempla a avea cu, acest ţigan, seaii țiganul cu dânsul, să aibă şi unul şi altul
a-şi căuta cu -judecată, iar de sine-și să nu îndrăsnâscă a face. vre-o. pornire
unul. asupra .altuia,.
dar şi ţiganul să dee chezaș Racoviceanului, cum. că se va
părăsi: de tote relele cugete

şi cum

că de va face vre-o 'urmare: împotrivă,

aibă chezașul a răspunde ; iar hotărtrea.;..— 1804, Aprilie
:9. + Vel

Ban, Vel

tor: Căminar.

e

Logof&, Vel: Vornic,

e

Vel

o

Vornik

Dumitru

-

să

:

Potescu, Nes-

a

„_J& Constântin Alexandru Ipsilante Voevod.
„- Sai. cetit înaintea Doraniei mele, anaforaoa acâsta ce ne'făcu Dunnâ-lor
boeții, pe-:care .găsindu-o şi Domnia mea cu cale o întărin: :și: poruncim ca

să „se

urmeze. după

cum .se cuprinde

mai .jo3, „adecă

să dee: Racoviceanu

acei

teleri 1200. înapoi, de la Clucerul Hagi Moscu; cum și taleri 950 să dee 'Țiganului, ca să se.caute, cari bani să-i.și împlinescă Dumneata “Epistatuale aArmăşiei ; ţiganul să rămâe slobod cuorf.ce are ; ce pricină și prigonire8 va în,
tâmpla între dânşii, să aibă și unul și altul a: căuta prin. judecată fără de a
se îndrăzni să facă vre-o pornire unul asupra-altui de sine-și; dând şi ţiganul
„chezăş cum: se cuprinde sai “sus; cum-că. se. va: părăsi de tute relele lui cugete
iar Mum-Bașivului fiind-că 'şi-aii dat tuâpăd seaiide către numitul. Racoviceanu,
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I adaogă Epistatului ArLa: "95: Mai: 1806: Constantin: „Ipsilanle, mai
pasti
i
i
măşiei,, următorul pitac:

Voevod: i. gospod. Zen, Vlaliseoie,

18: Constantin Alevandru Ipsilante

Domnia mea în: 'scire Și „po| Dumnsta Epistatule al Armășiel, "ț facem”
ş
te” la. “închis6r
“zuncim, că de acum înairite oră câți se vor: “trimi
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Primul hrisov e relativ la moşia Filenea şi la cumpărătura adaosă
a Arfarului de la moşneni... Vodă afirmă că bieţii moşneni 'şi-aii
acești numiţi cu jalbă către Domnia mea, arătând că ei aflându-se șegători
la
satul Arţarul, depărtaţi adecă de moșia Filenea şi neputându-se folosi cu
nimie
din venitul acestor stânjeni, voiesc a "i și vinde, nsfiindu-le de trebuinţă,
fiind-că
acești stânjeni se înjugă și se alătură cu moșia Uluiţiă, a Luminăţiei sale, aii
cerut a "i vinde la Luminăţia sa, după protimisis ce are cu vecinătatea,
câri
spre dovadă

cum

că acești

stânjeni

de moșie

sunt

buni

și drepți

ar

lor, aii

arătat și vrednic sinet, adecă zapisul scris din 1&t 1784, lunie 13, adeverit
şi
de cel de atunci ispravnici ai judeţului : Constantin Racoviţă biv vel Comis
și
Scarlat Veripati biv vel Sluger, pe care ”] daii un Radul și Brat Ego Stan
şi Brat Ego Ene, moșneni din Filenea lui Datco şi frate-săii Mani, feciorii
lui... și prin care arată, că acești stânjeni cincă-geci din Pilenea, fiind fost
vînduţi din stânjeni tatăl lui Datco și al Mani și de Marin unchiul lor,
la
tatăl Radului Pârcălabul și al iraţilor lor, aă primit de a lor bună voie, de
'şi aii luat de la Luminăţia să vîngătorul taleri 37 şi jumătate, drept cât "i avea
cumpăraţi tatăl lor şi le-aii dat acești stânjeni de moșie ca să "i aibă în stăpânirea lor, precum "i aii avut și părinţii lor, după a cărora cerere s'a
scris

din porunca

Domniei

mele

ispravnicilor,

ca aducând

față pre moșnenii ce vor

avea protimisis și făcându-le sciută și cunoscută vîngarea ce vor face pre acești
cincă-deci de stânjeni, să "i întrebe de sunt mușterii a cumpăra saii nu? și
a
venit însciinţare de la ispravnici, însoţită și cu osebită adeverinţă iscălită de
lane Bogatul și Radu Bogatul, şi Stoica Pârcălabul, și Niţul sin Stan, răzăși
ce aii stăpânit până acum d'avalma frăţesce cu numiții vîngători, prin care
scriii că ei neavând trebuinţă a cumpăra, volnici sunt mai sus numiții
să
vîngă aceşti stînjeni ai lor, veri la cine vor voi, după care făcându-se tocmâlă

cu numiții

vingători, aiă și vindut

acești stânjeni Luminăţiei

sale prea iubitei

nâstre Domne, stânjenul po taleri 35, prin zapisul lor ce s'a văgut de Domnia
mea, iscălit de numiții vingători şi de acei patru răzeși ai lor și adeverit; atât
de ispravnicii județului și de prea Sfinția so Părintele Mitropolitul ţărei
chir
Dosofteiu, cum și de Dumnâlor cinstiţii și credincioșii boeră veliți ai Divanului Domniei mele și aşa ca drâptă cumpărătâre, cu porunca Domniei
mele
şi cu hotarnic rînduit la faţa locului, Serdar Scarlat Cerchez, s'a şi deosebit
aceşti stânjeni din hotarul moşiei tilenea și s'aii lipit lângă moșia Luminăţi
ei
sale, precum vădum Domnia mea și cartea orînduitului hotarnic, scrisă de la 30
ale trecutului Martie, cu coprindere, că față cu cei-l-alţă 6meni străini, aii pus
sira din hotarul Uluiţilor la capul moșiei despre Ciocile şi dând stinjeni
patru-deci și cinci aii pus şi peatră hotar și la mijlocul moșiei puind sfâra
din malul heleșteului și trecând preste heleşteii despre răsărit, în margine unde
sai împlinit jarăș stânjeni patru-deci şi cinci, asemenea ai pus peatră hotar
şi la cel-l-alt cap al moşiei, preste Ialomiţa, despre sl6mnea Ialomiţei
, pre
marginea mătcei Ialomiţei cei vechi, în dreptul unui pisc mare ce este preste
matcă, de cea parte până în dreptul unei curmături ce este iarăş preste matca
Ialomiţei, s'aii dat stânjeni șâse-deci, fiind-că la acest cap se mai lățesce moșia
și se adună câte trele aceste trăsuri în sumă de stânjeni . . . cincă-dec
i de
deplin; drept aceea dară, ca o cumpărătâre drâptă şi adevărată, făcută de faţă
cu toţi câţi s'aii cuvenit, o întărim şi Domnia mea, ca să stăpânâscă Luminăţ
ia
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nici un folos ori
vîndut pământul către Domna, fiind-că nu le este de
cincă-deci

sa, acești
sebit prin

mai

stânjeni de moșie cu pace pre unde s'aii ales şi s'aii deo-

sus numita

hotărnicie.

receh gpd—1806,

4; saam

Maiii 93.

-

Cod; XLIX, fila 352.

le din
"Hrisovul Măriei sale: Domnei Safta Ipsilante pentru moșia Zimmice
Ta
E
Ia
sud..: Teleorman.
Id Constantin Alexandru Ipsilante Voevod gospod Zem.

Vlahiscoie.

este a
Daţoria Dumn6lor şi a oblăduitorilor de norâde cea mai dWîntiii
=
urmând
i,
drepțăţe
a
cumpăn
săi
supușii
toți
la
şi
mic
la
păgi, şi la mare şi
s'a învrednicit a
Dumnegeescile poruncă: ca nisce unşă ai lui Dumnedeii ce
țiitorul a ttă
or,
Judecăt
ului
Inălțat
prea
pilda
fi judecători pre pământ, după
întocmirea
aibă
să'şi
ca
li
agonise
drepto
cu
e.
câștigat
cele
lumea şi a.întări
după
du-se
bântuin
și
seaii
aiă,
ce
lor şi să nu se scaqă din puterea dreptăţei
vremi cu vre-o părere deșartă de către cine-va,

să aibă acea întărire ca o pază Şi -

drept acoea am
armă biruitâre în potriva dreptăţei ce s'ar bântui a i-se face
Dâmnsi
iubitei
prea
mele,
i
Domnie
al
dat acest cinstit şi bine închipuit hrişov
sud.
din
le
Zimnice
moșia
stăpâni
a
și
ţinea
a
aibă
să
ca
nostre Saftei Ipsilante,
Şi
întărit
s'aii
ce
că,
ale
Teleorman, după cele adevărate şi drepte hotare
arăta,
vom
larg
pre
jos
«mai
precum
movile,
acum prin hotărnicie cu petre și
„pentru

că acâstă
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fostă

a răposatului

Păharnic

Zamfir, ce: a ţinut

întru

anume Safta; a moşcăsătorie pre Maria Cantacuzino, cu care născând o copilă
în trecuta vreme a
când
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stăpânit
le-a
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săti
tenit tâte acareturile soțului.
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'trebuinţ!...
ă Ei, moşnenii «ati cerut: a-i vinde (acei stânjeni de moşie)

la Luminăţia sa, după protimis ce are cu vecinătatea».

Impărătescei Curți a Rusiei s'aii făont musaade și trebue să se vînqă negreşit

tâte acele lucruri, căci fiica Mariei în viațăși nu va mai fi primită a sălășlui
în ţările otomanicescei Impărăţii, ci să se desfacă cu totul-din pămentul ţărei,
după cum și la Impărătescile ponturi ale păcei așa s'a legat pentru cei ce
se vor muta de la o stăpânire la alta, care acâstă din urmă poruncă Impărătscă,

dându-se

și către

Domnia

sa fratele Alexandru Vodă Moruzi, ce domnii atunci,

ca să se urmeze cele d'întâiii şi să iae tr6ba săvirșire în faptă negreșşit a se
da cumpărătorilor hris6ve de întărirea stăpânirei, aii și dat Domnia sa poruncă
după cererea r&posatului vice-consul, Epitropul- Mariei Cantacuzino prin pitac
către Starostea de negustori de s'aii făcut de isn6vă mezat prin scirea rudelor, a vecinilor și a tututor de obște, unde aii fost față și însuși vice-consulul ; şi de la mezat
ati fost cumpărat; răposatul Vornicul Toniţă Damaris, fratele Păharnicului Zamfir,
„atât acestă moșie ce s'a numit mai sus, cât și alte moșii şi acaretură, căruia boer
după ce s'a pliroforisit Măria sa de însuși vice-consul, cum că s'a mulțămit
„a “suma: preţului! ce a adaus Dumnâlui peste toți cei-l-alți mușterei, şi cum
ci. a primit; și toți banii, "i-ai fost 'dat şi Măria sa hrisovul de întărire; apoi

Vornieul Ioniţă a vîndut acâstă moşie fimnicile de împreună cu alte moşii la

Dumitru Lambru biv vel Vameș, prin zapisul Damnâlui.cu 16% 1795. iscălit de
“Dumnlui şi de alte mărturii, în care să serie, că prin. buna învoire și -eu
banii numărați ai făcut acâstă vîndare, de care rugându-se 'Vornicul “loniţă
prin anatforaoa sa în scris ca să se dee lui Dumitru Vameșul şi Domnâsca
întărire, fiind-că sinetul Domnesc ce '] avea Dumnâlui' coprinde și alte moșii
ce le cumpăras.de
e la mezat, aii dat Domnâscă poruncă către reposatul Boeru
Nicolae Filipescu, prin anatora, în scris cum că a însciințat la toţi şi în cele
"de pre urmă a primit răspuns,că nu este nimenea mușteriii, după care aii întărit
şi Vomnia sa stăpânirea lui Dumitru . Vameșul prin hrisovul Domniei sale ce
este cu ]6t 1795, Februarie 27, coprindător de tâte. cele mai sus arătate şi ai
„stăpânit Dumitru Vameșul singur acele moșii până la 1&t 1803, August1, iar
atunci prin zapisul săi adeverit și de rudele saleși de alți boeri martori, şi

de prea Sfinţia sa Părintele Mitropolitși de Porta, . .

. şi de Dumnâlui biv

vel Ban Costache- Ghica, aflându-se Epistat -logoteţiilor. mată, a fost vindut lui
„Constantin Marinoglu jumătate dintru acele moşii ce le-a avut cumpărate de
la răposatul Vornic Damaris anume Cătunânca şi Gropânca și ludeca, ce sunt
tote un hotar, și moșia Pietroşani, ce este hutar deosebit și moșia acâsta Zimnicile, ce este. iar hotar deosebit pre din jos de moşia Zimnicele a prea: iubitei
Dâmnei nostre şi moșia lântânelele ce este iar hotar deosebit pre -din: susul
moșiei Zimnicelor, în taleti 24000

şi un

han

al lui ce avea aici în Bucuresci

pre podul Târguiui de afară, ca să le stăpânâscă amândouă pre din două; dea
căruia .vîngare înțelegând prea iubita nâstră Dâmnă şi având luminăţia pro-

timisis. după

pravilă şi “obiceiul

pământului la acestă moşie

Zimnieile şi la

moșia Fântânelele ca o vecină, fiind răzorite aceste două moșii cu moșia Zimnicele

ale luminăţiei sale una pre din sus și alta pre din jos, aii fost însărcinat pre

Dumnâlui cinstit și credincios boerul Domniei mele vel Ban Manolache Brân-

coveamul ca să cheme pre Costea Marinoglu cumpărătorul și să "i gică să "şi
prim6scă bânii, pre careși chiămându-l Dumnblui Banul de "i-a dis și cunoscând
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E de observat grija ce:se pune în hrisov de a arăta-că legea.pro-

_

şi el că are prea iubita nâstră Dâmnă î6tă dreptatea, nedându-i-se scire când a
cumpărat ca unei vecine după datorie, de a lui bună voe, ne silit și neîndemnat
_de- nimeni şi-a primit de la Luminaţia sa banii cumpărătârei prin Dumnâlui
Banul, adecă, pre stânjeni 2.110, palme 2, ce se făcea partea sa pre jumătate din
stânjeni 4220 palme 4, ce sunt aceste două moşii după cărţile 'de hotărnicie
făcute în Domnia fratelui Domn Alexandru Vodă Moruzi, unul pre taleri 9
bani 63, care fac taleri 20.097 şi aii dat zapisul să de vîngarela mâna luminăţiei-sale ce este cu ]8t 1804 Noembrie 30, cu pecetia și iscălitura sa și a
fiului săi Hristodor şi cu mărturia rudelor lui și a prea Sfinţiei sale Părintelui
Mitropolit și a Părintelui Episcop al Romnicului și a tuturor Dumnblor veliţilor
boeri, împreună

și cu tote sineturile cele vechi ale acestor moșii ce sunt însem-

nate în dosul zapisului săi de vîndare, asemenea și cele-l-alte două jumstăţi

dintre aceste. moșii. ce erai ale Vameșului Dumitru Lambru, iar stânjenii 2.110

palme 2, după mai sus numitele cărți după hotârnicie, le-aii vîndut și el de a
lui bună voe tâțe prea iubitei nostre Dâmne, prin tocmâla învoită stânjenul
pre taleri 144 bani 24, care fac taleri 29.903, care banii toți deplini iarăși,
iară prin mâna Dumnlui Banului i sa dat şi i-a primit în mânile lui,
dând și el zapis de vingare cu pecetia și iscălitura luă, i a. rudelor. lui:și
cu mărturia prea Sfinţiei sale Părintelui Mitropolit și a Sfinţiei sale Părintelui Episcop al Râmnicului și. a tuturor veliţilor boeri, în care s'a . iscălit
martor și Costea Matinoglu, aşişderea a dat Luminăţiei sale și sineturile vechi
ale acestor. moșii, însă zapisul de cumpărătâre: ce aii avut de la răposatul
Vornicul Damaris și hrisovul Domnesc al Măriei sale Alexandru Vodă Moruzi
ce se coprinde și în zapisul Costea Marinoglu, cum că "laii și ei din partea
lui; apoi după cererea prea iubitei .Domna ndstră, ca să se tragă, aceste
moşii, orînduindu-se după obiceiii en porunca Domniei mele boeri hotarnică: biv vel Paharnic Ştefan Belu şi biv vel Serdar Mihaiii Greceanu,
ca de faţă cu toți vecinii să se facă cercetare după scrisori și dovegi și după
vechea stăpânire și pre unde se vor dovedi cele adevărate hotare ale acestor
două moșii, să se și tragă, spre a-și sci luminata Dâmnă pre unde și câţi stânjeni :are a stăpâni moșia fără de pricină, ali şi mers orînduiţii boeri la iaţa
locului şi aii făcut pentru amândouă moșiile harte după starea lor și hotărniciă. deosebite

la fieș-eare

moşie

sub hartele iscălite de

amândoui

hotarhicii,

ce se văd scrise de la trecutul Septembrie 26 „în care la hotărnicia moșiei Zimnicilor scriii că chiămându-se și vecinii răzaşi, însă vechilul loniţă al Paharpicesei Hiereasca, ce se vecinesce moșia sa Vedea ce-i dic şi Bragadirul cu
linia din jos a moșiei. Zimnicelor din cap pînă în cap și Portărelul Ştefan
soțul şi vechilul Măriaţei Slătineanca ce se vecinesce cu moşia i Prumâsa, lovindu-se la marginea de sus a capului moșiei Zimnicelor, după ce aii cetit
sineturile ce aii arătat Serdarul Paraschiv Hagi Gheţul, Epistatul moșiei Zim-

nicelor, însă. hotărnicia

ot l6tul 1793

lunio 22, făcută

de răposatul

Sluger

Ştefan Greceanu şi alți boernași şi zapisul Vornicului Damaris, aii cerut apoi
şi de la'aceştă vecini ca să-și arate sineturile ce aii și Ioniță vechilul Pahar-

niceseă aii arătat o rarte de alegere cu lâtul 1764
Serdarul
Nicolae .Ohedeanul

şi Mihalache

Istoria Românilor de P, A, Ureohiă,

Aprilie 27, a două boeri.

Portărelul, întărită şi de r&posatul
1, — SzcoroL XIX, — 37,
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'“timisului a fost în totul şi“serupulos respectată. Documentul ce mai

Domn Ştefan Voda Răcoviţă, în care nu arată vre-un semn de hotar între moşia Zimnicele: şi moşia Vedea, ci le qic: nunai 'că merg 'amândouă înjugate pre lung.

“din -cap pînă încap, aii arătat şi :Portărelul Ştefan patru

zapise, în care cel

+ din urmă, zapis serie. că acâstă moșie: Prumâsa : se învecinesce pre din sus cu
“moșia Păulesci și pre din jos cu moșia: Voivodeșcă, iar lungul 7]: arată: că
“merge din calea matca: verbei pînă în calea -dămierbei, de care boerii hotarnici
““pentra mai: bună pliroforia lor, aii făcut și ocol acestei. moșii de împreună cu
vecinii și cu însuși Neacșul slujitorul;: Alecsie: Găulea ce s'ati adus de Sarda-

în cartea de. hotărnicie care arată scrise
“rul Paraschiv, doui dintre cei numiţi

ce
' “semnele veohei stăpâniri, ducându-l pre la tâte acele semne ale trăsurilor
:se' cuprind: în numită earte de hotărnicie a. Serdarului: Greceanu şi aii văqut
“că moşia Zimnicilor pre linia din jos:merge înjugată- cu moșia Vedea, din malal Dunărei în sus spre câmp pînă în “Rogiste unde se popresce lungul acestor
Voivodescilor ce este iarăși: a Păhărnicesei - Padouă 'moșii, în capul moșiei
'rascăi, iar moşia Vedea a Paharnicesei Herasca stă cu capul de la Câmp în moșia
: Woivodeseilor, după:cum.: serie: în cartea 'Serdarului -Obedeanul, iar -pre linia

“din sus moșia Zimnicelor se începe. din malul Dunărâi, mergând în sus spre

:Câmp; înjugată cu nioșia Zimnicele a Sfintei mănăstiri Cotroceni, tot prin 7e-

Chea piatrăde hotar până la două pietre 'ce sunt puse în c6sta despre răsărit

de
că
16t
73

movila Sării, unde; se opresce lungul 'moșiei Cotrocenilor, după cum am văqut
se arată şi în cartea de hotărnicis a Barbului Merișanul vel Clucer ot
Mihaiii Racoviţă, de sunt-acum ani
7240, din Doimnia: răposatului. Vodă
ce le-aii arătat-u - Serdarul Paraschiva, epistatul moșiei Zimnicelor, vechil

fiind din partea mănăstirei Cotroceni, iar linia lungului Zimnicelor trece pre
lângă acâste două pietre, înjugându-se cu moşia: Ulmuleţul, ce se ţine de moșia
Zimnicea,a prea iubitei nâstre Dâmne, și merge tot spre câmp prin gura 0i-

ovului și prin piatra ce este în mijlocul! Găvanei şi până iară în âlte două

pietre ce sunt până în câsta: Rogiștei, unde se popresce lungul moşiei Ulmu-

leţul în capul moșiei Fiumdsa, iar

de la aceste două pietre apucă drept în

jos pre muche spre răsărit, înjugată cu capul moşiei Frumdsa, până în dreptul
: Ropiștei, coborând la
pietreide hotar a moșiei Voivodesci, ce este în matca
piatră tot înjugată cu moșia Prumdsa, iar la care piatră a Voivodescilor se înjugă cu moșia Voivodescilor şi merge pre matca Rogiştei în jos în curmezişul
capului până la hotarul moşiei Vedea, unde le-aii arătat mai sus numiții vechea
stăpânire. Intr'acest chip vădând că curge ocolul moşiei Zimnicelor, şi vrând
- şi hotarnicii să facă trăsurile, aii- mers cu toţiişi cu Ioniță vechilul Pahar„ nicesei Herasca, ca se facă trăsura dintâiii 'de la hotarul din capul moșiei Zim“micelor, a sfintei mănăstiri Cotroceni, unde le-ai arătat Neacşul slujitorul şi
“ Alecsie Găulea, 'că aii pus sfâră şi Slugerul Ştefan Greceanu, fiind fost atuncă
două pietre într'o costă despre răsărit de movila Sării, după cum se cuprinde
şi în cartea de hotărnicie, și văgând hotarnicii că piatra ce arată lungul moșiel

„mănăstire spre Dunăre acum lipsesce, ai pus întâiii piatra la loc, cum a fost,
apoi aii pus sfâra din numitele pietre şi mergând în jos și în curmezișul moșiei

Zimnicelor, coborând. din câstă, prin via lui Hagi Anghel

sin Hagi Dancul şi

Stavliu, în lunca Zimnicelor, pre din susul subatului ce ste lângă drumul Bu-
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curescilor, trecând drumul de a curmezișul tot pre lunca Zimnicelor, mai trecând
de a curmezisul şi drumul Mirazului: până în hotarul moșiei Vedea,:ce-i dice şi
-Bragadirula Păhărnicesei' Herascăi, în Găvanul cu ulmă,. semnul. ce: 'L: arată
_-de hotar în hotărnicia Slugerului Greceanu, unde ati pus acumși piatră de hotar,
ati eșitstânjeni 2.472, palme 4. Lipsind stînjeni 52, palme 4, la acâstă “trăsură din
suma stânjenilor hotărniciei Greceanuluă, ait mers. și la mijlocul moşiei să facă
a doua trăsură,:de împreună și cu: vechilul şi. ai pus sfră. iar: din “hotarul
- moşiei Zimnicelor Sfintei mănăstiri Cotroceni, din piatra ce -este. drept: :grâpa
Zaiticuluiă şi 'din-susul zalhanalei lui: Hagi Anghel, între drumul.. Scăescilor
şi. între măgura Zaiticului, aii mers în jos, spre. răsărit, pre malul: bălții, trecând
d'a “cuemezișul' prin: curtea zalhanalei. şi- prin satul -Zimnicelor,. ce :se -numesce
Malul "Roşu și: preste o măguriţă, ce le-aii:arătat Găulea Alecsie și Stan,că acolo
a fost; siliştea Zimnirelor cea. veche, și pre din “josul. movilei Zimnicelor, și tot,
cei mari, ce
pro 'driăinul: Scăeseilor, de pre malul bălţei pre din susul măgurei
“este. în malul -bălţei, şi tot în jos până iarăș împotriva moșiel Vedea, ce i dice
"Bragadirul, -lă morila ce este tăiată de către Hotarnic, prin două -locură, semiiul
cel arătat de':hotar,în hotărnicia Slugerului Ştefan Greceanu, unde aii pus și
“hotarnicii acum piatră de hotar despărțitor: în vîriul acestei movilă, ati eșit
stînjoni 2.450, mai prisosind la acestă trăsură stînjeni 6, 4, preste suma; stînjenilor-:ce se coprinde în' hotărnicia --Gireceanului, puind: sf6ra iară “din; hotarul
a Sfintei mănăstiri Cotroceni, din: peatra din: Grîndul 'cu
moşiei Zimnicile,
Pelinul, ce este în dreptul pietrei:de hotar, în capul moșşiilor-la malul Duanărei,
şi ai mers hotarul în jos spre răsărit prin baltă, până la malul Dunărei, pre
drumul la Gean Curtaran, trecând d'a curmezișul: gârlace se chiamă Frumuşanta. şi tot pre drum în jos, până iară în hotarul moșiei Vedea, ce: "i gice și
Bragadirul, până în gura gârliciului gârlei lui “Unchiaș Gheorghe, ce.:ese'din
: Greceanu, unde
Dunăre, semnul cel arătat de hotar, în: hotărnicia Slugerului
de cea parte
este
ce.
ruscă,
unei
dreptul
în
piatră,
acum
aii: pus şi hotarnicii
de Dunăre, dini jos de satul Şarodicul, aii eșit stânjeni 2.660, mai prisosind

stânjeni '94, preste suma

-stânjenilor- ce se :coprinde. în hotărnicia

Slugerului

Greceanula acâstă trăsură. Socotind dar hotarniciă stânjenii: acestor trei trăsuri

s6 adună stânjeni 7.582, palme4, din care lepădându-se două părți după obicsiiă,

- sămâne acest hotar de moşie Zimnicele masă 2.527, palme 4 sforându-se cu sfânjenul

răposatului: Domn: Şerban Vodă Cantacuzino;: tras-aă și lungul acestei moșii,
după ciim li: s'aii-fost poruncit, linia din sus din malul Dunărei: şi până în

piatra :mhoşiei Voivodescilor, cea. din: matca Rogiştei,- unde se: popresce lungul
moșiei: Zimnicelor, în capul Voivodescilor, moșia Păhărnicesei Herascăi: a eșit
stânjeni-6.4707 iar linia de din dos despre moşia Vedea, de. la malul. Dunărei,

"din ura gârliciului gârlei lui Unchiaș Gheorghe în sus spre câmp, până iar
în câmpul moşiei Voivodescilor, la piatra ce aii pus în: matca Rogiștei, unde

se popresce: lungul și latul moșiei Zimnicelor,: aii „eşit stânjeni 5.800, făcându-se şi trei-spre-ece: movili semne printre petrele trăsurilor :pre acâstă din
jos linie, din malul bălţei spre câmp până în Rogiște, mai puindu-se și o
piatră Copăl, între o beşicuţă ce este în dealul luncei Zimnicilor şi în rîndul

movilelor, după îndreptarea

liniei ce s'a făcut de Ioniţă Inginerul, unde ai
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se face o sfăruire complectă a unei proprie-

vădut hotarnicii pre vechilul Păhărnicesei Herascăi neomulțămit pre aceste semne
ce se numesc în hotărnicia Greceanului, pricinuind acum că s'ar fi călcat
“moşia Păbărnicesei la acea hotărnicie, a căruia pricinuire li s'a -părut. fără
“de temeiii, pentru că după acea hotărnicie, ce prin blestem s'aii dovedit semnele. vechei stăpâniri de 6menii cu sciinţă, s'aii vindut la sultan-mezat, din
prea Inalta: poruncă Impărătâscă, făcându-se și hrisovul Domniei sale, ratele
Domn Alexandru Vodă Moruzi, le-aii curs şi stăpânirea nesmintit de atunci
şi până acum de sunt ani 12, tot printr'aceste
mai sus arătate semne, și fără
de a se defăima acea hotărnicie, de Păhărnicâsa Herăscul, până acum, cu 7re-o
'arătare de stăpânire împotriva dreptăţei, urmare a Slugerului Ştefan Greceanul,
de care aii şi pus hotarnicii pietre hotare despărțitâre, chiar la numitele semne ;
deci, ca o cumpărătâre prin bună întocmâlă, şi cu bani gata ce aii făcut acestei
moșii, cum și hotărnicia de acum, s'a urmat prin semnele hotărniciei de mai
înainte, mărturisite de vecinii r&zașă, și nică Păhărnicâsa Herăscul nu are cuvint

drept, în vreme cs moșia

acâsta.s'a vîndut la sultan-mezat, din

prea

Inalta

Impărătâscă poruncă, făcându-se și. hrisovul Domniei sale, îratele Alexandru
Vodă. Moruzi, de întărire după Impărătâsca poruncă ce aii avut, ca să dee întărire cumpărătorilor, după .care le-aii curs şi stăpânirea în 12 ani, de atunci şi
„până acum, tot prin aceste mai sus arătate semne, fără de a se defăima acea
hotărnicie de Paharnicul Herăscul până acum, cu vre-o împotrivire la urmarea
stăpânirei şi a pietrelor ce sai pus atunci, după care aii urmat și hotarnicii
de acum; am întărit dar acâstă cumpărătâre și hotărnicie cu acest Domnesc

al nostru hrisov, ca în tocmaă după

pietrele ce s'aii pus şi movilele

ce s'aii

tăcut, să 'și aibă stăpânirea prea iubita ndstră Dâmnă şi tot. nâmul Luminăției sale, în veci nestrămutată ; adeverind hrisovul acesta cu însăși pecetea și

iscălitura Domniei mele, și cu credinţa prea iubiţilor Domniei mele fii: Alec„sândru, Dumitrașco, Gheorghe, Nicolae și loan Voevogi şi cu tot sfatul cinsti“ţilor şi credincioşi boerilor Domniei mele: Pan Dumitrache Ghica biv vel Ban,
epistatul Spătăriei, Dumitrașco Racoviţă vel Vistier, Manolache Brâncoveanul
vel Ban,

Grigorie

de sus, Isaac

Caliarh

vel Postelnic,

Ştefan

Văcărescu

vel Vornic de ţeara

Ralet vel Logofăt de ţeara de sus, Barbul Ştirbeiii vel Vornic,

Istrati Creţulescu vel Vornic, Scarlat Slătineanu vel Vornic al obștirilor,
Constantin Bălăceanu vel Vornic de ţeara de jos, Gregorie Bălan vel Vornic
de obiceiuri, Antonie vel Hatman, Teodorache Văcărescu biv vel Vistier, epistatul

Căminăriei,

Constantin

Varlaam vel Vornie al Politiei, Tomiţa Creţulescu

vel Clucer, Mihalache Filipescul vel pabarnic, . ... . vel Stolnic, Constantin
vel Comis, .. . . vel Serdar,. .. . vel Medelnicer,.. .. vel Sluger,....
vel Pitar, . . .... vel Şătrar, și Ispravnic Isaac Ralet vel Logofăt de ţâra de
sus, și s'aii scris hrisovul acesta la anul al patrulea dintru întâia Domnie a
Domniei mele, aici în orașul scaunului Domniei mele Bucuresci, la anul de
la zidirea lumii 7314, iar de la Nascerea lui Christos, 1805 Decembre 3. de
Chiriță Dascălul Slovenese.
e
Coa, ZLVII, tila 849,
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AL douilea, document se referă la altă moşie a Dâmnei

elele
Frigovul Mărick sale Domnei Saftet Ipilante pentru. moția Pântân
din sud

Teleorman.

o

.

este a păzi
Datoria Domnilor şi oblăduitorilor de norâde cea mai dintâi
Dumneurmând
i,
deptăţi
a
şi la mare, şi la mic, şi la toţi supușii, cumpăn
fi judea
icit
învredn
s'aii
ce
eii,
Dumned
lui
ai
geescilor poruncă, ca nisce unși
lume,
atâta
ui
iitorul
cători pe pământ, după pilda prea Înaltului judecător,
și
lor
irea
întocni
aibă
'şi
să
ca
li,
şi a întări cele câştigate cu drepte agonise
cu
vremi,
după
ndu-se
bântui
şi
sâi
aii,
ce
ii
dreptăţ
să nu scagă din puterea
întărire ca o pavăză
vre-o apărare deştrtă de cătră cinevași, să'şi aibă acea
a i se face; drept
bântui
s'ar
ce
şi armă biruitâre, impotriva nedreptății
i mele, prea iuDomnie
al
Hrisov
it
închipu
bine
și
aceia am dat acest cinstit
a stăpâni moșia
şi
ținea
a
bitei Dâmnet nâstre, Saftei Ipsilantie, ca să aibe
hotare ale ei, ce
drepte
şi
te
adevăra
cele
Fântânelele, din sud Teleorman, după
mai jos pre
precum
movilă,
și
pietre
cu
cie
hotărni
prin
sati întărit şi acum
ic ZamPaharn
ului
răposat
a
larg vom arăta, pentru că acâsta moşie fost-a
o copilă,
născând
care
cu
zino,
Cantacu
Maria
pre
fir, ce aii ţinut întru căsătorie
anume

Safta, aii moștenit

tâte acareturile

soțului săi, și

le-ai

stăpânit

până

nă cu copila de aci,
când în trecuta vreme a răsmiriţei sai mutat de împreu
une la. Impărăragăci
şi
cerere
făcut
aii
unde
din ţâră în locuinţă la Rusia,
tâscă Portă, de
Inalta Impără
tâsca Curte a Rusiei, ca să mijlocâscă către prea
t6te “acele. lucruri, și să se
mezat
la
a. se trimete poruncă aici, să se vînqă
orînduindu-și Epitrop al săi aică, pre reposatul

trimâtă banii acolo la Rusia,
iscălitura. sa ot 16t 1792, .
Simion Ravin, ce se afla Consul aici, prin scris6re cu
Și să primâscă și banii ;
mezat,
cu
lor;
Februarie 27, ca să îngrijâscă la vîngarea
Pârtă, cu mijlocirea Curţei,
după a căruia rugăciune învoindu-se şi prea Inălțata
ul Mihaiii Vodă Suţul
Rusescă, și trimițând Impărătâscă poruncă, către răposat
le: mișcătâre și nelucruri
tote
vină
ce se afla atunci Domn Ţărei,-ca să
după ce sai ales înSaftei,
sale
ficei
ale
şi
zini,
mişcătâre ale Mariei Canţacu
Arhierei și a Dumlor
părinţi
tGiti. şi s'ati lămurit, prin, cercetare de judecată a
de o parte ai.
lor,
ale
ri
acaretu
drepte
şi
n6lor boerilor Divanului, de bune
de alta parte părinţii
fost dat Domnia sa poruncă ca să se strige la mozat,
anafora aii făcut
prin
obşte,
Arhierei şi. cu toți Dumnâlor boerii Ţării. de
cum că lucrurile .
„Portă,
Inalta
prea
la
rugăciune către Domnia, sa de a arăta
copila aceia, şi după ce va
acestea pâte după vremi să le caute şi să le câră
ei, să se şi” întârcă in
mume-s
ajunge în vârstă și în cunoscință- după mârtea
voe la Rusia, ci aii fost
bună
de
mers
nai
ţeară .cu locuinţa, arătând atunci că
ci de este cu putinţă
dusă ca o nevrâstnică și va cere clironomia părintâscă,
:a -doua poruncă
venit
ai.
și:
a se face . mmijlocire să rămâe vinqarea: lor

Curți a Rusiei. s'ati
de la prea Inalta Pârtă, cum că la mijlocirea împărătescei lucruri, căci fiica
acele
tote
it
'negreș
vîngă
se
să
a, și trebue

„ făcut musaade
în ţările otomanicescei îmMariei în viață'și nu va maă fi primită a sălăşlui
după cum și la împărățărei,
ul
pământ
din.
părăţii, ci să se desfacă cu totul
se vor. muta de la o stătescile ponturi ale păcei așa s'aii legat pentru cei -ce
urmă, dându-se și către
din
pânire la. alta, care acâsta împărătâscă poruncă
; atancă, ca să. urmeze domnea
ce
,
“Moruzi
Domnia sa fratele Alexandru Vodă
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Saftei,: soția lui Constantin Ipsilanţe. E vorba de moşia Făntânelele,
ai
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celea d'întâiii și să iae tr6ba săvirşire în faptă,a se vinde negreşiţ; ile; a se:
da cumpărătorilor hris6ve de intărirea stăpânire, aii şi dat Domnia sa poruncă, |
după' cererea răposatului vice consul, :Epitropul Mariei 'Cantacuzini, prin- pitac
către Stârostea de negustori; de: aii făcut de-isn6vă: mezaţ, prin scirea rudelor,
a vecinilorși a tuturor:de-obște, unde :aă: fost de faţă -şi însuşi vice consulul,
şi -de:la "mezat a fost cumpărător. răposatul “Vornic: loniţă Dâmaris,: fratele
Pabarnicului Zamfir, atât -acâstă moșiece -sa :numit:mar. sus, cât şi alte “moșii .
și acareturi, căruia: boer după -ce's'a pliroforigit Măria, sa de la 'însăși vice
consul, cum-că's'a mulţumit la preţul ce ai dat Dumn$lui, preste toţi alți mușterii.şi cum că-aii primit și banii, "i-ai:
fost 'dat și: Domnia sa hrisov de întărire; apoi Vornicul: Ioniţă a vindut: acâstă moșie Fântănelele, de împreună
şi cu'alte: moşii, la Dumitru Lambru vel Vameș, prin zapisul Dumnâlui cu 16
1795, iscălit :de Dumn6lui și de. alte mărturii, în care scrie că prin bună învoire, şi cu banii numărați, aii făcut acestă vîngare, de care rugându-se Vornicul
loniţă, prin anaforaoa sa înscris, să dee lui Dumitru Vameșul și Domnâsca întărire,
fiind:că sinetul Domnesc, ce'] avea Dumn6lui, cuprinde și alte moşii ce cumpărase de:
la mezat, 'a dat Domnia sa poruncă, către răposatul
Vornic Nicolae Filipescu,
aflându-se
vel Logofăt de ţâra, de; sus, să arate în 'Divan la toți Dumnâlor boeriă,
de sunt cineva mușterii saii nu, şi ait dat Domniei sale pliroforie logofătul Filipescu; '
prin anatora înscris, cum că aii. însciinţat la toți, în cele de pe urmă aii primit:
răspuns că nu este nimenea mușteriii, după :care ai: întărit şi: Domnia sa stăpânirea lui Dumitru Vameșu, prin hrisovul Domniei sale,:ce este cu 164 1795,

Fevruarie 27,

copringător:

de

tâte-

cele mai

sus arătate și ati stăpânit.
Du-

mitru Vameșul' singur acele moșii până la 16t:1803, Aprilie 1, iar acum prin.
zapisul: săi adeverit și de rudele lui și de alţi boeri martori, de prea sfinţia
sa ' Părintele “Mitropolit și de Depertamentul de opt și de Dumnâlui biv xel
Ban Dumitrache Ghica, aflându-se Epistat logoteţiilor mari, a fost vîndut lui
Costi Marinoglu. jumătate dintru acele moșii ce.le-aii avut cumpărate de la
răposatul Vornicul Damaris, anume : Cătuneanea, Gropeanca și:ludeca,ce sunt
tot un hotar, și moșia Pietroşani ce este deosebit, și moşia. acâsta Fântânelele, ce .
este “iar: hotar deosebit, pre din.sus de moșia Zimnicele, a prea iubitei: Dâmnei
n6stre, și moșia: Zimnicelele ce este hotar deosebit pre din josul: moșiei Zimnicele, în talerk: 2.4000,şi 'un han al lui ce-l avea aici în. Bucuresci,
pre podul
Târgului de afară,
ca să le stăpânâscă amândoui pre din-două; de a căreia
„vîndare înțelegând prea iubita: nâstră Dâmnă, şi având Luminăţia sa :protimisis
după „pravilă și obiceiul pământului la acestă moșie, Pântânelele şi la moșia
Zimnicele ca o:vecină, fiind răzorite. aceste două moșii cu moșia Zimnicele
ale Luminăţiei sale, una pre din. sus și alta pre din jos, ai fost însăroinat pre
Dumubluă cinstit şi credincios: boerul Doimniei mele biv vel: Ban Manolache
Brâncoveanul, ca să chieme pre Costea Marinoglu cumpărătorul şi să-i gică să'și
primâscă banii, pre care și chemândul Dumnâlui Ban de i-a dis, şi cunoscând
și el' că are prea iubita -nâstră Dâmnă tâtă:dreptataa, ne duse Bcire când ai

cupărat ea unii xecină după datorie; de a lui bună voe nesilit și neîndemnat -

de nimenea și-a primit de la Luminăţia sa banii cumpărătârei prin Dumnâlui
Banul, adecă pe,stînjeni 2.110 palme 2 ce se -făcea partea jumătate din stîn-

ISTORIA

moşie
PI

ROMÂNILOR

583

i Cantacuzino,
cumpăraţi de Domna Safta. de la urmaşii Marie
3
a

moşii, după cărțile de hotărnicie făjeni 4.220 palme 4, ce sunt aceste două
Vodă Moruzi, stânjenul pre taleri
cute în Domnia fiatelui Domn Alexandru
dat zapisul săli de. vîndare la mâna,
9: bani 63, cari fac taleri 20097 şi ati
ris:30, cu: pecetea şi iscălitura
Noemb
Luminăţiei sale ce este 'cu 16t 1804,
ria udelor luă şi a prea Sfinţiei sale
sa și a fiului săii Hristodor, şi cu mărtu
opul Rămnicului” şi a tuturor
Părintelui Mitropolit și a Părintelui Episc tâto sineturile. ale acelor moșii,
şi-'cu
ă
Dumnslor veliţilor bosiă, dimpreun
de vîndaze; 'aşișdsrea și celei-l-alte:
ee sunţ: însemnate în dosul zapisului săi
. ce' era ale Vameşului Dumitru
două jumătăţi dintre aceşte două moșii
maă sus numitele cărți de hotărdupă
2,
Lambru, iar stânjeni 2110 palme
vos tot prea iubitei Dâmnet n6stre
nicie, le-aii vîndut şi el de a lui bună
- 29903,
14 bani 21, care fac taleri
prin toomâla învoită stânjenul pre tale:
şi a
dat
i-ati
ui
Banul
âlui
Dumn
e
mânil
cari bani toți deplin iarăși prin
lui
itura
iscăl
și
ea
vîndare cu pecet
primit în mânile lui având şi el zapis de ei sale Părintelui Mitropolit,
a
și
și a 'rudelor lui şi cu mărturia prea Sfinţi
ilor
veliţ
, și a tuturor Dumnâlor
Sfinţiei sale Părintele Episcopul Rămnicului
Marinoglu, aşişderea aii dat Lua
Coste
şi
urii
mărt
t
boeri,: în: care s'a iscăli
moșii; însă zapisul de cumpărăor
minăţiei sale și sinsturile vechi ale acest hrisovul: Domnesc al Domniei sale
târe ce a avut de la Vornicul- Damaris și
în zapisul lui Costea Marinoglu, cum
Alexandru Vodă Moruzi, ce s6 coprinde
-cererea ce a făcut prea - iubita
după
că le-a dat și el din partea lu, apoi
uindu-se după obiesiii, cu porunca
Dâmna nâstră, ca să tragă aceste moșii, orînd
nic Ştefan Belu şi biv vel Serdarul
Doimniei mele, boeri hotarnică, biv vel Paharnii
să se facă cerestare, dup6 scrisori:
Mihaiii Greceanu, ca de faţă cu toți veci
unde se vor dovedi cele adevărate
şi dovegt, și după vechea stăpânire,şi prs
ă seci Luminata Dâmnă pre unde
hotare ale acestor două moşii, să se tragă spre
nă, ati şi mers orînduiţii boprici
de
şi câți stânjeni are a stăpâni moşia fără
moşiile hartede starea lor și
erila faţa locului și ati făcut pentru âmândouă
ei, iscălită de amândouă
hartă
sub
hotărnicii deosebite, la fieș-care moşie,
26, în care la hotărnicia
mbri6
Septe
hotarnicii, ce văd scrise de la trecritul
i răzaşi, însă ArhimanFântânelelor scri că chemându-se şi vecini
moşiei
se: vecinesce moșia Suce
ciov,
dritul Grigorie, Egumenul mănăstirei Glogoi Fântânelelor
și Marin Traistă
moşie
a
us
haia a mănăstirei cu lihia din-s
ul, ce îă dice şi
Stejar
moșiei
vechilul Iu Ştefan sin Safta Liupoianca, stăpânul
nelele, până la Pântâ
i
moșie
susul
vaistă, care 'se vecinesce iarăși cu liniă din
e, cuo parte
nelel
Fântâ
moșia
stă
unde
or,
capul de la câmp'al moșiei Fântânelel
Deșliu, ce îl .
che
Iorda
lul Serdar.
din cap în moşia Stejarul, și Ioniţă .vechi
diii cârip al mo-

esce Ja capul
are Ispravnic l& moșia sa Şoimul, care se vecindupă ce i-a arătat Serdarului rile,
sineti
şioi Fântânelele, după ce aii citit
icele ; însă hotărnicia ot 16
Pâraschiv Hagi Gheţul, Epistatul moșiei Timn
și zapisul Vorniboernași
alți
şi
1793, făcută de răposatul Ştefan Greceanu
vecini să'şi arate sineturileco
eului Damaris, ai cerut apoi şi do la aceștiă, ait răspuns că sineturi arătăai și Egumenul Glogociovu, i Marin Traist
vechea stăpânire le-ai fost, şi
târăde soine hotare ale moșiilor nu a, iar sus numita carte de hotărniciey
mai
în
nd
le, este tot prin semnele ce se cupri
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Moşiaa fost vindută

V.'A. URECHIĂ
în urma -emigrărei

cuzino.

din ţeară a familiei. Canta-

a moșiei Fântânelelor, iar vechilul Ioniţă, Serdar. Deșliu, ai arătat şi -zapise
și carte de hotărnicie pentru moșia Șoimul, în capul de la câmp al moșiei Fâtâne-

lelor ; nici aii arătat Marin vechilul vre-o călcare a moșiei -Şoimul de către.

moşia Fântânelelor, ci încă însuși aii arătat că pot prin semnele ce arâtă mai sus
numita carte de hotărnicie a Slugerului Greceanu, la trăsura d'întâiii a capului
moșiei de la câmp le-ai avut stăpânireă, dar pentru mai buna pliroforie ai
făcut boerii hotarnică și ocol acestei: moșii de împreună cu vecinii și cu
însuși Isarie Ciocan ce s'a adus de Serdarul Paraschiv, unul dintre cei numiţi
în cartea de hotărnicie a Greceanului, care le arătase semnele veche stăpâniri,
ducându-i pre la tâte aceste semne ale trăsurilor ce se coprind în cartea de
hotărnicie, și văg6nd hotarnicii că rămân tote părţile mulțumite, fiindu-le stăpânirea unită și fără de prigonire, întocmai după acele numite semne și vrând
să facă şi Dumn6lor: trăsurile aii mers curmeziș întâi: la capul moșiei de
câmp şi aii pus sfâra din hotarul moşiei Stejărel a lui Ştefan sin Safta Lupoianca, din gr6pa ce este în gavanul Jiului de unde a pus sfâra şi răposatul
Greceanul, unde nefiind piatră, sa pus acum piatră în mijlocul gropei, din
care piatră mergând în jos şi în: curmezișnl moșiei Pântânelelor, tot alăturea
cu moșia Stojărel, până în drumul Morvodinului unde se popresce moșia Stejărel

şi trecând drumul

d'a

curmezișul,

de unde se pogâră latul

capului moșiei

Fântânelelor, cu. moșia Șoimului, şi tot în jos trecând prin mijlocul găvanului
Gaciului, aii trecut d'a curmezișul și drumul ce vine de la Fântânele și merge
în valea Găuriciului la Cişmele, și tot în jos până în Băşicuţa ce s'a făcut
semnul gropoi de răposatul Greceanu, și ati eşit stânjeni 2.065, palme 2, lipsind.
stânjeni 74 din suma stânjenilor ce arâtă Greceanu la acestă trăsură, în care .
Bășicuţă aii pus hotarnicii de acum două pietre, una ce cantă în curmezișul
moșiei drept la. piatra ce caută în grâpa din găvanul Jiului, între care pietre
ale curmezişului s'a făcut şi șâse movilă semne, după indreptarea liniei ce a

făcut Ioniţă Inginerul, iar cea-l-altă piatră caută în lungul moşiei pre linia
din jos a moșiei Fântânelelor drept la piatra de hotar ce caută la marginea

capului de la câmp a moșiei Ulmulej, despre Fântânele, ati mers și la mijlocul
moșiei, de aii făcut, a doua trăsură, puind sfâra din hotarul moșiei Suhaia a
sfintei mănăstiri Glogociovu, din drumul ce cobâră pâsiul ca la Puţul Barbului
Casangial, feciorul. Opri Suhăiacul, unde ai făcut acestă trăsură şi răposatul
Greceanu şi nefiind piatră de hotar, faţă cu Egumenul Glogociovu, mulţămindu-se
- amândouă părţile, după vechea stăpânire, ati pus piatră hotar despărțitor între
moșia Fântâneleleși între moșia
. Suhaia, în curmezișul drumului ce cobâră

" pâriul

ca la

Puţul

Barbului

și de marginea

despre

amiadă-di

a. drumului

Olacului, ce vine de la satul Piatra și merge la Zimnicea, din care piatră a

mers în jos pre drumul Olacului, pre malul bălţei, și în curmezişul moşiei
Fântânelelor, trecând d'a curmezișul drumul ce vine Fântânele. şi merge la
câmp,și pe deasupra satului Fântânelelor, până în hotarul moșiei Ulmuleţul,

ce ţine tot de Zimnicea, la

movila

ce'i dice hotar,

unde aii găsit și piatră

hotar în vârful movilei, precum arâtăși răposatul Greceanu, ai eșit stânjeni

1.259 mai lipsind şi la acestă trăsură stânjeni 90 din suma hotărnicioi Gre-

ceanului; aii mers și la capul moșiei 'de la Dunăre, de aii făcut trăsura a treia,

|
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Alte: moşii vindute tot; după. „emigrarea Cantacuzinilor' în Rusia,:
:

tot pre unde a'făcut

şi Groceanul,

A

a:

pita

pi

„tie

puind sf6ra. iară'-de hotarul moșiei: Suhaia,

piatră hotar
cu stânjeni 90: mai în jos de Gârliciul Pielei, unde âii pusși
ai mers în “jos
şi
Suhaiă,.
moșia
între
şi:
lelor
Pântâne
moșia
între
tor
despărți
din sus şi pre
prin baltă și în curniezișul noşiei Pântânelelur pro „malul gârlei
Glonţi, unde :
.
gârla
lângă
pro
și
Glonţei,
a
nimesce
se
ce
la gârlă în; mijloc,
dreptul cadin
mare
cel
sunt trei gârle, ce es din 7eton, și până în Grindul
Greceanu, :
lui
răposatu
ia
hotărnic
în
şi
pului Hainului, semnul ce se numesce
la' acâstă du-se
potrivin
1.709,
i
stânjen
eșit
aii
şi
ul
Ulmuleţ
în hotarul moșiei
piatră nefiind
și
u
Grecoan
lui
măsură întocmaicu suma hotărniciei răposatu
tor:
despărți
hotar
i,
Hainulu
capului
dreptul
în
de hotar :aii: pus acum piatră
trol
acestor
i
stânjen
ii
hotarnic
dar
socotind
;
ul
Ulmuleț
cu
elelor
moşiei Fântân
dupe
părţi,
două
d
lepădân
care
din
2,
trăsură, se adună stânjeni 5033, palme
obicei,

rămâne

acest hotar

de moșie

masă stânjeni 1.677, palme 6;
Pântânelele.

tras-aii şi lungul
storându-se cu stânjenul răposatului Şerban Vodă Cunfacuzino,
linia de sus: de.
eșit
a5.640
stânjeni
acestei moşii după cum li se: poruneise
2.920 din :
stânjeni
însă
Jiului,
Gr6pa
din
piatra
la
până
la malul Dunărei și
gura din:
de
jos
în
mal
21
malul Dunărei la piatră de aă :pus hotar; cu stinjeni
Dunăre, .
în
este
ce
Luta,
lui
ostrovu
susul
din
sus a Pielci, co este în dreptul capului
i și
Bătrâni
a gârlei
din care piatră merge prin baltă pre din sus de gura din sus
din
viilor
josul
din
pre
Calului,
preste baltă, şi d'a curmezișul preste lacul
250,
stânjeni
puț
la
.
până
și,
,
Barbului
.
puţului
,
în dreptul,
prundul Râiosu
din drumul de la
„de la puţul Barbului până în piatra de la a doua trăsură
sus spră câmp
în
ră
trăsu
doua
a
la
gura Rusci stânjeni 770: din piatrade
stânjeni 170V,
haia
moșia:Su
e
'sfirsesc
se
unde
ul:
până în hotarul moșieă Stejărel
Fântânelele.
moșiek
de unde rămâne moşia Suhaia până. la piatra din capul
câmp semne
pre
movili
opt
și
-se
ce. este în grâpa Găvanului Gialiu, făcându
Inginerul ;
Loniţă
făcut
âii
ce
liniei
area
îndrept
după
“din piatră până în piatră
stânjeni
însă
6.005,
iar lungul liniei de din josdin spre Ulmuleţ a eșit stânjeni
capului :"
dreptul:
în
pas
s'a
ce
pietrei
2.430 din malul Dunărei, din dreptul
malul
din
200;
stânjeni
bălţei,
malul
în
până
baltă
Hainului, în sus prin
movileă
vârful
în
pusă
găsit
bălței. până îni piatra de la a doua trăsură ce s'a
doua trăsură: în Sus
ce “i dice şi hotar, stînjeni 2.855; din' piatra de la a
se popresce lungul
unde
ul,
Ulmuleţ
moșiei
capul
din
spre câmp până în -piatra
dintru .acâstă
520;
stânjeni
_ Ulmuleţul în moșia Şoimul,-a Serdarului Deșliu,
: lungul
sfirșesce
se
-unde
băşicuţă
în
pus.
s'a
piatră până la a doua; piatră ce
gata -bani
eu
şi
toemâlă
bună
prin
târe
cumpără
o
ca
deci
moşiei Fântănelele;

urmându-se prin: sem- :
ce s'aii făcut acestei moșii, cum și hotărnicia de acum
rea mărturisită stăpâni
şi
curs
all
cun.
după
nele hotărniciei de mal. înainte,

adeverinţă înscris,
de vecinii răzași, care ai rămas și 8i toță mulţămiţi, dând și
ispravnicii judede
şi
tă
adeveri
loniţă ce- "l-ai avut vechil Serdar Deşiiu,
că s'ait păzit
vădând
și
ie
hotirnic
la
faţă
de
ţului. cum că aii: fost și el
ului Deșliu, ,
:Serdar
a
mul
Soi
şi
die
ce-i
,
Târnava
ei.
moș
a
e
vechea. stăpânir
nțare, cum:
încredi
spre.
nţă
adeveri
nocălcăndu-se la vre-o parte, ali dat acestă
lor. că aii:
cartea
prin.
.
hotarnică
boeriă.
ţâză
încredin
şi cei-l-alţi vecini: răzași
2
şi “hotăr-.
ătâre:
cumpăr
mas: mulţămiţi 'cu toții: și odihuiţă, am întărit acestă

586 .

>:

A, URECHIĂ

fură. cele cumpărate de răposatul Zamfir Damaris, soţ al Mariei Canta-

cuzino. Aceste moşii le cumpără

Dimitrie Vameşul.

nicie'icu acest al nostru Domnesc hrisov, ca întocmai după pietrele ce s'a
pus și movilele ce s'aii făcut să 'şi aibă stăpânirea prea iubita nâstră Dâmnă
şi tot n6mul Luminăţiei sale în veci nestrămutată ; adeverind hrisovul acesta
cu însuşi: pecâtea și iscălitura Domniei mele și cu credinţa prea iubiţilor
Domniei mele fii : Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe, Nicolae și Ioan Voevogi,
și cu tot sfatul cinstiţilor și credincioși boerii veliți ai Divanului Domniei
mele, Dumitrache Ghica biv vel Ban, epistatul Spătăriei, Dumitrașco Racoviţă

vel -Vistier, Manolache Brâncoveanu vel Ban, Gregorie Caliarh vel Postelnic,

Ştefan Văcărescu „vel. Voevod. de ţera de sus, Barbu Stirbei vel Vornic, Istrate
Creţulescu el Logosăt, Scarlat Slătineanu vel Vornic al obștirilor, Constantin

Bălăceanu vel. Logofăt de ţâra .de jos, Grigorie Băleanu vel Logofăt de obi-

ceiuri, Antonie vel Hatman, Teodorache Văcărescu biv. vel Vistier, epistatul
Căminăriei, Constantin Varlaam vel Vornic al poliţiei, Tomiţă Creţulescu vel
Clucer, Mihalache Filipescu vel Paharnic,. .., . . . Isaac Ralet vel Logofăt
de ţeara de sus, și s'aii scris hrisovul acesta laanulal patrulea dintru întăia
Domnie a Domniei mele, aici în orașul scaunului Domniei mele Bucuresci,

la aniă de 'la zidirea

lumei 7814, iar de

la Naşterea

lui

Hristos 1805, De-.

cembrie' 3, de Chiriţă Logofătul,
"God, XLVII, tila 847,

Hrisovul lui Dimitrie

Vameşul pentru moșii.

» : Dat-am Domnia mea acest; Domnescul nostru hrisov al lui Dimitrie biv vel
Vameș
ca să aibă a ţinea și a stăpâni patru moșii din sud Teleorman, anume
Cătuneanca, Gropeanca, Petroșanii și Iudeea, ce le-ati cumpărat de la răposatul
loan Damaris biv vel Vornie, care aceste patra moşii de împreună cu alte
două anumen Fâtânelele și Zimnicelele, fost-aii ale răposatului Paharnic Zamfiros, tratele::maă sus numitului -boer Vornicul Damaris, care acest răposat
Paharnic Zamfiros, ţiind în căstaorie pre Maria Cantacuzini, cu care născând o
copilă anume Safta, aii clironomisit numita Cantacuzini aceste moşii și tote
acele; acareturi ale soțului săi pre obrazul copilei și le-aii stăpânit, până când.
în trecuta :răsmiriță s'a mutat Cantacuzini cu copila deîmpreună, de aici din
Țeara "Românâscă şi- s'aii dus în locninţă la Rusia, unde acolo. făcând cerore și
rugăciune la: Impărătâsca Curte a Rusiei, ca să mijlocâscă către prea Inalta

Impărătâscă. Pârtă

de a i se trimete

âici poruncă

să 'vîngă la mezat

tote aca-

returile. ce le are în :pământul ţărei și să i se trimâță banii la Rusia, orînduind

şi Epitrop vechil al. să aici pre răposatul cinstit Vice-consul al Rusiei Sinioravică, prin scris6re cu iscălitura sa, care ati arătat-o Vice-consulului de s'a
vedutla acest Divan, scrisă cu 16 1792, Februarie 21, ca să epistășâscă. la
vîndarea cu mezat și să primâscă şi banii, după a căruia rugăciune învoindu-se prea Inalta Portă la mijlocirea Curţei rusesci, trimis-aii Impărătscă
poruncă: către. Domnia sa fratele Mihail Suţul Voevod, ca să se vinqă tote
lucrurile: Mariei. Cantacuzini și ale fiicei sale Saftei, mișcătore şi nemișcătâre,
după care Impărăt6scă poruncă alegându-se și curățindu-se întâiti prin cercetaxe de judecată a părinţilor Arhierei și a Dumnâlor boerilor Divanului, aceste
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cum- .
Documentul din notă coprinde hotărnicia acestor proprietăţi

zini și ale ficei.
moșii şi alto acaretură de bune și drepte ale Mariei Cantacu
faptă şi s'a dat
în
scă”
Impărătâ
a
porunc
pus
s'a
sale Saftei. și despre o parte.
Damn6lor boerii .
toți:
și
Arhirei
părinţii.
lor
Sfinţia
parte,
altă
de
iar
,
spre vîndare
ne; de a se
rugăciu
făcut
scris;ai
țărei de obște, prin anaforaoa Dumnlor în
să rămâe
putință.
cu
este
de
re
mijloci
tace
se
a.
și
arăta la prea Inalta Pârtă
caute și
le
să
vremi
după
pote
ăcă
urma,:c
se
nu
a
lucruri
acestor
_xîngarea
nță de
cunosci
în
și
vârstă
în.
să; le câră copila aceea şi după ce va ajunge
că n'a
gice
va
atunci
când.
,
locuinţa
cu
ţeară
în
întârcă
mârtea mume-si, să se
și "și
a
mumă-s
de
snicămers de vre-o. voie la Rusia șia fost dusă: ca o: nevrât
Inălţata
prea
la
de
poruncă
doua
venita
a
“a cere clironomia părintâscă şi
musaadea, care
Pârtă, cum că la mijlocirea Impărătescei Curți a: Rusiei s'a făcut
vingă negreșit
se
să
trebue
şi
este pururea legiuită între Imp&răţiăde a se face
ale fiicei sale,
și
cât
zini,
Cantacu
Mariei
ale
tote lucrurile şi acareturile, atât.
şi ţările otorile
pământu
în
primită
fi
mai
va
nu
viață
în
care fiică a sa
l ţărei,
pământu
din
totul
cu
manicescei Impărăţii a se sălășlui, ci să se desfacă
cei co
pentru
acâsta,
legat
s'a
păcei
ale
ponturi
după cum şi la Impărătescile
e
dându-s
âscă
se vor muta d5 la o stăpânire la alta; acâsta dar poruncă Imp&răt
urmeze
să
ca
Moruzi,
Vodă
dru
în urmă şi către Domnia sa fratele Alexan
se vinde adecă tâte
cele d'întâiii şi să iae tr6ba' săvîrșire în faptă negreșit, a
de bună stăpânire,
şi
şi să so dee cumpărătorilor Domnesci hris6ve de întărire
vechilului s'aii
cererea
după!
dar
cu tâte că şi mai înainte:se făcuse mezat,
“unde a fost
tuturor,
augul
întru
-se
făcându
şi
care
dat de isnâvă la mezat,
or şi. de
vecinil
a
şi
faţă şi însuși Vice-consulul al Rusiei, prin scirea rudelor
l DaVornicu
boer
l
numitu
sus
mai
t
cumpăra
a: at
obşte a tuturor, de la mez
ait dat.
ce
prețul
preste
d
adăogân
rile,
acaretu
şi
cât;
maris, atât aceste moșii
desăputere
şi
e
volnici
cu
alți mușterii- mai mult și a rămas bun stăpân și
la uzini
“Cantac
Mariei
l
vechilu
și
e
indu-s
virşit asupră-le, pentru care mulțăm
primit
a
i,
mușteri
alţă
toți
preste
Vornie
ul
răposat
adus-o
a
suma preţului ce
coprindător,
şi toți -banii deplin, căruia i-s'a dat şi Domnesc hrisov de: întărire
din
rat,
cumpă
ati
câte
ri
acaretu
alte
cele-ltâte
atât de aceste moşii, cât şi de
de la
moșii
6
numite
sus
mai
aceste:
Vornic
ul
răposat
care acareturi vingând
seris cu 16t 1795,
mezat, la mai sus numitul Dimitrie Vameşul, prin zapis
prin învoire şi
că
ere
coprind
cu
și
i
mărturi
Januarie 15, adeverit cu multe
stânjeni 6.974,
de
tâte
cu bani numărați "i-aik vîndut aceste 6 moșii, ce sunt
toţi acești
primit
a
că
şi
21.822
stânjenul po bani trei taleri, cară fac taleri
săvârșită
vîndare
o
la
ca
noueă,
şi
vechă
le
sineturi
“bani deplin, dându-i şi tâte
Domnia
la
Vornic
ul
cu tâtă orinduiala ei şi după rugăciunea ce a făcut răposat
care 7]
pe
sale
i
Domnie
l
hrisovu
și
sa. fratele: Alexandru: Vodă Moruzi, ati dat
:ai
întâii
ere.-că
coprind
cu
27,
ie
Februar
1795,
18
vădum și Domnia mea cu

la. toţi Dumn6lor
dat poruncă “la Dumu6lui. vel: Logofăt, ca :să arăte. în Divan:ie prin anaforă în

plirofor
Doerii. de sunt cinevaş muşterii seai nu? și ai. dat
de. pre urmă a primit
cele.
în
şi
toţi
la
arătat
a
şi
scris, cum-că; a însciințat
sind anaforaoa Dumnâlui,
răspuns, că nu e nimenea muşteriii; aşa dar buiurdi
i sale: de întărire,
Domnie
hrisov
ul
a dat la mânile: curăpărătorului : Domnesc
vîndându-se la
esci
Impărăt
i:
porunce
puterea
în
ce
ca pentu nisce acareturi
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1

„p&rate de acel Dumitru Vameşul: Şi la':acest hrisovse menţionezăcu

mezat și cumpărându-se de văposatul Vornicul Damaris, a avut t6tă volnicia, și
stăpânirea a.le vinde, a căruia vindare s'a; făcat şi sciută de față la toţi, de

aceea s'a dat ca să aibă a stăpâni

Dimitrie:

Vameșul tote. aceste

moșiă,. după

„. zapisul-r&posatului “Vornic și după coprinderea cărţilor de hotărnicie, care prin poruncă 'g'aii făcut la faţa locului, trăgendu-se şi împetrindu-se:cu boerii
într'adins orinduiți încă de la lât 1793, lunie 22.şi s”a ales suma stânjenilor
a fieș-căruia ce sunt tot un hotar, ati 'tras-o întâi. despre răsărit, la capul .
moșiei. de la Câmpul, puind.:sfora din hotarul moşiei Petroșanilor in :sus, :
dintre două: drumuri cari merg Ja Cacaleţ, unde s'a făcut grâpă în dreptul
răzorului de: țelină al Stocăi lungului din Petroșani şi a lui. Petcu. StanRălăii ot saam; aii tras drept în curmeziş spre apus, la movila Grădiştei, unde
este pieatra: ce se hotăresce cu moșia Stolnicului :Gheorghe; s'aii găsit stânjeni 1.775, trăsura de la mijloc; ai pus sfâra: iar din moșia Petroșanilor
în sus, de la hotarul de piatră ce s'aii găsit în siliștea satului de la vale de
sat în marginea drumului ce merge la Găojănii despre. amiagă-ţi de drum și
aii mers drept în sus pre la deal de movila lui Ursuleţu, prin crucea de:

pieatră, ai tras drept la. Pieatra lui Rusculiţă în marginea viilor Bragadirenilor ce sunt “puse de la deal de via lui Stoian urlăîn tivgă în hotarul mo-:
şiei Stolnicului Gheorghe, aii eșit stânjeni 2.524, trăsura de la apus pre malul

Dunărei din hotarul Stolnicului Gheorghe în: jos .până în drumul Sălaşului la

gura gârlii' Pălăcioica, stânjeni 2.150, care făcându-se rasă ati: rămas stânjeni
2.150, moşia Pietroșani trăsura întiii s'aii :făcut despre răsăritla capul moșiei
de la: Câmp, puind sfâra. din hotarul moșiei Cătuneanca în jos, ce este pieatră
pusă din jos ge Crucea de pieatră și aii mers prin.tufele lui Marcu, şi de
acolo în jos până: în- hotarul: Găojănilor la moșia Dâmnii. Bălașii.. unde este
pieatră, ai eșit stânjeni 1 625, trăsura dela mijloc iarăși din hotarul Cătuneanca. din. pieâtra. ce este în-siliștea satului Cătunencei lângă drumul Găojă=.
nilor, aii tras spre răsărit până” în potriva suniei beşicuţe ce este: despre amiagă
ndpte,în hotarul Găojănilor, moşia mănăstirei Cotroceni, unde ali făcut grâpă
stânjeni 1.990, trăsura de la apus pre lângă apa Dunărei iarăși de la hotarul
Cătunencei :până' în hotarul Găojănilor la. gârla lui .Oiotă, stânjeni, 1.8071/, şi
masă rămâne stânjeni. 1.8071], din cari tâtă acestă sută de stânjeni jumătate
este a: Stolnicesei Catrinii. Bălănceancăi, şi: tot prin două îi :s'aii urmat stăpânirea; moșia Fântânelele, întâia trăsură despre răsărit la capul dă la câmpul,
din hotarul moșiei Suhaia a mănăstirei Clocociovul .din sus de gropa ce este
în găvanul Giulu, în jos spre amiagă-di până într'o beşicuţă. unde. s'a făcut grâpă şi 'acolo 'să :lovesce în capulcu moșia Zărăfoaia a Yameșului Deșliu,
şi de: acolea se. înjugă 'spre apus cu moșia Păuleancă până în hotarul Zimnicilor stânjeni 2.139, trăsura de la mijloc din! hotarul Zimnicilor din movila -cei:se chiamă Fotar din gr6pă, unde este. și: pieatră, drept în sus pre drumul cel mare pre. deampra Kântânelelor până în hotarul Suhăi în. Busca ce
„cobâră::la: puţul Barbului Cazamgiului stânjeni 1.979, trăsura iarăși din- hotarul moșiei Zimnicilor în sus unde este pieatră-intr'o baltă în capul Hanului

până: la: “malul Dunărei, până în -hotarul Săhăi stânjeni
1.709;

:moşia Zimnicile,
întâia trăsură

1.709, rămân. masă

despre: răsărit la capul: moşiei: despre
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cerute, la aplicarea legei
stăruinţă. respectarea „deplină a; formalităţilor
ia
A mt e
da
a
a
să
. .

_protimisului.
II
III
PI
două pietre la “un loc într'o câmp din hotarul Zimnicile, în jos unde sunt
drept în curmeziș în Găvanul
câstă despre răsărit de movila Sărei, de acolea
sali făcut grâpă în hotarul
mici,
eți
cu ulmii, unde s'aii împletit trei ulmul
din hotarul Zimnicilor în
moşiei Hereascăi stânjeni 2.325, trăsură de la mijloc l Scăescilor'la -vale, pre
drumu
pre
- jos din pieatră ce este drept grâpă Zăiţicului
care prin două locuri, 'ce se holângă Baltă până la movila ce este tăiată de
trăsura la capul despre apus pre
tăresce cu moşia Herească stânjeni 2.443 |»,
pieatra hotarul moşiei Zimnilângă Dunăre dintrun grind cu pelin, unde este
Gheorghe stânjeni 2.565
așul
Uncho
la
gârlei
cilor, drept în jos până în gura

eu care. sali. încheiat, t5tă
şi trei sferturi, rămâne masă stânjeni I541 şipre1/, jumătate din tote hotarele
dar,
suma stânjenilor ce aii cumpărat; acum
mai sus numite moşii
notul, din care aceste

vîndându-le
moşii două

Dumitru Lambru Vameșul la Costea Marianume Jimnicile şi Făntânelele vecinân-

Dămnei, una pre din sus, alta
du-se cu moșia Zimnicile a prea “iubitei nsstre
Luminiăţia: sa 'cădere mai
având
tăţei,
vecină
al
pre din jos, după protimisis
Costea banii de la iubita nâstră
mult ale cumpăra, prin învoire 'Şi-ait primit
Fântânelele și Zimnicile ; dând
moşii.
de
Dâmnă pentru amândouă jumătătile
. aşișdorea
de. la. Noembrie30,.
şi zapisul lui de vindare, precum. se vede, scris
la prea iuiarăşi
t
vindu
ai
ă,
şi Dumitru din bună voia sa cu toemâlă învoit
și Zimelele
Fântân
moșii.
de
ţi
jumătă
două
Dita nâstră Dâmnă şi cele-l-alte
brie,
Decem
ul
trecut
l săi de la
nicile ce rămăsese lui Dumitru prin zapisu
pre
a
stăpân
sa
ăţia
Lumin
mas
ati-ră
după care. vindări de la “amândouă părţile
pa-alte
cele-l
pentru
iat
i,
întrâg
eleie
Fântân
şi
trupurile de moșii Zimnicile
-.
cumpă
re
jamăta
:pre
Marinotul
tru moşii, din care și din acelea. avea Costea
banii
Costea
luat.
“şi-ail
și
înapoi
dat
rate, s'aii învoit cu Dumitru de le-aii
l de acâstă învvire â lor.. cu
cu adaus de taleri 1.000, precum vădum şi zapisu mijloc rămâind. Dumitru
de la
l&t 1804, Noembre 25, și așa ai eșit Costea
rile ce era. cosinetui
şi eg
intr
moșie
de
i
trapur
patru
-alte
cele-l
pre
stăpân
ună şi cu zaîmpre
ru
Dumit
dat
le-ai:
loc,
n
întwu
prinqătâre câte 6 moşiile
irea celorstăpân
de
hrisov
pisele de vingare şi ati cerut domnescul nostru civuia cerere fiind . primită
a
lui;
ale
l-alte patru moșii care aă rămas bune

hrisovcu care-să aibă a ținea
Domniei mele, îi dăm acesta domnescul nâstru
şi Pietroșani, după cum
Ludeca
și.
şi a stăpâni moşia Cătuneanca şi Gropeanca,

hrisov ce de atunci i s'aii dat;
le-ai cumpărat și dup cuprinderea numitului
ța Domniei mele Ioan Consşi am adeverit hrisovul acesta cu însuşi credin prea iubiţilor Domnieă mele
ţa
tantin Alexandru Ipsilante Voevod şi cu credin
e și Ioan Voevodi, martorii puind
"fii, Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe, Nicola
veliți a Divanului Domniei
şi pre Dumnflor cinstiţi şi credibeioși boeri.
Spătăriei, Manolache Brântul
mele, Pan Dimitrie Ghica biv vel Ban Epista
Epistatul logofeţilor mari,
Ban
vel
biv
Ghica
coveanul vel Ban, Constantin
Filipescu vel Vistier, Stefan
Gheorghe Mavrocordat vel Postelnic, Constantin
ntin Ştirbeiii vel Vornic,
Consta
Văcărescu vel Vornic de ţeara de sus, Pan
Barbul

Văcărescul

vel Vornic,

Scarlat

Slătineanu

vel

Vornic

al

ob;tirilor,

che Ritoridi vel Vornic al poNicolae Racoviţă vel Logofăt de obiceiuri, Petra
Fălcoianu vel Paharnic, Alexandru
litiei, Dimitrie Racoviţă vel Clucer, Stefan
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- “Amintim în note câte-va volnicii de surghiunurila "Ocnă-a unor

condemnaţi

ca înşelători norodului, cu martă lipsă la cunipănă,: etc.

Fălcoianu vel Stolnie, Alexandru Negre vel Comis, Radul :Poenarul “vel Sluger, loan Raiail vel Pitar şi Ispravnie, Constantin. Ghica biv vel Ban Epistatul logofeţiilor mară, și s'aă scris hrisovul acesta: la al treilea «an dintru în» t6ia Domnie a Domniei mele, aici în orașul scaunului -Domnmele:
iei:
Bucuresci, la anii de la Christos. 1805, Februarie 4, de Chiriţă Logofătul'de Divan.

=

Goa. XVII,fila 27%,

E

i

-

_ Volnicieieu Zapeiii arimaşesc să. ducă la Oena Telega surghiun pre Iane
„Şi Gheorghe și Dumitru băcanii.— 1804, lui 99
Coă, XLIX, fila 179,.

|

Zapciu armășose să ducă la Ocna Telega pre Panait şi

tarii.—

1804, lulie 22.

Da

-Coâ; XLIX, fila 179, Volnicie cu

p

e

Zapeiu :Arniășescsă ducă

Nică măcelarii.—— 1804, Iulie: 93.
„Cod. XIIX, mai

SI

aa

Hrisţea Bru-

IE

RI E

|

e

a

la Ocna! Telega pre

e

Lupașco şi

:

„... 25 Constantin Alexandru. Ipsilante Voevod gpd.'
|
Dumnâvâstră judocătorilor de la Depertamentul cremenalion fiind:că pen-

inu uniă din vecinii ce ăi fosf: împreună: la găletva și pentru netrebnicia. ce
aă făcut cară nu s'ai “prins, ni săi făcut 'arătare, că cerându-se de la stăpânii lor, aii- dat răspunsul că aii fugit fieteș-carele; poruncim dar,că aceștia
ce sunt prinşă, carii se află la puşcărie, să li se facă pedâpsa cea rinduită, prin
“Dumnâlui vel Armaş,şi aceștia să: plătâscă și paguba ce s'aii hotărît -şi apoi
„ei în urmă găsindu'i pre cei-l-alți, orf acum sei mai în urmă, 'să 'X dee
în stire 'la Agie şi Agia după porunca e are de la Domnia mea osebită, dată
prin pitac, prindându-i, i va tiimiteș i pre aceştia la puşcărie, ca să să urmeze
și pentru aceia poruncă ce am dat; tolico pisah -gpd;—1803,: Noembrie 95.
Cod. XLVIIL, fila 169,
,
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CAP. XXX
7 zranul sub Constantin 7psilante
ce se referă la ţăranul
Ajungem acum a ne ocupa de docunientele
a
E
ia lui Constantin Ipsilante.

“român,

Ca

Domn

sub
ţăranului dela 1803—1807,
documente tip, privitore la situațiunea
N
|
a
-

pot servi următârele:

la mâi multe isprăv1) O carte de clacă trămisă de Domnitor
reclamaţiunei mai multor
picii de judeţe în 1804, lulie ;, în urma
ită carte deschisă amintesce, că «locu
moşieri contra țăranilor. Acâs
aă obligaţiunea să lucreze clacă
torii casnici, ceă. yrednicăde muncă»,
«rînduri-rinduri, după obiceii,
stăpânului moşiei câte 49 ile pre an,
adecă 3 dile primă-veara, 3 dile veara,

precum în condică sunt rnduite,
3 dile tâmna şi 3 ile iarna».
«Holteii

Ia

N

să nu se supere.

«Deaca stăpânul pare

câte
de lucru şi va cere bani, să aibă a lua

|

Ni

|

un zlot de casă pre am.

arului, dar nu mai
Claca se va putea face pre altă moşie a propriet
clăcaşul.

a unde şede
departe de 2 cesuri, mult 3 câsuri de moşi
când dioa de plin».
«apu
neţă
dimi
de
La clacă să mănece des

.

La clacă nu se trămit copii.

.
Clăcaşul să nu reluze a lucra ce i se va arăta

e dilele hotărite, «nici
Stăpânul moşiei să nu supere pre clăcaş prest
le facă nedreptate, ori mai mult
la clacă, nici la strinsul dijmei să nu
de rind şi din bun şi din prost
a le lua, ori a le alege bucatele, ci
trece vremea».

nu după ceva
şi la vremea cea orînduită să iae dijma, iar

.
Locuitorii să nu întărdie şi ei a da dijma.

Di

a

Sa

pol al proprietarului.
'YVindarea vinului-şi a rachiului este mono
i clăcaşii «să "şi iae
Când stăpânul nu pune vin de vindare, atunc
ei, dând de bute câte taleri 1
intâiii voie de la stăpân şi aşa să vindă
a
şi câte o vadră de vin».
vinde băcănii,
pote
aşul
Clăc
ei.
Băcănia este monopol. al proprietăţ

cu voia moşierului.
Pentru

a

geciuială -proprie=
tâte rodurile ce vor face, clăcaşii dai:

tăţei «afară numai

de grăâinele ce ai! imprejurul

A. Cod. XLYII, fla 241.

caselor

lor».

34 : 599

Ă

Pentru

ti

grâul,

Y,

A:

URECHIĂ.

orzul ce sâmână,

clăcaşii

dati o clae

din 10, cu

„“ adăogire că sunt obligaţi a şi căra dijma la aria proprietarului

Pentru fenul ce vor coși-«pre
moșia, ce șed seaii pre alta», clăcaşul
?
“să dee dijmă.
Pentru porumb

«măcar

că de la O vreme încoce se făcuse obicei

de se da de pogon' câte 4baniţe ;porumb : grăunţe,

cu baniţa de 22

oca, dar fiind-că cu acesta se pricinuia o nedreptate. locuitorilor,
„ Pentru-că stăpânii moşiilor Şi când se făcea porumb şi când nu se

făcea, lua aceeaşi dijmă deplin», Constantin Ipsilante, ordonă că acâstă
„Practic:să
ă inceteze şi. Jocuitorii să dee din porumb deciuială, adecă

din 10 baniţe una şi cu ori-ce baniţă va măsura porumbul, cu acea
„baniţă să 'şi dee şi dijma.

„Pentru stupi să dee ae îâtă mnatca câte, 3 bani. |
„«„Penru roi să nu dee pimica,
5
Pentru care,

2

câte 2 bani de una, vearaşi iarna.

De la 'stâne,

„proprietarul va lua, după aşedare, ori btinză, ori bani.
De la perdelele de oi, cu lătăciune, câte un miel de perdea şi .
“câte un taler. .-

Pentru râmători, nu ai a da nimica, dar să nu "i bage în pădu-

„rile cele oprite fără .de invoire cu proprietarul.
“Pescuirea în heleşteul proprietarului e oprită.

Iar în bălțile -

„după moşie, are voie să pescuiască dând qeciuială
din 10 pesci unuli.
.

|

4.

Oarte de clacă |

|

i

„ea
e Către Ispravnică, , „sănătate, Vă. facem în scire,
Domnia mea audul jălbei , . . cum ca locuitorii ce sunt ședător
i pre
moșia sa ce o are înti'acel judeţ cu bună stăpânire făr:
de pricină
> as DU urmeză a 'și face claca şi a "și da dijma după condica

nului, cum și 'vîndare
- poruncim, să cercetaţi

că la
drâptă
anume
Diva-

de vin, i rachiu fac fără 'de voia sa, “pentru care v&
și când. locuitorii nu vor fi av6nd vre -un : așegămtut

deosebit care să fi fost. urmat: şi să fie păzit tot-d'a-una,să
a "1 îndatori
pre locuitori ca să fie următori după condica Divanului, iar aveţi
locuitor
ii casnici,
cei patincioşi

de a munti să lucreze clacă stăpânnlui moșiei câte 12 dle
în"tun an, rînduri, rînduri după obiceiii, precum în condică
sunt rinduite, adică
-3:dile primăveara..
3. gile veara, 3 gile tâmna şi 3 gile iarna, iar nu deodată
;
„dar holtei

să nu se supere, iară

neavând

stăpânul

de lucru și

va cere bani,
să aibă a lua câte un zlot de o casă pre an, iar când nu
va avea pre moşie
„în care şade de lucru, să.nu aibă volnicie stăpânul moşiei
a
a'i aduce la altă
E Ia
ai.
o
:
3.
“moşiea i sa i maiEEEdepărtă
tă spre - a clăcui,
fără de numai
de va fi IIcea-l-altă3 moșie aprope de aceea ce se află cu șederea ca 2 seati mult 3
cesuri, va merge
-să lucrez qilele: ceii sunt orinduite,
iar -la moșia mai: depărtat
să ă
nu "i sil&scă a merge.: la care acâstă clacă să aibă locuitorii a mâneca
dăs de diminâță,
apucând gioa deplin, şi . .; . . ..easnici cei vrednici de
muncă să nârgă la
muncă, iar să nu lrămiță copiii săi să lucreze, nică să
stea cu împotrivire

De
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___” Comparaţiunea acestei recapitulăni de «ponturi» cu cele stabilite
„de Alexandru Ipsilante,
nu' ne va da deosebiri

esenţiâle,

i

a nu lucra la tr6ba ce le va arăta, ca la însăşi trebuința ce va avea stăpânul moşiei să lucreze gilele elăcei; dar și stăpânul moșiei să nu "i supere
mai. mult:preste dilele c6le-.orînduite, nici la-clacă, nici 'la 'strînsul dajdiei să
nu le facă nedreptate, ori mai: mult a le lua;,ori a le alege bucatele, ci de rând,
și din bune și din .prâste și la vremea cea orinduită să: iae- dijma, iar -nu
după
:c& va

trece vremea ; cum

și locuitorii să nu

întârgieze .a da

dijma,

ca

nu trecerea de vreme să :păgubâscă pre stăpân. Nimeni.-din locuitori
.să nu fie
volnic să vînqă vin seait rachiii pre .moșie, iar: când :stăpânul nu va vrea. să
pue vin'să vingă, atunci

locuitorii să “şi iae: întâiii: voie de la stăpân

şi- aşia

să vingă ei;.dând de bute câte taleri unul, i câte o vadră de vin. Nici: unul:din
locuitori
să. nu aibă voie a ţine băcănie fără de numai de :se vor ;aşeda cu
stăpânul

moșiei.

Peatru

tâte rodurile

ce vor face, să aibă a da

stăpânului mo-

'şigi deciuială, afară numai din grădinile ce ai împrejurul caselor lor, din care
acelea nu aii- a da nimic. Pentru grâii, i:orz ce se seamănă 'aii să dee din 10
clăi una, numai să aibă datorie :loenitorii a căra dijma aceea cu însuși. carul
:săi, la aria stăpânului, după obiceiii, iar când, seaii din lenavire, seaii din nebăgare de seamă, nu vor urma după cum s'aii gis mal: sus, şi își va ridica
bucatele tâte, atunci Dumn6vâstră Ispravnicilor să aveţi a face împlinire. Pentru fânul ce vor. cosi pre moșia :ce șed - seaii pre altă, să dee dijma lor după
condică. Pentru porumb aii să dee, măcar că de la o vreme încoce se făcuse.
obiceiii
de se da de pogon câte-4 baniţe porumb grăunţe, cu baniţa za 'oca
29,: dar fiind-că cu acâsta se pricinuia o nedreptate locuitorilor, pentru-că
stăpânii moșiilor şi când se făcea porumb și când nu se făcea lua aceeași dijmă
deplin,:care acâstă nedreptate
.ce se urma locuitorilor:în plata dijmei, poruncim ca să lipsâscă, prin sfat deobște cu Divanul, hotărire am făcut ca de la
porumb să dee locuitorii deciuială, adecă din 10 baniţe unași cu oră-ce:baniţă va măsura: porumbul, cu aceea baniță să "şi dee şi dijma. Pentru stupi
să dee da. ttă matea câte bani 3,iar pentru: roi, nu:aii a da nimica. Pentru
capre aii să de. de câpră câte 2 bani, atât veara cât şi iarna; de la stânile ce
"vor fi pre acâstă:moșie, are să iae stăpânul: moșiei, după aşegămîntul ce. vor
faco, ori :brânză seaii':bani.::De la perdelele: ce- vor fi de oi, cu fătăciunea pre
moșie ar să iiae stăpânul moşiei.de tâtă perdeoa câte un miel și câte taleri
anul

. ...:.+.+.de

la

Blasgoveştenie

- mători, măcar că n'aii ada nimic
să și-i bage locuitorii
în. pădurile.
pânul moșiei şi așa să "1 bage, iar
'aceia. să 'plătâscă : preţul:ce putea
- unul din locuitori. nu are volnicie

și până

la

Sf. Gheorghe.

Pentru -rt-

stăpânilor .moşiei, dar. nici să îndrăsnâscă
cele poprite,: ci întâiii să-se tocmâscă cu stăcare se va îndrăsni fără toom6lă să “i bage,
să iae stăpânul. moşiei 'şi de la alţii; Nici
să. veneze pesce în heleşteui stăpânului :mo-

șiei, iar. când va fi baltă pre moșie, aii voie să vâneze şi să dee deciuială din

dece peșci unul;:deei d-vostre ispravnicilor, să daţi mână de ajutor stăpânului
„moşiei îndatorind. pre cel ce: se xa arăta cu împotriviri la aceste, casă ȘI
- potă -avea dreptatea şi folosul: săi. după condica Divanului; pentru care 's'aă
dat la mâna stăpânului moșiei acestă carte a Domniei. mele,-porancitâro . către Dumnâlor,: de: urmare: întru tote cum poruncim mai sus.—1804, Iulie 31.
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„„„... AYem de observat că qilele de elacă şi alte «ponturi» la unele moşii
mănăstiresci variază şi sub Constantin Ipsilante Se pote documenta
acâsta cu hrisovul acestui Domnitor din 98 Iuliii 1804, ce dăm în notă !.
„4.
Prea InăWate Dâmne.
: Pre acstă alăturată alegere isprăvnicâscă ner&mâihd odihniţi locuitorii

din patru sate: ce 'şed
riei tale, din luminată
“+ră prin 6 dintr'ânșii,
i Stan. Siiniţu şi S6re:
“jos (bez -uncheaș

pre moşiile. mânăstirei Dealul,
poruncă, Vătavul de Visterie
Criste Glodea, losit Baco, şi
Glodea: ot: Glodeni, și Vladu

cântătorul

ce ait

după jalba ce ai dat Mă"i-aii adus şi înaintea n6sVasile 'Ţincuș ot Ocniţa,
Corbeţu ot Răsvadul de
satului

Colibași, dar

ce are mănăstirea, tot a Măriei

sale, rSmâind

venit

de pre partea

giseră că se află bolnav) față cu Dinul vechilul, cu adeverinţă în scris al
părintelui Săvastis, chir. Dionisie Năstavniocul acestei mănăstiri, şi: întrebând pre
jăluitori la ce nu sunt. mulțămiți? nu avură alte a- răspunde, „decât: tot. acea
„ce. ai. dis la ispravnici; cum că ar -fi avut obiceiii pentru clacă, ca ori să lucreze: câte trei qile preste an, seaii să deo de casă câte un zlot, arstându-ne
spre. ajutorul lor, adecă sătenii din Ocniţa; o luminată hotărire făcută cu DiYanul în 1& 4790, Nosmbre 12, a Măriei sale prea Inălţatului Domn părintele
Măriei tale, cuprindând că aii dis" acești săteni că:fiind Jocuitori între munţi
“şi: neavând! loc de hrană din destul, aii avut osebire la .clacă câte 6. gilo pre
an, seaii câte: un. zlot de casă, de care ice şi Măria sa, că obiceiul. şi testamentul la toţi locuitorii . țărei de obște -este.oră 12 dile seaii un zlot, care
obiceili are'a se urma și la dânşii, dar fiind şedători la locuri de munte ŞI.
pre moşia mănăstirâscă şi având mănăstirea și alte sate cu 6meni. de. lucru,
ca de la acești săteni ot Ocniţa, să aibă-a lua zlotul de
„hotăresce Măria: sa.
„casă, iar avend' mănăstirea trebuinţă a cere şi de la aceştia-lucru, să vor „aşeda
între dânșii și eu socotâla tot a zlotului; împotrivă ne arată vechilul mănăstiroi alta hotărîre tot a Măriei sale părintelui Inălţimei tale, dată în urmă
preste frei luni și jumătate, adecă în 16f 1780, Februarie 29 și coprindătâre
că neputându-se învoi sătenii ot Ocniţa eu mănăstirea, aă orînduit Măria sa
printr'acâstă poruncă cu hotărire, ca fie-care casnie să lucreze mănăstirei pre
an. câte. 6 dile de om. iar alţi locuitorii din alte sate de pre năoșiile. mănăstirei, afară dintr'aceștia, să urmeze obiceiului carele este la obşte; decă fiind-că
în urma hotărîrei doninesci ce aii sătenii ot Ocniţa la: mână, a “părintelui Măviei tale, s'aii făcut; altă hotărire

„cea d'întâiti hotărîre jos. și îndatorind pre săteni ot Ocniţa cu ușurare pentru strimtârea locului să clăcuiască mănăstirei câte. 6 ile pre an, după obi„ceiul ce ati mărturisit înşiși ei înaintea. Măriei sale :că ai avut, iar alţii locuitori din alte sate de pre. moșiile mănăstirei, afară dintru aceștia, să urmeze

obiceiului care ește la obște, după

acesta din urmă holărire se cuvine a se

urma pentru clacă spre a clăcui sătenii ot Ocniţă câte 6 gile

cuitorii

din

clăcuiască

cele-l-alte sate să

urmeze

obiceiului

care

pre an, iar.lo-

este la obşte, adecă

mănăstirei câte; 12 dile pre an; iar pentru cele-l-alte

să

adeturi ale

moșiilor să aibă-a urma, atât sătenii ot Ocniţă, cât şi sătenii din alte trei sate
toți la tâte și întocmai după pravilnicâsca condică; iar hotărîrea cea desăvirşită.... 4 proci.— 1804, lulie 23.
a
Me
Ghica, vel VorConatantin
Vornic
vel
Oreţulescu,
Vel Ban Manolache
nic Stefan Văcărescu, vel Vornic Dumitru Racoviţă, Nistor Camiînar.
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Din două-spre-dece gile clacă pre an la Ocniţa, moşie:a mănăstirei Dealul, se reduce la cinci numai.

Dă

sp.

Iă Constantin Alexandru Ipsilante Vod.
Locuitorii din patru sate de pre moşia mănăstirei Dealul, însă Ocniţa,
Glodeni, Răsvadu de jos și Colibaşi, nerămâinăd odihniţi la acstă anatora,
g'aii intăţoșat:la Divan înaintea Domniei mele cu Dinul vechilul Sfinţiei sale
Arhiereului Sevastis Chir Dionisie Năstavnicul numitei mănăstirii, unde ce-

rând de ni s'aii arătat hotărîrea cea cu Divanu a Măriei sale părintele Domniei mele, văgum
cuprindătâre,

li s'a

că acea hotărîre este făcută numai pentru sătenii ot Ocniţa,

că înșiși acești

săteni

păzit la toții Egumenii,

aii arătat atunci

că aii avut obiceiii

care

de da ori zlot de casă seaii clacă, făcea șase

dile clacă pre an, de care obiceiii. măcar că vechilul mănăstirei ai

tăgăduit

atunci, dicând că nu este sciut, dar arată Măria sa că sătenii aceștia fiind șeqători la loc de munte și pre moșie mănăstir6scă și având mănăstirea și alte.
sate cu 6meni de lucru, de acea aă hotărit ca de la aceștă săteni ot Ocniţa
să aibă a lua - zlotul de casă, iar având mănăstirea trebuință a cere și de la
aceștia lucru, să se aşede între dânșii cu socotâla tot asupra zlotului, iar cea
de a doua poruncă tot a Măriei sale care în urmă se vede dată la jalba Egumenului se văgu cuprindătâre, că neputându-se învoi numiții săteni ot Ocniţa
cu mânăstirea, aii poruncit Măria sa'cu hotărire, ca fie-care casnic să lucreze
mănăstirei pre an câte 6 ile de om, iar alţi locuitori din alte sate de pre
moşiile mănăstirei, afară

dintr'aceștia ot Ocniţa, să urmeze

obiceiului

care este

la obște ; după care cuprindere a acestor hotăriri, fiind-că sătenii de la cele-l-alto
sate, adecă Glodenii, i Răsvadul și Colibașii ați să urmeze pentru clacă -obiceiului care este la obște, am poruncit de s'aii isgonit din Divan, îndatorindu-ă

ca să fie următori după condica Divanuluia clăcui, iar pentru sătenii de la

Ocniţa, fiind-că hotărirea ce li s'aii dat lor de la Măria sa părintele Domniei mele cuprinde să dee zlotul de casă, seaii de va avea mănăsțirea: trebuință
de lucru

să se așeze

între dânșii tot asupra

zlotului, li s'aii gis dar numiţilor

săteni să ne arate ce urmare s'aii făcut după acea hotărire, şi ati răspuns că
în urmă s'a învoit cu munăstirea ca să facă clacă de om câte trei dile pre

an, fiind acâsta și cu mulțămita lor, cărora cerânduli-se să arăte vre-o învoire

în scris acestui așeqămînt de trei dile, aii răspuns, că înscris n'a; după acâsta
s'aii întrebatşi vechilul mănăstirei de aii apucat cei după vremă Egumen! ca
„să facă clacă câte. 6 dile pre an după porunca ce se vede dată în urmă, şi
ali. răspuns că;le-aii. făcut cerere a clăcui câte 6 dile, dar nesupuindu-ge nu
aii foșt următori;

s'aii qis dar numiţilor săteni, că de vrome ce de a lor bună-

voie primesc să facă clacă- trei dile pre an, să mai lucreze alte trei ile ca
să se facă 6 dile pre an, şi pentru acelea trei qile până la şese să le plătâscă
„_mănăstirei câte cincă parale de gi, ca se'contineze prigonirea d Ja nijloc, şi
ali r&spuns că fiind șegătoră
la loc de munte strîmpt, le este preste putință,
li s'aii mai Qis iarăș ca să făcă dar cinci gile clacă pre an fiindu-le destul
scăjământul ce'ise face de șâpte dile până la 12, care lucrâză cei-l-alţi de
obşte locuitori, mai vârtos fiind și pentru al Lor folos suiletesc, a face acest ajuto» de clacă câte cinci gile pre an la un Dumnegeesc locaș. pre a căruia mo-

şie își ati odihna şi hrana lor, și nici

i-am orînduit Domnia

mea la Dumnâlui

adâsta

primind-o sătenii, din

cinstit și erediiicios boerul

Divan

Domniei
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„Cu deosebire era :neinţelegere tomna între; ţărani.şi proprietate,
„de la dijma porumbului. Acesta vădând. Constantin Ipsilante, el dete

o circulară nizam, încă din 27 Martie 1804, în cuprinderea următore:
pF

I6 Constantin Alexzaniru

Dumpâvâstră

Ipsilante

Voivod 4 gpă.

Zem.

Vlascoie.

ispravpicilor ot sud . . - « sănătate, vă facem,în scire,. că

fă“pentru -tâte: râdele pământului; după vechiul obiceiii al:ţărei, este întocmire
"cută prin pravilnicâscă condică de către Măsia sa părintele Domniâi mele prin

“sfatşi socotela 'de obşte a părinţilor Așhieteişi a Dumn$lor, boerilor de '4 se
păzi” întru îiâte, numindu:s6

Pravilă a pământului acestuia, după care toţi, de

„obşte. sunt: datari a. urma, dar. fiind-că din unele pricini de «judecăţi ce s'aii

căutat şi:se caută la: Divanul - Domniei -mele între locuitori: cu arendașii, ce
țin locuri. şi: boeresci și mănăstiricescă, am vădut în" pricina: dijmei porumbu-

lui curgând o nepotrivită urmâre împotrivă,că să ine: dijma porumbriluila

“a 'pogon patru. baniţe' „porumb. grăunţe cu. baniţa de. ocă 22, cu. care mulţi

„din locuitori,se năpăstuese, plângându-se unii, că, li se măsâră de arendașă,şi

_de stăpânii moșiilor, locurile:și fără de porumb şi. le. cere: deplin, alţii de nu
facă porumb dijma o cere deplin, și alții că cu ceeace fac abia plătesce dijma

“şi alţii că li se iă cit baniţă mai mare;la 'acâsta luând Domnia nea s6mă în

prayilnicesea condică ce este. pecetluită de Miiria sa părimtele Domniei mele, am
„găsit la. cap..al 9, unde se rînduosce cele drepte ale stăpânilorde moșie, scriind
pentru porumb.a da dijma din: dece una, cum se urmâză şi: la cele-l-ulte roduri,

“iar

laisfivşitul: acestei :piavilnicesci eondice 's'aii -găsit un adaos scris 'cu mâna,

că îîn tiimiă Sai întocmit să se ide patra baniţe de pogon, care acâstă adăugire certetând'o Domnia

mea am găsito că nu este făcută de Măriasa pă-

„âmțele Domniet: mele,; care Ca 0 adăogire din urmă, ce nu se cuprinde. la
celea tipărite și întărite de Măria. sa -părintele nostru, și ca o nedriptă ce

“este în adevăr, o am ancrisit Domnia mea, Și d6 împreună cu prea Sfinţiasa

“Dăvintele “Mitiopolit și “ea Dumanâlor veliţii boori, făcând. chibzaire, am găsit
la celea tipărite
„a fi deciuiiala cea dreptă cumpănire, după. cum este întocmită
şi întărite; întru aceeași privilnicâscă condică, pentru-că de -va face locuitorul

porumb mult, va 'da. și::la stăpânul moșiei dijmă:multă, iar: făcând :puţin "va da
puţin, iar de: nu -va face nimic,nu va da nimicși euce baniţă va măsura po-

mele biv vel- Ban Constantin Ghica Epistatul logofeţiilor mari, ca să Şi iae
s6ma, și să "și al6gă una din două mijlice ce Sati qis, după care fiind-că Dum.
„mâlui' Banul

-făcii arătare Domniei

mele, că în celea de pre urmă s'aii îndu-

și S'aii mulțămit a clăcui câte cincă dile pre an, r&pledat“şi namiţiă: săteni

'mâind'la acâsta amândouă părţile învoiţi şi împăcați, întărim dar şi omnia
"mea învoir6ă acesta, și poruncim ca de acum namiţii săteniot Ocniţa să clă-

câ cinci gile pre an, iar nu iai mult.—41804, Iulie 10.
cuiască la mănăstire
Snăstire' câte
e Coă-XUVL ls

„897

ISTORIA ROMÂNILOR

rumbul -locaitorului cu acea baniţă va lua pe cea d6 a decea stăpânul, cu care
acâsta lipseace tâtă nedreptateace să urma după acel adaos; deci şi de ati apucat
şi de aji luat cei din stăpânii moşiei cărți Domnesei ce se obişnuiaii de se da,
de la Divan cu cuprindere a se lua dijma portimbului, după pogone; dar.iată
cu hotărîre poruncim, ca atât Dumn6vâstrăsă o sciți, cât și Ja toți de obște

stăpânii de moșii şi arondașă, precum şi la locuitori să o faceți cunoscut ea de

acum înainte dijma porumbului să se iae zeciaială după prăvilnicâsca condicăs
după care aşa aveți şi Dumnâvâstră

a face de acum

înainte hotăririlor prici-

pilor de "judecăți ce se întâmplă între: locuitori. cu, arendaşii sai cu stăpânii de moșii, urmând

şi păzind cu toţii acâstă hotărîrg şi oră la stăpâni de moșis:

seaii. la arendași de se va afla cărți date cum urma Divanul până acum, eu.

cuprindere de dijmă pe pogâne, să se iae de la mânile lor şi să se trimită la.
:
i
Domnia. mea.— 1804, Martie 271.

Asemenea două pitace la două Depertamentură s'aii făcut.

""Un Medelnicer Bengescu,

este acuzatde țăranii săteni Slătio=

că-i supune la dări nelegale.
Domnitorul! trimite următorul pitac la ispravnici:
«Piind-că sătenii Slătiorenă ai venit şi se află acum;în, Bucurescă, care
şi jalbă ati dat acum Domniei, cerând apărare de dările ce sunt următâre ale
ca îndată după primirea acesteia, numai decât să'ți
mioşi6ă, îți” poruneim dâr,

reni,

veă fi având, pentru
tnimiţi vechil vrednic cu tâte sineturile,i scrisoșile ce.

acestă moșie; ca să se înfăţişeze cu numiții înaintea Dumrslor veliţilor, boeri,
spre a se cerceta pricina prin judecată şi să se facă anatora. Să nu zăbovesci
- pâriţii aică,: G6meni de ţeară find, că .
trimiterea vechilului, ca. să: nu ste
ți se va trimite mumbașir cu trâpăd și vei plăti și cheltuiala, ci dar așa să

urmezi negreșit.—1804, Martie 102.

E

.

a

sătenii
de pă
In 46 Iulie 1804, - Constantin Ipsilante se mai ocu
i
pontur
unele
ce
Slătioreni şi le acordă unele scutiri și le recunâs

" osebite de cele obşteşci 2.

4."0od. XIX, fla 159.

„9. Cod. XXXVII, fila 60.

|

a
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3. Prea mălţate Domne.

După

luminata poruncă a Inălţimei tale,ce imi se dă la acestă jalbă ura”

mând am pus de s'aii căutat în condicile Vivanului acea” hotărire ce die . că

a avut de la Măria sa Alexandru Vodă Moruzi pentru apărarea vămei și li
s'aii răspuns că a se găsi o luminată porunca Măriei sale Alexandru Vodă Mo-.

ruzi în dosul. jilbei locuitorilor Slătioreni, cu I&tul 1193, Aprilie 6, unde pre
lângă claca care se hotăresce a o plăti câte un zlot de vatră —iar

cu lucru n'aăi
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Faţă. cu actele de mai

A» URECHIĂ. .

sus, fixând din notă «ponturile clăcei» este

locul se aducem un hrisov ce Constantin Ipsilante işi acordă sieşi, ca
proprietar moşiei Zimnicea
cu târg. Acest hrisov.e din 25 Februarie

1804, şi nu se mărginescea atribui proprietăţei. acele drepturi ce mai

susle recunâsce Vodă la alţi proprietari, ci şi le maj amplifică şi le

adaogă cu multă. bună-voinţă,

ba încă îşi. acordă şi scutiri

Dăm în notă actul.în t6tă intregimea
lui :.

de vamă...

€

fost supăraţi şi. pentru dijma bucatelor, i fân a nu fi supăraţi. împotriva con
dicei Divanului,—se cuprinde și pentru. vamă, chiar așa; așișderea şi pentru -vameși după cuprinderea condicei care serie cum că: când va vinde pământean unul
la altul vite seaii somănături pontru hrana lor, să aibă pacede vamă; poruncesco Măria sa ca să fie apăraţi de vamă pentru vite seaii semănăturide hrană
ce vor vinde și vor cumpăra unul de la altul ;. care acestă hotărire este cuprin“dătâre și următâreși în -catalogul vămilor de acum. pentru toţi de obşte și la
erbărit asemenea se cuprinde a nu fi supăraţi locuitorii, după care la cererea
acel sinet, să li se dee acum luminată. porunca
lor și de li s'aii prăpădit

Inălţimei tale spre a nu fi supăraţi împoţrivă.—-1804, Iulie 16
“

PI

„o

1. 18 Constantin Alexandru

Ipsilante

Vel Logofăt:

Voevod.

După. cuprinderea catalogului -vămilor, poruneim să fie locuitorii aceștia
ne supăraţi de vamă pentru vite scaii semănături de hrană ce se vinde și vor

cumpăra unul de la altul.—1804, Iunie 18. Cod. XLY, fila 66.

Hrisovul moșiel

-

Zimnicilor a Măriei sale lui Vodă, de privileghiuri.

Aşegemînturile și întocmirile acele ce sunt următâre dreptăței praviloi şi
obiceiului

celui

obştesc și legiuit al pământului întru ori-ce fel de pricină, nu

numai se cade a-și avea urmarea lor și ca nisce diepte, ci cu cale se cuvine
a se şi întări de către Domnii și oblăduitorii ţărei, de a fi pururea şi tot-d'a-una
nestrămutat şi. de a se păzi dreptatea ce are fiteş-care întru ale sale, precum
de obşte aşa și în parte; drept aceea dar, fiind că casa ndstră părintâscă. are
moșii într'acâstă ţeară la judeţul Teleormanului care se chiamă Zimnicile, locuită cu 6meni pământeni și strâină ce se hrănescși ati odihna lor pre dânsa,
cari după condica Divanului și după obiceiul pământului ce se urmâză la tote
moșiile boeresci și minăstiresci de obşte, fiind datori a urma și păzi privilegiul dreptăţilor- numitei moșii cu nestrămutare și cu statornicie tot d'a-una;

am găsit cu cale, atât pentru ca să fie sciut fieș-căruia locuitor datoria lor cea

dr6ptă, cât și pentru, ca nici Epistatul ce va fi orînduit pre vremi să nu facă
alte urmări și supărări mai mult, și am întocmit și așegat Domnia mea pon-

turile cele cuviincise și drepte, cari sunt acestea:

|

1. Câţi locuitori locuesc pe acâstă moșie de ori-ce fel de braslă, ati se
clăcuiască câte 12 gile pre an, după condica Divanului și după obiceiul obştesc
șl pământului, iar cari din ei nu vor voi, se se invoiască cu Epistatul;
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Atrageră atenţiunea lectorelui asupra innovăţiunei de la punctele 4,
unde găzduirea de &speţi” devine un privilegii al hanului proprietăţei.
_

2. Rachiii şi vin locuitorii nu ait voie să vîngă pre numita moşie, fiind-că
numai
acestă volnicie după condica Divanuluiși după obiceiul pământului este
de a vinde

stăpânului moșiei

vinul și rachiul

săii pre moşia sa, nici de a ţine

caselor lor
pre la casele lor vin și rachiii, pentru ca cu pricina de trebuinţa
pati

voie se aducă

vin

şi rachiii străin

de vas,

în feluri

fiind-că cu pricina

vinului
acâsta învederat lucru că pricinunesco pagubă şi nedreptate la vîndarea
obştesc.
este
ce
i
privilegii
:
dreptului
a
împotriv
moșiei
ui
şi rachiului stăpânul
lor
"3. Câţi din locuitori aii vii pre moşie şi aii crame d6 a ţine vinul
lui
Epistatu
scirea
prin
fie
să
dar.
lor,
casele
la
pre.
pre la vii, ai voie să aducă
moşiei. ,ca să iee ţanc şi când le va vinde

cu ridicata. se fie iarăşi prin scirea

vin stricat
Epistatului, cum și rachiul ce-1 fac din tescovină, și drojdii seaii
cu mă&runvinde
potă
nu
să
acâsta
-cu
ca
urmeze,
se
din viile lor, asemenea să
ţişul la alţii;
4. Piind-că pentru odihna și: înlesnirea fieș-căruia negustor trecător, este
întmadins han. în Zimnicea pentru primirea în conac a fis-căruia, nimeni altul
să. nn aibă voie a opri la casa lui negustor: seaii marfă ce vine din potriva
Şiştovului, oră de la Bucurescă, seaii: din ţeară,. şi ori-câţi . negustori seaii marfă
siguvine. de la 'veri-ce parte de loc, să conăcâscă la han; fiind și de folosul și
vre-un
de
ferit
mai
fi
pote
ranţa şi a însuşi acelor negustori cu mărfuri, unde

se cacirdisi niscat mărfuri. .
5. Nimeni nu are voie a ţine scaun și a tăia came de vîndare, fiind-că
al stăşi acest aliş-veriş după dreptate şi după obiceiul pământului este numai
AM
moșiei.
pânului
6. Câţi din ţărani "şi-a făcut, nămestii, de case mari și aii apucat locuri
înăuntrul

îndestulate

oraşului,

sunt

după

dreptate

datori, ca întrun

des fieş-care pre an 6re-ce. chirie pre stânjen, învoindu-se

Epistatul

N

furtişag de cât afară, care acâsta este și pentru folosul -vămei Domnesci'a nu

oraş, să

şi întoemindu-se cu

cură și tei :ce vor xeni:să
moșiei, cu drâptă: cumpănire,

se așede. cu.

casă seaii
locuinţa pre moșie, să fie prin scirea. Epistatului moşiei și vîngără de
prăvălii când vor face, de la unul la altul, după obiceiul pământului, să fie prin
a.
scirea Epistatului, precum şi cine: vor "vrea a' face prăvălii să nu fie voln:c
şi
moșiei:
Epistatu
cu
scă
învoia
se:
să
întâiii
ci
ui,
face. fără scirea Epistatul
ăi
:
a
Di
apoisă aibă voie a face.
gardul

bălţei

dese face l6să de. prinderea

a da deciuială;

iar nu

acei taleri una. sută

7. Penţru

peșcelui de se închid

din balta
bohazurile. şi se prinde peșce, atât cu aceia, cât şi cu alt meșteșug.
ce este pre moșia fimnicei, după dreptate şi după condica Divanului se îndatorese

ce se obișnuese

loc de deciuială, fiind cu pagubă la. venitul -moșioă.
8. Find-că: pentru trebuința moșiei,se cumpără

4.000 vedre

vin şi 300. vedre.rachiii,

poruncim

Domnia

din potriva

a “i da în.

|

Şiştovului

mea ca vamă seaii că-

minărit să nu plătâscă pre acâstă sumă de vedre, ci să fie tot-d'a-una nesupărat
a se

Epistatul de vre-o cerere a Căminarului seaii a Vameşului; deci pentru
nupăzi acest privileghiii al numitei. moșii întocmai. şi. in: tâte, după mai sus
îmfără
moșie
acâstă
pre
locuesc
câţi
locuitorii
urma
le
a
şi
mitele ponturi

potrivire acum şi tot-d'a-una după vremi, ar dat acest. Domnescul nostru hrisov
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în note sentinţa aată, de Constantin Ipsilante, „pre „ana-

Divanului

în o afacere, de reclamaţiune. a

locuitorilor

de. la

Valea-Mare şi Nămăesci contra proprietarului moşiei Nicolae Rucăreanu, că-i supune la clacă împotriva dreptului lor hotarit prin special

aşedămint, nedându-le locurile de hrană otărite de ponturi, ca'să facă
cele 12 ile de clacă.: Domnitorul decide, că dâcă! Rucăreanu nu dă:
sătenilor locurile legiuite de hrană şi de casă, să nu fie nici e în
drept aa cere, 16tă claca...

|

E

au

de întărire şi cu: Domnesca ndstriă iscălitură Și i pecete; deci poftim. şi pre frații
noştrii Domiii: :ce. îri. urma .nâstră vor oblădui, să bine-voiască â le: întări ca
nisco drepte şi cu 'cale; ce nici. la obiceiul cel, de: obște al-moșiilor, . nici la :
orinduiala dreptăței: nu se înipotrivesce; și am. întărit :hr:sovul acesta cu În- :
săși credința Domniei mele, :I& Constantin Alexandru Ipsilante.Voevod: şi: cu;
credinţa. prea .iubiţilor Domniei: mele fi: : : Alexandru, Dumitrașco; Gheorghe,
Nicolae și loan Voevogi, martori fiind și Dumnâlor cinstiţi și credinșioși, bogri
veliți ai Divanului. Domnieă mele: Pan Manolache: Creţulescu vel Ban, -Constantin Ghica Logotă, Gheorghe Mavrocordat Postelnic, Radu Golescu vel: Vor=-:
nic :de ţeara de sus, Grigore Brâncoveanu Vornic de. ţeara, de jos, Dumitrache .
Racoviţă vel: Vor nie,, Barbu Văcărescul vel. Vornic, Petrache Ritoiidi vel. Vornic .
al. politiei, Dumitrache Racaviţă Clucer, Mihalache Racoviţă Paharnic, lenache
Golescu Stolnic, Constantin Orăscu Sluger, Tancul vel Pitar, și Ispravnic Constantin Ghica vel Logofăt; și sa scris hrisovul acesta întru al douilea an dintru..
întâia domnie a Domniei mele aici în orașul scaunului Domnici. mele Bucuresci, la -aniă de la nascerea :Domnului Dumnezeă şi mântuitorul nostru
Isus Hristos—4804, Februarie 25, de: Chiriţă Logofăt de Divan !.
Fila 235,

4. Prea

ălţate

Domne.

Din: luminată porunca Măriei
nostră, pre Nicolae Rucăreanul biv al
Lung cu jalba cea dat pentru unii
Nămăesci ot: sud Muscel, care este a

tale Vătaful de Divan a adus înaintea
3-lea Logofăt Epistatul orașului. Câmpuldin săieniot Valea-Mare ce șed: pre moşia
sa şi a altor moșneni și după pravilni-

câsca:condică,

cari

cei mai

mulţi

săteni

loonesc

pre

moșia

orașniui

s'aii în-

duplecat şi aii făcut așegămînt prin zapis ce ni-l arată scris, Decembre 3, iscălit
de opt săteni, adeverit și de 6 martori, ca să clăcuiască câte 6 dile numai
că să le dee voie a aduce lemne uscate din pădurea Nămăesci pentru casele
lor, iar vre-o 5—6 din ei cari șed chiar pre moşia Nămăesci, nu numai supunere n'aă arătat, ci încă ai sărit cu gâlcâvă la dânsul. necinstindu-l cu
înjurături și “cu vorbe preste şi. cere dreptate; faţă fiind şi. pirîţii r&spunseră, că la stăpânitorii ce-ţin6a niai înainte moșia Nămăesci, întâiii avea
obiceiii de da pre an câte 24 bani, apoi a făcut câte bani 60 și mai în urmă
aii suit bani :90, iar a lucra. gile n'a fost supăraţi, arătând și o carte isprărnicâscă de judecată, scrisă din trecutul

cererea.
trebară
pîra, ca
de. aii

Nvembrie 18, în .care coprinde

numai

jăluitorilor şi răspunsurile piriţilor, iar” vre-o alegere nu face; se însătenii ce piră fac acum asupra Rucăreanului și qiseră, că acâsta le este
să nu'ă supere de clacă, ci să'ie iae: câte un zlot pre an; s'a: intrebat
adeverinţă în scris -de: la stăpânii moșiei, cum că sunt așegaţi întru
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şi proprietarul moşiei; un ţă-'
-Ta'ocâsiunea'gâlcevei dintre locuitori
cere să se facă cercetare,
a fost lovit de acesta cu un şis. Divanul:

ran

țărei ea. este întărit, de toţi
obiceiul,
acestaș. chip şisrăspunșeră. că nai : deci. andru Vodă Ipsilant părintele InălAlex
Domni, cum şi de Măria sa

Juminaţii
esto întru acestaș chip, ca locuitorii
ţimei tale; alcătuit în: praviInicâsca condiică la stăpânul moşiei pre an 12 dile, .
; olăcuiască
'străinesă

ce: şed: pre : moşii:
să li-se iae câte un zlot' prâ:-an, Îar-seaii: neavând stăpânul moșiei de lucru,
şi să nui supere cu: cererea de 12
pentru cei ce vor face aşegămîntul Jor-pîrîţi
i: vre-o adeverinţă Ja mâna lor a
qile;, după: care - acest: obicei ; fiind-că
:
n'aii, sunt dar datori a -clăcui 192 gile
stăpânului moşiei de mai puţine” dile
luat
le-aii
de
vrut
ai
căci
l, cu pricină
deplin; neputându-l sili: a lo-lua zlotu
voia stăpânului moşiei, ca când nu vat
în
ă
lăsat
este
a
acest
căci
până: acum,
iae'cite'un zlot, iar 6i nu ail cuvîn
avea trebuință de 'lueru, atunci: să le
nedreptate stăpânitorilor de moșiă,:

de împotrivire, măcarcă cu: acâsta se. fade:
inţă de lucru, căcă vine pre odi
a lua icâte “un zlot când nu va avea trebu
m. la alţi oameni ce ne lucr6ză
pumat ieâte 2 parale și o liţeae, iar noi45, plăti
'ci:să bine-voesci Măria ta a se face câte '20' paiale: pre .qi -une-ori şi: câte măcar câte dece. parale pre ţi, care fac
pânitru toţi de: obşte îndreptare, să dee pîrâţă, să fs luminată porunca Măriei
cum şi pentru:
3;ri
pre 12 dile tale
i acele
alui, ca să-i supue şi fără de-voia lot a elăcă
judeţ
i
tale: către. ispravnici
t mali:
'osebi
că,
condi
a
câsc
ilni
prav
în
uesce
1a:gile: pre an; după:cum se orînd
r Loari
al:lo
săt6n
un
pre
ul a lovit

rean
fac: numiţi săteni piră, că::Nicolae Rucă încât şi-a înfrânt şișul, lă care acâsta
răi,
de
atâta
şiș,
un
cu
gât
Bustea preste:
ă G mărturii, însă Constantin Hliat biv
măcar că şăluitorii aduse înaintea nâstr acoea ce s'a întâmplat prigonirea între
Clucer de arie arâtând: că chiar în: dioa
pre Busteă în Câmpul-Lung şi nu
Rucăreanul şi acel loan Bustea, a vădut
he Urăianu Sameșul isprăvnicesc că
avea nici un semn de lovire şi Dumitrac a jăluit la Ispravnic, și "i-a r&Spuns
de
a fost de faţă când a venit loan Bustea
cu Rucăreanul, fiind-că nu se vede lovit
a
judec
ce-l
u
pentr
n'are
că
l,
Ispravnicu
la Ispravnic, n'a găsit judecata pricină.
undovaș, şi Nicolae ot Jude, că aflându-se
plat taţi când'-a mers Nicolae Rude bătaie,şi Stoica Izbaşoiu că s'a întâm
ca să facă clacă, ali început: Bustea
lor
căreanul la Nămăesci şi gicând 6meni
la

care năcăjindu-se Nicolae a cerut
şi un' Mihaiii al Pianalui al înjura, deeu şișul întinsa, și a dat Nicolae odată
«a dat tâca

sluga-lui un băț, iar sluga
a?] vătăma nimicşi loan Albescu! Și
într'însul (Bustea), ca cu un băț fără la prigonire, dar din spusa altor săteni
faţă
Nicolae Vălimăreanu că n'a fost de
a în urma prigonireă, nu era vătămat
Buste
pre
ei
şi
t
-vEdu
şi după'cum lait
vindecătură şi semne
nu are vr6-0
că
u
nicăirea, după cum şi de noi se văd
lovit şi nici ispravniciă prin mai sus
de lovirela gât, unde qicea el că Pati
pomenesc nimic de acestă pricină a.
nunsita cart de judecată vedem că hu
fac piriţiişi. Bustea, și pentru
dar cu tâte acestea, de” vreme ce: acum
gălcevei,
“luminată: poranea -Măriei tale către:
acest -davajilăc, găsim cu cale să fie
cârcetare la faţa locului prin martori
Dumnâlor ispravniocii jadeţului, ca să facă vor. fii aflat; aţă când s'aii întâmplat
se
ce
neimpărtiniți şi vrednici de credinţă
rul, să înșeiinţeze Mărisi tale, ca
prigonirea

şi iin ce chip

se va adoveri

adevă

. lanuario 13.
4803,
rea
să se: facă “Busti 'îndestulare, iăr hotărî;..—
beiu, Radu Golescu, Scarlat Căminar,
“Nicu Biăncoveahu,' Constantin 'Stirlescu
vel. Logofet.
Baăvbul Văcărescu ' Vornic," Istrate Creţu

3 Up
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dar: Domnitorul nu se pronunţă de loc în acâstă
rire: numai

cât privesce -claca,.

E 18 Constantin Alexandru
; Neaeșul

și Manole

şi

Ipsilante

Ioan Bustea,

privire, ci dă hoţă-

:

Voevod i gpd.

Zem.

ce se arătară

vechili

Vlahiscoie.
și

din

partea

celor-l-alţi- săteni oţ Valea-Mare, care se află cu. locuința pre moşia Nămăescă,
nerămâind. odihniţi la acâstă: anatora a DBumnlor veliţilor boeri, s'aii înfățișat şi Ja: Divan, înaintea Domnie mele cu Nicolae, judeţul ot Câmpul-Lung,
vechilul- lui Nicolae. Rucăreanu biv -treti Logofăt, unde întrebaţi fiind numiții
săteni, mai întâi pentru provlima ce fac, că-până, acum n'a Lucrat gile de
clacă, ci ati. dat :zlotul de casă, de ati avut la acâsta vre-un aședemînt cu stă-

pânii

ce iaii fost ai moșiei,

să arate şi să dovedâscă

acel

așegămînt

înaintea

Domniei mele.și nu putură să dovedâscă nici un aședămînt ca acela, iar moş-

neniă .ce aii fost mai înainte stăpâni moșiei acesteia, din care unii fuseră față

la Divan, cu, toţii tăgăduiră,

că nu. aii avut

nici

un aședămînt ; daci, neavând

Nămăeseii vre-o dovadă de aședămiiât la obiceiul ce dic, s'aă întrebat dar, cu
ce cuvînt -se împotrivesc a nu face dilele de clacă. ce sunt rînduite la tote
moșiele țărei după condica Divanului? şi răspungeră dicând, că pre acâstă moșie
Nămăesci, a pîritului, pe care locuesc,. alt folos de trebuința: hranei lor şi a
dobitocelor lor n'aii, decât numai lemne de foc și apă, iar arături de bucate
giseră că 'şi fac la vale, pre alte moşii străine, departe do satul lor, precum
nică loc. de pășiunea vitelor pre vară, seaii livegi pentrua 'şi agonisi fenul de
trebuinţa. vitelor

lor

pre iarnă,

lor, diseră că o fac pre altă
nici loe de arătură,

3

diseră că n'a,

moșie, ce este

nică, loc de hrana

9

ci totă

vecină

dobitâcelor

cu

p

păsunea

i hrana vitelor.

Nămăescii, şi că unii

lor. nu

ai, corură

a nu

fi

supuși la facere de clacă, ci'să dee zlotul de casă; împotrivă răspunse și vechilul
Rucăreanului, că moșia acesta Nămăescil, până acum fiind fost sub stăpânirea

moșnenilor

Nămăescă,

nu aveai trebuință

moșnenii

de clacă: şi de aceea le lua

bani, iar acum. luând în stăpânirea lui cu schimbul, ca unul ce ars trebuință
de lucru, cere să “și aibă dreptatea .ce aii toţi stăpânii de moşii în tâtă ţeara,
adecă să clăcuiască gile 12 pre an, după cum pravilnicâsca condică și ponturile
Divanului coprind, iar pentru pricinuirea, ce gic. ei, că nu aă loc pre: acâstă
moșie, nică a 'și pașce vitele, nici a 'şi cosi fânul de trebuința hranei dobi- .
tâcelor lor, la acâsta dise vechilul, că este loc îndestul şi le va da și pentru.
pășunea de vite și pentru cosit, care acesta dise, că cu cercetare prin vedere
în fața locului o va și dovedi, iar când nu le va da locul ce le este trebuincios de hrana dobitâcelor lor și de cosit, atunci nu le va cere gile de clacă,
iar. pentru arătură, răspunse vechilul,.că acolo în partea locului fiind spre

munte,

hrana

a. tuturor

locuitorilor. se obișnuesce

mai

mult

cu semăniituri de

porumb decât alte zaharele și pentru aceea fieş-care 'şi are câte o ogradă
desfăcută împrejur de un pogon, ori. două, seaii. şi trei, în care pun porumb,
care acest fel de ogrăgi, pentru semănături de porumb, dise că aii și jăluitorii
aceştia, iar: alte zaharale de grâii, de orz, seaii de in, gise că nu numai iocuitorii acestui. sat Nămăesci, ci tote alte sate de prin prejur, cum și. orășenii
Câmpu-lungeni, să pogdră toți de și le fac mai la vale la câmp, dicând că din
moșia acâsta Nămăescii şi până în locul de unde se incep holdele acelor sem&nătâră
nu este mai mult decât un ceas şi jumătate, coborîndu-se toți acești
mai sus numiții, de-și fac fieş-care semănături pre moșiile de la vale cu plată
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lante apărând
alt cas este în „care vedem pre Constantin „Ipsi

pre ţărani contra epistaţilor mănăstirei

-

.

Tismanal.

ce locuri voesce şi le place.
de dijmă, unii mai aprope, alții mai departe, în vecini
din partea locului, în
i
am cercetat Domnia mea şi pildu altor moșnen potriviră la tacrirul lor, făcând
se
nu
şi
clăcei
pentru rîndul

ce chip se urmâză
t Domnia mea de obiceiul
arătare unii impotriva altora; așișderea am cresta are pre moșia sa loc ca să
nu
ce.se. urmâză, când adecă un stăpân de moșie
cu pășune de vite vara și
îndestuleze pre. locuitorii săteni ce şed pre dânsa;
moșii,
cu locuri de cosit

pentra

iarnă, şi ?şi îac acei

săteni

hrana

pre alte

deplin, și luarăm pliroforie, că la
de păte cere stăpânul moșiei claca de 12 ile
de către stăpânul moșiei pre care
acel fel de moşii se scad sătenii din 12 .gile
, unde "şi pasce și unde 'şi
locuese cu dilele 'ce elicuese la stăpânul moşiei ce 'și:-fac pre alte moșii, cu
turi
semănă
hrănesc vitele, iar pentru arătură şi
fiind-că pentru semânături daii
acestea nu se. scad nimic din dilele clăcei,
daii și dijma ; deci, fiind-că jăluidijmă, şi acolo unde "şi fac semănăturile și
de a. nu clăcui şi numai
ămint
așeg
torii Nămăesci nu avură să arte vre-un
nu se îndatoresce
ce ic că așa ati urmat stăpânii cei d'intâiii,
cu un ciivint
după coprinmoșiei,
:
dreptul
căuta
Rucăreanul, de a nu 'şi cere şi deanu 'și
ce acesta
vreme
în
....:
.
.
ile
pontur
după
derea din pravilnicâsca condică și
ului:
stăpân
voinţa
Ja
este dată
de, a cere adecă, oră dile de clacă seaii parale, nică pâtefi supus Rucăreanul
,
moşiei, după. coprinderea pravilnicescei condică
cari, ori neavând trebuință de
voinţei celor mai d'inainte stăpânilor "moșiei,
l moșiei, at primit a lua bani de
lucru, seaii amelisindu-se a şi căuta dreptu
așed&mint, sunt îndatoraţi a urma.
la dânşii! și neavând, precum am gis, vre-un
an; dar fiind-că făcură sineturile,
pre
dile
12
condicei Divanului, de a clăcui
pășunea vitelor, nici de cositură de
cea-l-altă arătare-că nu ati loc nici de
se îndatoreze locuitorii a face la
nu
fân, care acesta când va fi adevărat, să
dar, orînduim Domnia mea pre
Rucăreanu qilele clăcei deplin: de aceea
primit cercetător la judeţul MusceDumnâta, bosrule al Domniei mele, ce esci
județului, să faceţi cercetare, prin
icii
lului, ca împreună cu Dumn6lor ispravn
loc pre acâstă moşie Nămăesciă,
vedere la faţa locului, de are adecă Rucăreanul
a dobitâcelor lor, pentru. păscut
ca să deo'jăluitorilor pentru trebuincidsa hrană
că are să le şi dee locurile
'găsi
va
de
veara şi pentru: nutrețul de iarnă şi
le să aibă apoi şi numiții: săteni
trebuincidse prin marifetul: Dumitale şi dânduacele 12 qile în lucru; de care să,
a-urma condicei Divanului, spre a olăcui:
că nu are Rucăreanul a le da
u-se
aveţi a'da Dumnâlui în scris, iar găsind
Dumnbvâstră un aşedămînt, cu
locurile câle trebuineidse, atunci să:le faceți
se cade a clăcui, de care aședămînt.
învoirea. amândorora părţilor de câte gile
r, să însciințaţi Domniei mele ca
părţilo
ce veţi face cu învoirea amândorora
să se întărâscă

şi de noi, unde

gâlcâva ce se coprinde
Îanuarie 21.

de mai

să faceți Dumnâvâstră

cercetarea

pricinei

de

1803,
jos, în faţa locului şi să ne însciințaţi.—
.
o

" Coa, XLV, fila 57.

județul Gorj, să jăluesc, că
„_4,„Locuitorii din satele Topescii şila Broșteni,
.
.
moșiei.
adeturile
Tismana “i încarcă

epistaţii mânăstirei

Resoluţiunea domnâscă : « Dumn6vâstră

isprarnicilor, ai judeţului, Veţi -

(LII

_

VA. URECHIĂ |...

„ Gorist

antin Ipsilante cercă â fi 'drept şi faţăcu proprietatea, cum
am vedut din actele de mai sus şi cum resultă şi din următ
rea resoluţi
une pusă pre jalba Serdariului Jian, reclamând

de 'pr6 înoşia lui:

a

“contra țgranilor

a

a

„.Dumn6vâstră ispravnicilor ai judeţului, veţi. vedea jalba acâsta, şi
cât

pentru. dijma. moșiei, poruncim să cercetaţi condica Divanului,
urmând.să în-::
datoriţi pre piriţi :a fi următori şi a 'Ș' răspunde Dumnâlui
Serdarului:dato-

ria lor, ca-'să “nuse păgubâscă de dreptul săi; iar pentru probrenţe,
adecă
pațachină, câtşi pentru cositul livegilor' sale de fân, de este precum
jăluesce

seaii de “i pricina într'alt chip, să însciinţaţi Domniei mele, fiind-că paţachi
na -

ca un rod ce:cu: de sineşi se face pre pământul acelei moșii, este folos
al stăpânului moșiei 'precum și livedile de fân de nu vor fi'curături
făcute de pi-

riţi Sunt iarăși ale: stăpânilor moșioă,.să „daţi și pentru acâstea cuvineiosul
nizam spre a nu șe păgiibi Serdarul de drepturile moşiei sale.—1804, Ghenarie 1.
Cod: XXĂVII,

fila 370.

„Cu tote cireulările Domnesci hotărind maximul de clacă şi ţăranii”
sunt f6rie nedreptăţiţi şi jăfuiţi nu nuniai de proprietari, dar. şi
de

slujbaşii şi funcționarii judeţeni.
Din actul

ce dăm

în notă:se

e
pâie vedea diverse jăluiri aduse lui :

Constantin! Ipsila
de nte
sătenii dim judeţul Râmnic. Aceste: jăluiri, pre
care: le respinge “marele Vistier ca nelundate, ne conving
“pre noi de

gi6snica' situaţ
a iun
ţăranuleui român, robit de două ori şi, la pro-

prietarul moşiei şi la Stati.

Se

vedea jalba acesta, care şi când va fi așa nu numai acei epistați ai
mănăstiroi
sunt în vină pentu acest fel de herecheturi, cari nu ne.sunt suferite dea le
pătimi. locuitorii, ci şi Dumnâvrâstră aveţi a da răspuns: cum îngădunţă
-unele ca acestea?
de care

și iătă vă poruncim,

ca cercetând

de “tâte, să aveţi adevă-

rul a înșciinţa. Domniei: mele, mai vârtos pentru ar6tarea ce fac, că tâtă
veara
aii fost închiși 60 de 6menă și că s'a purtat legaţi, dând taleri -268, de
sunt.
adevărate și cu ce vină le aii pătimit. acestea şi do către cine ?. Aşteptăm
, răspuns.-— 1804, Ghenarie 5. .
E
:

* "Coa XXXVI,ta 27

:

4. Encă actul:
Prea Inălţate Doâmne.

După porunca Mărici tale ce mi să dă la jalba locuitorilor din sud
ŞlamROmni6,ca să cercetez
'de cele ce jăluiesc, sciut să fie Inălţimei tale, că cercetând pentru tâte, precun m'am încredinţat de adevăr, nu lipsii a arăta
Măriei

tale precum! anume niai' jos să arată.

_

o

-
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„Actul ce dăm

ăr, nu numai proprie- în notă ne areată că, în adev

bi
n

ES

Rispunsul

o
Cele de sunt arătate. prin jalba d
trecut
4. Pentru zaherâoa din anul

|

.

E

.
tarul,.ci şi Statul robia pre țărani..

„Acesta

,

Aa

Vistiervei,

este zaharea

ri

de Mum.-Baia

dar
care s'a făcut teslim la' Brăila,
că. nu îi s'aii plătit. plata nu s'a dat.
i
a
«La13 ale lui Feb rug ri 6, 16 al 4 806,
mai
a
9. Tot în anul trecut „le„sa făcut poruncă către ispravnicii de
şi ei
venit o zahareade 400 dechile
Moeșani, ca 'să împlinâscă: din judeţ
e de „ati scos! în judeţe sumă mai "mar 40
400 chile grâii şi să trimiță la Brăila,
i.
taler
câte
e
da-l
luân
,
chile
700
iar nu nial mult; dar ispravnicii de
şi 47 de chilă.
„de va fi făcut. orinduială în judeţ
mai mare, acâsta Vistieriei nu este
sciut.

«Suma

de
3. Că aii răspuns trei orîndueli
plăai
unt
unt şiceă ce n'aii avut

Maiti, a dona rînduială de

4. :A fost poruncă să dee 5 'oraccii,
ă
iar ispravnicii făcând sumă mai mult
de
36
i
taler
“câte
în judeţe le-aii luat

Si

de

i.
oraceiii,acâsta nu este sciutăY istierie

dini pentru cetatea dela Brăilași plata
poLisa orinduit câte parale60 de

nici-o para. nat : luat, şi

le-ai
cei cari ai avut -care să aducă,

“luat câte taleri 20 de car: !m -

„plătit bani de la Vistierie de oca po
parale 25; eu care:se şi scado isprare iar a doua
isterieă,
picii la socoteVlil
sia plătit
nu
lă
duia
ovîn
“şi a treia
locuitorii
qise
ce
panik
ru
pent
cât
şi
i. doui,
taler
po
că aii plătit de: oca
, fiinderiei
Visti
ă
sciut
este'
acâsta nu
bani.
nu"
iar
sunt,
scie
ria;
Viste
că
la
de
făcut
fost
«Orînduiala s'aii
ciavni
ispr
dar
ii,
orace
600
acel judeţ
jude vor fi făcut sumă mai-mare în
priacel
iu
pent
și
-deţe preste poruncă
36
sos de le-aii luat câte “taleri.

--5. Ai fost porunciţi ca să se facă .po-

“dină, dar

oca 7.000,

0 şi
Și a treia -rinduiălă de ocâ-: 1.00
sai
ii
întâi
„cât pentru riînduialade ]

E:

:

i

întâiii
"oca, însă 1.000 oca rînduiala de

:4it ocaoa câte “taleri două.

„oraciciii,

|

orînduelei a fost de 9:000

gi

t,
a Porunica: a. fost și la. acel 'jude
de
l
podu
ru
pent
ni
podi
facă
ca să se

a li se
da “Brăila, cu ărătare că este
câte
r
plăti locuitorilor de Ibrail Naza

“parale
: plată
cum
luat

'6C podinaşi de s'ait dat acâstă
de Naăzărul inu este sciută, preşi pentru banii ce gic că li:S'aii
de către ispravnici de. car po

taleri 20, iarăși nu este, seiută.

6. Pentru oile de tainaturi ce ail
,
fost, păruncit dânduli-se întâiii plata
oi.
înap
luat
S'aii
li
i
pre urmă iarăş

fel
«Ai fost orinduială şi la acel
că,
ires
Lich
la
de.
ile
atur
tain
de
de oi

de la Visdară plată nu li s'aii dat ii
?
i
it
tierie,.
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Când diceni «robits: pute proba,că
în 'adevăr sai încerat unii
boieri, boierinaşi, ba şi simpli cămătari
să
. reintroducă vechia:'obagie, ori robie a țăranulu

i, încă la începutul secolului
XIX-lea, după
ce boierimea nu, isbutise să rein
fiinţeze iobagia sub administraţi
unea
austriacă a lui Coburgi.

Constantin. Ipsilante se îngrozi
însuşi de situațiunea ce în unele
judeţe se făcuse t&rânilor. Sate
le vindeaca robi dintre ai
lor consăteni, pentru banii

luați3 cu împrumut. Domnitoru
l află despre âse„menea fapte şi în 13 Aprilie 1804,
adresă marelui. Vistier următârea
carte :
18 Constantin Alexandru Ipsi
lant

Voevod.

„ Ciustite și credincios boeriule a l Domnie
i mele, Dumnsta vel Vistier
"ță
facom în soire, că după însc

inţarea ce am luat pentru o netrebnică
faptă ce

„7. Dise că ai fost două beciuri unul

al Vistierului

Filipescu

Sameşului de judeţ,

și altul al

„«Cât pentru beciul ce dice că ai
tost, niie prea, plecate slugi Mărie
i
tale, banii li sai plătit prin ispra
vnicii judeţului: să se îndatoreze
dar

ispravnicii,ca să dee răpuns: dece n'aiă

&

PI

a

SUCURESC

a frunt ea
8. Câţi
ași aă fost prin satele judeţului s'aii. fost făcut de
scutelnică și ai rămăs ei încăreață.

9. Ai

adus

13

tălpi Sameşului

şi

> nuli s'aă plătit nimic.
j;
„i
10.. Ai adusși lemne de foc la
Grădişte, plătind chirie câte taler
i 13
de car.
E
11. Cer ca Ispraynicul pământân
să nu se mai orînduiască în jude
țul .
lor, asemenea. şi Paraschiv
escii ce se
află acolo locuitori, să lipsâscă
cu totul
din slujbă,

plătit locuitorilor? assmenea şi
pen„tru beciul ce dic că ai fost în
trebuinţa Sameșului, sv va cerceta
şi
va da s6mă numitul Sameș.

<Câţi scutelnici se daii de pre la

sate, se daii cu adeverințele pârcălabilor și ale sătenilor și acei Gmen
i
de vreme ce gic că erai frantași, nu
trebuea se le fi dat adeverinţă de a

se - face scutelnici.

Aa

Cât pentru aceste tălpi se va cer-

cota, că Vistieriei nu este sciut.
Aceste lemne aii fost orinduite să
mergă, la Grădişte pentru .trebuinţa

Nazărului,

N

RI

Pentru :ca să nu se mai facă isprav„nică: în judeţ, din pământeni, cum
și
pentru. Paraschivesci ca :să lips6scă
cu totul din slujbe, acesta rămâne la
hotărîrea Măriei tale.
-"Ră de corcetarea ce am făcu
t, nu lipsik a arăta Măriei tale, iar
hotărîrea. .—
1807, Ghenarie 6. :
'-“
"

Coâ. XLYIII, fila sszzg:

i

:

1. Vei vol. III al nostru;

E

pa

Vishier.
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i din locuitori se află vînduţi pre
Vaii urmat la judeţul Vâlcei, cum. că mulț eni prin zapise în scris lu boeorăș
de. către cei-l-alți săteni ai lor şi

bani
până.vor
să 'le fie supuşi ca În chip de robi
rinași ŞI negustori, cu tocmâlă
tend:o
nepu
şi
de multă turburare şi mâhnire,
plăti banii, care faptă dându-ne
eta actsta în
Putungi Başa al nostru a o. .cerc
suferi, am trimis într'adins pre
:păsit
forie, că din înseși zapisele ;ce s'a.
fața locului, carele ne-ati adus pliro
itori suinași, deîmpreună. și cu acei locu
da mânile acelor negustori şi boer
e lor, şi
satel
la
pre.
cari locuitori dându-se
puși lor, s'aii dovedit. adevărată,
patru,
ori
ărăt
aică, şi 'chiar dintracei cump
luându-se acele zapise s'ait adus
iată
care
; pentru
și alţii dinti acei cumpărători
“unde aici în Bucuresci se afla
Bașa, atât pre
orînduitul Mumbaşi:, Tutungiporuncim Dumitale, că aducând
Bucucât ,şi pre cel. ce se află. aici în
la Vâlcea

de

ce s'a adus
vedi şi să. le facă Dumnâta
şi: de la dânșii zapiselo sale să le
ceri
să
xesci,
acâsta, ce este, împotrivă
şi cum s'aii gputezat la.o faptă ca
acei patru

cercetare în eg chip

de legi și omenirii a supune

cale la
om slobod la robie? şi esea-ce este cu
tolico
mele arătare în scris prin. anafora,

acest fel de pricină să facă Domniei
pisah gpd.— 4804, Aprilie” 13.
coă. XX,

fila 160.

Cinci qile după

.

Prea

luminată

|

|

Constantin
acesta, marele Viștier peesintă lui.

ae

Ipsilante următârea anafora:
După

i

DE

porunca

Iălţate

Măriei

Dâmne. Ă

tale ce prin pitac mi sai

dat

pentru

la judeţul Vâlcea, cu vindarea unora din
urmarea netrebnică, ce s'a întâmplat
, Tutungi-Başa al Măriei

duitul Mumbașir
locuitori pre la boernași şi alţii, orîn
Bucuţi înaințea mea, cari s'aii aflat în
tale, a adus pe acești mai jos numi
găduită,
că fapta lor este dovedită şi netă
rescă. şi făcând cercetare, cu tote
torilor
locui
ârei
ărăt
cump
şi din zapisele
atât din cercetările ce s'aii făcut, cât
ei cu
că
ă,
diser
i
acești patru negustor
ce s'aii adus aici de Mum-Başir, dar
ce ai
ele
uinţ
treb
"i-aii împrumutat la
acâstă urmare ai făcut bine satelor.de
ea
ciun
rugă
Vistieriei. și a - datoriilor, după
avut pentru răspunderea dăjăiilor
buna
ă bani, din
să le plătâscă dobând-la
sătenilor, şi înseși satele neputând
niște
i. ca să le slujescă, nu pururea ca
voia lor le-ati dat nisce oameni sărac
ă la

ci cu rând, adecă o săptămân
robi, precum ai venit la augul Măriei “tale, i . casele acelor locuitori, avâhd
r o s&ptămână la înseș
iă satelo-și
împrumutător

e
unde banii împrumutărei, să 'şă iae satel
toem6lă, ca în ori ce ceas le va răsp
e
satel
t.
Mumbaşir la judeţ, nu aii plăti
Gmenii înapoi; dar până -a mers
mai
ușania lor, ca mijlocul ce se arată
banii,şi de aceea avea oameni în posl
, ci mai
o l lor nesocotind-o învinovăţire
din capu
sus, şi aocâsta ai urma- tţe “din
jude
lte
urmâză . Şi pre Ja - cele-l-a
ales facere de bine, precum se
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partea loeului, făcând acâstă toomâl. ă
cu satele, prin soiinţă, de . ispraynică şi
“de zăpeii
am: :;
vădut şi zapisele acelea și sunt întocmai
cu acâstă cuprindere,

'adecă: pentrn 'facerăa de
“le-ai dat: un sărac'de: om
Şi în6:-oamenii înapoi, iar
banii împrumutarei şi ei

ibine:c0 ai făcut satelor eur împrumutarea banil
or,
să-i :slujască, în curte, și când ?i va plăti. bâniă
; să
vinovaţi 's'ar cunosc, când vre-un sat. le-ar: fi plătit
inu le-ar fi dat „oamenii, : şi :că mai bine -au
fi. .
fost

“folosiți -cu: dobânda “banilor; decât 'cu 'slujb
a: ce le făcea
sate,- căci acei 6meni. socotind; slujba 'lor ca
o angarie de
“0 silință, ci cât vrea atâta lucra, și cînd
vrea. venea la'
“n'aii putut în cutare vreme să vie, avân
d lucrul caselor.

„neguțătorii' arată că ai “făcut facori.: de

acei. oameni dați de
la sat, nu făcea nici
slujbă. prieinuind;;că
Jor.;'deci cu totei:că

bine: „satelor &u acâst

ă . împrumutare,
dar s'ar fi cunoscut; ajutor satelor, când
pentru slujba acelor Smeni ar fi scăqut
pre sate din suma capetelor cs ai împr
umutat, iar nu-si socotescă slujba lor
numai drept dobânda banilor, avându-i în
posluşania lor de: atâţia ani și na .pste

“să gocotâscă

după

dreptate slujba.

lor numai

pentru dobânda

banilor și părerea
meă este că zapisele: de: la ei să se sparg
ă de către Măria ta, fără de a mai
fi satele îndatorate-a le plăti banii nici
într'o. vreme, iar pentru cutezarea lor
ce

aii făcut, răniâne hotărîrea la porunca Mărie
t tale.—1804, Aprilie 18.
|

"Polip

Sa

Mumbaşir,

afară din

Vel

Toma,

Constantin. Niculiţă,

Gheorghe, ce. este bolnav,

|

Bani

13.324 —

„Nicolae

Vătaful

e

Taleri

|

al. B-leă Vistier,

Pistier.
ce ai

RE

adus

Socotelă.

ai

-

Ie

sunt toţi, banii

-

cei împramutaţi prela sate de .boernași
şi negustori
acestă sumă ati adus Tutungi-Bașa zapis

12.037 —- pre

ele. aici.
|
1.287 — pre acâstă sumă n'aii. adus Zapisele acest
or
mai.
jos
atăta
fi
co
nu
"ai
găsit pre împrumut
"

Pâteri Bani”

ători —îpsă:

|

i

i

i

CN

N

Con

II

II at
PL a
"340 —:Serdarul Preda -Bujoreanu, ce a fost
aici
și
-zapi
sele
Je:a
ms
aut acasă,

„90 —. Stefan Bârsescu.

ÎN

„50 — Postiar,

-

|

180 — Capugi Dumitru se'aftă în' Gorj. -

mia

"ua

e

aa

aa

156 —- :Săfta 'Bărnicedie, se află: în judeţul Arg
eșului...
1.208 —:Gheorghe-cu Suilgi-Bașa.se atlă
aiciși zapisele le are la Vâlbea.
60 —. Dina; Vultureseu,, ny. La găsit Mumb
așirul a casă. ..
|

988

pata

280"
E

fai

a

60

Şatmarul Anton se-„află aici, dar zapisele
le ar
„a e
casă, în
Sud. Vâleea,
Armaș Anastasi6 Livezan 's'aii adus adeverințele Caim
aca-

mulate

i

e

— Constantin Fărcășan:la Oraiova.: .-

a

ra

AED

'r

a
-Pentru aceştia se 'va face. porunci ;cătr
e;.:Dumn6lor. Ispraynici. ca
iae zapisele Şi să,le trimiță aici.
Cod. 1, fila 83,

i

ga,

să -le
|

609

|

ISTORIA ROMÂNILOR

inDomnitorul ordonă, în 19 Aprilie 1804, să se ardă zapisele
zapise
fame în curtea palatului săi, ordonă să se mai adune şi alte
pre
de asemenea natură şi să rămână păgubaşi cei cari dăduseră bani
tote
în
ordine,
primiră
icii
Ispravn
liberi.
asemenea cumpsrări de 6meni

se sufere a

asă nu

judeţele

se mai urma un “lucru

ca acesta mai

mult». De astă dată Domnitorul,—la indemnul Vistierului, carele pote
avea de acoperit clienţi proprii,„—iertă pre culpabili, dar promise pedepse la vina celor cari vor mai repeti asemenea făptuiri !.
Nu numai de robia acâsta scăpă Constantin Ipsilante pre ţărani,
ci şi de maltratările funcţionarilor judeţului £. Aceştia, mai ales zapcii

de plăşi, băteaii pre ţărani fără nici o judecată, dupe bunul lor plac.
1, I& Constantin Alewaniru

-

Ipsilante

Voevod.

Sai celit înaintea Domniei mele anaforaoa ce ne face Dumnâlui vel
să se
Vistier pentru care și poruncim, ca tote aceste zapise ce sunt aică acum,
îmr
numiţilo
a
și
vederea
in
faţă
e
mele,
Domniei
arqă în foc în curtea
mâla
pre
și
casele
la
prumutătoră, precum și cele-l-alte zapise ce sunt pre
m Dompile celor-l-alţi împrumutători, cară lipsese pre la alte judeţe, porunci
i,
Ispravnic
către
mele
Domniei
e
poruncil
facă
să
Vistier,
vel
nia mea Dumitale
cărţile
faci
să
obşte
de
şi
ca şi acelea să se stringi tâte să se trimiţă aici
un
nâstre la ispravnicii de la tote județele, ca să nu se sufere a se mai urma
hotărâre,
acâstă
ă
cunoscut
și
seiută
toți
la
făcând
mult,
mai
lucru ce. acesta
sparcă cel ce se va găsi și se va dovedi întru o urmare ca acesta, pre lângă
vor
ce
zapoiii
seaii
ii
ispravnic
și
cum
Oena,
cu
gerea zapiselor, se vor şi pedepsi
hotărire
cu
poruncim
și
ă
îndreptaţ
fi
putea
vor
nu
acesta,
ca
lucru
suferi un
la împruca locuitorii satelor acestora de la Vâlcea ce aii dat aceste zapise
tătoră
imprumu
numiții
potă
nu
să
și
i,
nesupăraţ
şi
mutători, să fie în pace
pre lingă
,
păgubași
rămâe
si
ci
bani,
de
cerere
vre-o
face
le
a
odiniâră
nici

ători, ce
care acesta se cade a se face acum și altă pedâpsă acestor împrumut
dar făpildă,
lţi
celor-l-a
și
facem
să
ca
aici,
nustru
rul
ai adus de Mumbași

cându-ne Dumnţlui vel Vistier rugăciune, ne
iertăm de altă pedâpsă.—1804, Aprilie 19.
Cod.

milostivim

omnia

mea de îi

L, fila 83.

A. Poruncă în dosul jălbei locuitorilor de la judeţul Focșani, ce în 7 ponturi dai asupra Spătarului Diboglu Ispravnicul.
Domnitorul ordonă lui biv vel. Bau Costache Ghica, Epistatul logofeţiitrimelor mari, lui vel Postelnie Mavrocordat și lui vel Vistier Filipescu,
le
ţându-le jalba obştâscă «pentru mult catahris's, eare prin 7 ponturi anume
arată .

.

. „

cerând

fi adevărate, ci și una
novat

şi nică înțr'un

îndreptare

pentru îunele ca acestea, care

nu tâte

de vor

măcar dintr'acestea de va fi aşa, iarăși Diboglu este vi-

chip

nefiind

Domnici

mele

suferite

unele

ca acestea,

străduire
mai vârtos de la 6menii noştri a le augi, când Domnia mea atâta
odihna
avea
'și
a
de
și
a
fieş-cărui
voim
o
ce
aceea
dreptatea
păzi
se
facem de a
Jatorta Românilor de V, A. Urechiă.

1, — SrcoLuL XIX, — 39,

GQ

VA,

URECRIĂ

„Constantin Ipsilante adresă în 4 Iunie

1804, o circulare la toţi

ispravnicii de judeţe, oprind bătaia ţăranilor, cu bice și cu bețe, sub

ped6psa pentru funcţionarul neascultător, «cu tergu și cu ocna».

„Merită 'accarte
âst
deschisă
ă să fie întrâgă înregistrată aci.
Eat-o:

e

-Jă

-

Constantin

Alexandru Ipsilanie.

Voevod.

Dumn6vâstră ispravnicilor ot sud...... sănătate, v5 facom în scire, că din

multele jălbi ce apururea mi se dai de către locuitorii țărei, s'aii făcut cu" noscută Domniei mele, că zapdii ide plăşi împotriva poruncilor ce
sunt date

şi mal dinainte, se îndrăsnesc de bat pre locuitori cu loviri de ice şi de bețe,

care acâstă urmare a zapeiilor de plăşi este cu totul

nesuterită audului Dom-

niet mele, de vreme ce nu voim a fi zapdiii slobogia bate pre locuitori, nu-

“mai după

a lor voinţă

fără de a

fi cricarisită vina

acelui locuitor. de însuşi

Dumnâv6stră ; de acea dar și hotărim că de acum.să lipsâscă cu totul acâstă

urmare a zapciilor, pentru care strașnie poruncim Domnia mea, ca
nici un
zapciă să nu .:să; mai iîndrăsnâscă a bate vre-un locuitor, nu numai
cu bețe
„-sală- bice, ci: nică: eu palma, fără numai când -yre-un locuitor, ori se
va arăta
„cu nesupunere la împlinirea dăjdiilor şi la alte orîndueli poruncite.
de Domnia mea, ori va face vre-o pricină de gâlcăvă cu alt Cinovaș, seaii în ori-ce

„fel de vină, va cădea, zapcii deplăși să nu sa indrăsnâscă a "i bate, ci pre unii

ca aceia locuitori să-i. trimiţă la. ispravnicii lor ai judeţului cu înscinţar
e de
vina lor, şi Dumnâvâstră, după cercetarea ce veți face,. dovedindui în adevăr
vinovați, după vină să le faceți căduta cercetare, care acâstă poruncă să o
fa-

ceți cunoscută și sciută la toţi zapeiii. plăşilor acelui judeţ, ca să stie că de
ne va veni după acâsta ori vre-o jalbă de la vră-un „locuitor, seati vre-o în-

scințare de vre-un zapeiă de plașă, că ai mai bătut pre cinevașş din locuitori
,
- botărire avem să pedepsim cu târgu și cu vena şi pre lângă
zapeii, veţi fi şi

Dumnvâsiră de vină fără dea vă putea îndrepta.— 1804, lunie 4

Cod. XLIX, fila 477,

|

|

Puţine dile după acâstă circulare Constantin Ipsilante avea
de a
„ pedepsi pre un zapciă care bătuse pre un ț&ran, care
câte-va dile

după acâstă bătaie şi muri.

„ Îratelui aceluia, Domnitorul,
„Voitâre pentru

zapciul

La reclamaţiunea

măcar că justiţia

bătăuş,

fiului celui mort şi a
se ar&tase

îl 'osindi la plata

forte bine-

de deşugubină

şi buna petrecere locuitorii spre a lipsi ori-ce nedreptăţă și jafuri,
pentru

mai

aceea
dar am trămis intr'adins de lati adus pre Spătarul' Diboglu aici,
ca să] jude-

căm.>—1804,

Ghenarie
18.

Co. XXXVII, fila 32 verso

-

E

3

i
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mare de cât ce cerea familia bătutului

il

>

şi încă il şi surghiuni- la mo-

năstiret.

„4. Prea Inălţate Domne.
După luminată porunca Mărici tale ce ni s'aii dat în dosul

albturatei

însciințări a Dumnâlor ispravnicilor ot sud. Buzăi, Dumnelui Epistatul Armășiei

-- întăţişind înaintea dostră pre Iordache îi Vnuc Ego Tudoran, locuitori din Sărata sud. Buzăii Davagiului Hristache Greceanu, zapciul plășei Sărăţii, cum şi
„pre numitul Greceanu, am intrat în cercetarea pricinei şi mai întâiii întrebând pre numiții Davagii pentru pricana omorirei acelui Stan Lăcătușal, ar&tară
amândoui cu un graiii, că cel mort este frate unuia dintr'Snșii anume lordache şi tată celui de al- donilea Tudoran, iar numitul Greceanu în trecuta
lună lui Noembre, când se afla zapciii plășei Sărăţii, cu pricină de nesupunere
ali pogorât celui mort cinci-șese loviri cu sfireul biciului, cum că și cu câda
alte cincă-şese ghiolduşură prin coste, și măcar că după săvirșirea bătăei ai
încălecat de s'aii dus după trebuința sa la alt sat cale de două câsuri, dar
până seara întorcându-se înapoi îndață aii cădut la aşternut și după 17 dile
nemai ridicându-se din b$lă, ati și marit, cerând a:€ndoui numiții cu ua
graiti văsplătire cu mârte, după a cărora arstire întrebând şi pre pîîtul Hristache, răspunseră că pentru. nesupunerea cu care sait arbtat mortul către sineși, vrând a | certa, i-ait dat numai cinci-șese bice cu sfircul și lăsându!l,
preste 10 dile at încălecat mortul pre cal, și s'ati dus umblând după trebuințele sale, până când dintru acea călătorie întorcendu-se înapoi bolnav, preste
„alte ș&pte gile și-aii dat sfirșitul, adăogând a dice numitul zapoiii, că însciin“țându-se Dumnâlor ispravniciide ac6stă intomplare, Vaii îndatorat fără: de
dreptate de aii plătit; taleri. 150 datoriile mortului și căutarea sufletului luă,
chile 'mălaiii

pentru

hrana casei laă ; isbrănindu-se

cu Radu

şi o vacă

şi două

ati urmat

numitul zapciii cu biciit asupra mortului, măcar că preste 17 dilei Sail

Lăcituşul, alt frafo al mortului, mai mare de cât acest Iordache jăluitorul și cu
numitul Vudoran. fiul mortului, prin zapisulce se vădu cu 16t 1803, Lecembre 13,
mărturii, prin care gice că din bătaia ce dice că
iscălit de numiții şi de alte
întâmplat sfîrşitul vieţii. dar nefiind încredințaţi că dar din acea bătao i s'aii
urmat mârtea, s'aii învoit între dânșii pre condeile ce sait arstat mal sus,
care zapis vădându-l judecata, -am. întrebat iarăși pre numiții jăluitori de ce
nu se mulțăninse pre acesti învoire, și răspunse Iordache, unul dintr înşiă, că
frăte-săi Radu Lăcătușul cel mai mare decât dânsul, "i-ai făcut acest fel de învoire când el lipsea și nu: era de faţă, pentru care şi acum cere răsplătiro
cu morte, după a cărora pricinuire am cetit alăturata înscinţare isprăvnicâscă,

din care se face îndestulare, că “la două cercetări

ce aii făcut

Dumn6lor is-

pravnicii asupra acestei pricină. prin sătenă şi alţii ce sait atiat faţă la bătaie,
“ai îndestulat că numai cincă-șese. bice aii pogorit numitul zapeiii mortului
pentru nesupunerea cu care s'aii arătat; după care bătaie ati fost zdravăn și
sănătos o săptămână dă ile muneindu-și trebile - casei, iar dupeo săptămână,
bolnăvindu-se, preste alte opt qile "şi-a dat stirșitul ; al douilea am văgut și

mărturia ce aă. dat la Isprăvnicat rudele mortului și alți locuitori tot dintr'un
„sat cu dânsul, adeverită fiind şi de Dumnâlor numiții boeri ispravnică, prin

care ic acele mărturii, .că de față ai. fost când numitul zapciii a pogorit
cu care s'a
mortuluicu biciul numai cinci-şese lovitură, pentru nesupunerea
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Prin circulară Domnitorul nu desființeză bătaia, ci reservă dreptul

d'a o da numai unor anumite autorităţi.
arătat la trebile stăpânu-săii şi după bătae a fost sănătos o săptămână de dile, |
câutându-și trebile casei, apoi bolnăvindu-se preste șepte-opt gile, 'și-a dat
sfîrșitul, adăogând a qice numitele mărturii, că însuș eă i'aii scăldat pre mortui
şi nai. văqut pe trupul lui nică un fel de vătămare seaii semn de vre-o lovire,
după ac6sta am întrebat și pre Panait Ciohodar gospod, ce a fost rinduit Mumbaşir, de a adus pre numitul zapeiii, ca să ne arate de indestularea ce a luat
de cercetarea ce va fi făcut asupra acestei pricini şi arată că toți sătenii vecini
împrejurașii mortului, cu un grai 'X ai argtat, că numai în tiei-patru rînduri .
a lovit zapciul pre mortul cu biciul și după bătae, preste dece dile, a umblat
călare. după trebile sale, iar de. atunci, bolnăvindu-se preste şepte dile "şi-a dat
sfîrșitul și asupra sfirșitului "l-ai întrebat din care pricină i se trage mârtea
și le-aii răspuns

că din bătaia

numitului zapciii ; teorisind dar acestea mai sus

doveqi, vedem că bătaia s'a urmat mortului cu sfircul biciului şi numai cincă-şese pogoriri de loviri şi după. bătaie a âmblat muncind la trebile casei cu
viaţă până la 17 dile, precum acâsta și chiar din tacrirul numiţilor jăluitori
se face îndestulare ; al douilea vedem iarăș, că chiar cel-l-alt frate al mortului
Radu Lăcătușul și Tudoran fiul lui, nefiind încredințaţă că d6ră din bătaia
zapciului s'a sfirşit mortul, ai primit învoire prin zapis, cum s'a gis mai sus;
deci, fiind-că din cercetările ce s'a făcut se dovedesce curat, că lucrarea bătăi
sa urmat cu biciul pe spinare și numai cu cincă-șese loviri, cum şi după
„săvîrşirea bătăei, numitul Stan mortul, a âmb'at dece dile în trebile sale
„călare şi pre jos, apoi bolnivindu-se dups șepte gile a murit, se înțelege dar -

că numitul Stan, n'a murit din acea bătaie, fiind-că biciul e organ nsprimejdios

după pravili, ci de o altă întâmplătâre b6lă, precum la acâsta mai pre larg se
face îndestulareși din tacrirul numitelor mărturii, că la scăldarea mortului
n'a vegut pre trupul lui nici un fel de vătămare seaii semn de vre-o lovire, drept aceea nu pâte judecata învinovăţi pre numitul Greceanu, ci dicem
“că jăluitorilor să le fie îndestul plata ce li s'aii dat după învoirea ce li s'a
făcut, numai pentru o subțire bănuială a lor, iar hotărîrea cea desevîrșită rămâne a se face de către Înălțimea ta. — 1804, lunie 8.
Constantin
delnicer;

Stolnic,

Teodorache Fotino

Serdar,

Constantin

Caclica

Me-

Cod 1, fila 169,

Jo Constantin Alexandru

Ipailante

Voevod.

Iordache şi 'Tudoran, nerămâind odihniţi la anaforaoa judecăţei, s'aii înfățișat la Divan înaintea Domniei mele cu Hristache Greceanul; dicând locuitorii,
că Hristache

și

a bătut pre Stan

mortul

cu mulţime

de bice,după

care bătas, de

a încălecat Stan pre cul şi s'a dus după trebile sale, dar după ce s'a întors -

acasă-şi îndată a cădut la zăcere și în diastima de 17 dile a și murit şi cerea să se facă lui Hristache răsplătire pentru fapta lui; de care întrebat fiind

Hristac.:e de a' bătut pre mortul acela? nu tăgădui că Va bătut, gicând că obicinait lucru este a face Zapoeiul cercetare cu bătate unui locuitor ce nu arată
supunere și că nu l'a bătut mai mult, decât "i-a dat cintă-șese bico, căruia
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Incă din Februarie 1803, Constantin Ipsilante dete de
ciilor şi ispravnicilor de judeţe, la ocasiunea unei denunţări
adusă la Domn asupra fruntaşilor de la satul Cânenii
sunt. instigatori. de zurbale şi că nu se supun la poruncile
Constantin Ipsilante trămise cercetare la faţa locului,
apoi urmă cercetarea lui vel Vistier Racoviţă, care propuse

gând zapa acestora
(Argeş), că
domnesci.
Mumbaşir,
pedepsirea

satului şi a fruntaşilor săteni cu O ped&psă novă şi anume să fie
adăogit birul celor 4 fruntaşi cu 100 taleri şi de asemenea, să se încarce

|

cislă de bir a celor-l-alţi săteni cu 50 taleri.

|

i va gis că zapeiii nu sunt sloboqi să bată pre locuitori
de pricină, ci putea numai să-l fi pus la proptâlă și să-l
nici de era nesupus, ca ispravnicii să "i facă cercetare
vinovat şi la acâsta nemai având Hristache cuvînt de

pentru nici un fel
fi trimis la ispravdo ar fi fost covaş
răspuns, se dice, că

el pentru

acelea

cinci-şese

bice, s'a învoit cu Radu fratele mortuluiși cu maj

sus numitul Tudoran fiul mortulii, prin zapis de împăcăciune, care zapis c8-.

tindu-se la Divan, 1 văgum coprindător, că mârtea acelui Stan. fiind peste 17

gile după bătae, ca de un lucru ce a fost numai cu bănuială, iar nu cu bună,
sciință, s'a înroit cu Hristache de a plătit taleri 150 datoriile mortului, i
cheltuiala pomsnirilor, dându-le şi lor o vacă, i două chile mălaiii pentru hrana
casei, după care scrie ca să rămâe Hristache în pace şi nesupărat, de care
împăciuire ce s'a facut printr'acel zapis, întrebat fiind Tudoran fiul mortului,
de s'a urmat cu voinţa și primirea lui, măcar că r&spunse cum că facerea
de la
zapisului n'ar fi fost cu voia lui, dar. întrebându-l iarăş, de a primit
mălaiii
de
chile
două
acele
numai
că
răspuns
a
zapis?
în
coprinse
Hristache cele
nu i sai dat, iar vaca și banii "i-ai primit; după care netăgăduire a lui
Pudoran de primirea banilor şi a vacei făcându-se dovadă, că împăciuirea a
fost cu voia lui și a unchiu-săii

sea lui acum
coprind la diată
copringătâre, că
tache zapuiul și
lui Pudoran, că
Domnie,

Radu, s'a întrebat iarăș, să arate ce "i este:

şi arătă o copie după diata
acelea le cere și el acum;
de i se va întâmpla a muri,
fiul săi Tudoran să arate la
de vreme ce mortul ?1 lasă

să arate dar

cere-

tată-săii, dicând că celea ce se
care copie cetindu-ss, se vădu
mârtea "i este de bătaia lui HrisDomnie, după care iarăș s'sii dis
pre dânsul ca să facă arătare la

care "i este cererea? și răspunse

că pentru

sărăcia sa Şi

pentru două surori ale sale, ce aii zâmas mici, nevrâstnice,în ce chip vom
găsi Domnia mea cu cale, va fi mulțămit ; deci i sa făcut întrebare de primesce el ca preste celea cea dat Hristache la împăciuirea ce s'a tăcui, să mai
dee încă o vacă și alți taleri 100, cum şi patru chile mălaiii, să le dee acum
pentru hrana lor şi rsspunse că de "i va mai da şi taleri 40, însă 30 ce ai
cheltuit umblând întru acâstă pricină şi 10 ce "i-ai dat Mumbaşirului ce a
adus pre Hristache aici, aşa va rămânea mulțănit; de care acestea întrebat
fiind şi Hristache de primesce să mai dee acum acești taleri 100, i vaca și
patru chile. de mălaiii,a r&spans; că măcar că este un sărac și n'are de unde
da, dar se va împrumuta de la alţii şi le va împlini și acestea; decă, fiind-că
la
din cercetările ce s'ai făcut, atât de ispravnici la faţa locului, cât și aici
curs
a
Hristache
lui
bătaia
din
că
dovadă,
face
putut
Depertament, nu s'a
îm
„mârtea lui Stan, spre a fi osindit Hristache la alta mai mare răsplătire, hotăr
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consială, că

nu era act de insubordonare,de resvră- tire din
partea acuzaților, E ci că? Ş i
apărau un interes al lor,
pretindend proprietatea “podului de la Câneni, făcut şi resta
urât cu banii lor, care
pod se pare că ispravnicii îl vîinduseră unui
întreprindător, de sigur
nu fără folos pentru 'ei, zabiţii judeţului.
|
Domnitorul înapoesce podul in proprietatea
satului întreg şi se
mărginesce, ca pentru piri mincin6se aduse
autorităței judeţene, să
condamne pre cei 4 fruntaşi ai satului, ia plata
Mumbaşirului câte 95
taleri de om şi pre tot satul la plata încă a
50 taleri cu acelaş scop !.
dar, că numitul Hristache, după ce va da acum
alţi taleri 100, i vaca și patru
chile de porumb, vaca și porumbul să se dee
la Tudoran fiul mortului, ca să
fie de hrană lui și surorilor lay și osebiţ; să
“ plătâscă Hristache lui Tudoran

şi taleri

40,

cheltuiala

ce a făcut ; iar acei taleri una

dee la Episcopia Buzăului, ca să âmble

sută,

poruncim

cu dobândă până va veni

să se

acele două
copile ale mortului în vârstă și atunci 'să li se dee
de
la
Episc
opie
acești
bani
cu dobînda lor, ajutor la.

măritișul lor, iar Hristacha. pentru netrebnică
urmarea lui, ce a făcut de a bătut omul, nefiin
d volnic un zapeiii de plasă să
bată pre locuitori, poruncim să se trimiţă
surghiun la mănăstirea Znagov. —
1804, Luni 20,

e

Coa, L, tila 189.

1. Prea Inălțate Domne.
Din porun

ca Măriei tale am adus pre acești patru
săteni ot Câneni sud
Argeș, anume : Nicolae Frangă, și Ntoica
, și Conar, și Onea Porumb, față fiind
şi Mumbașirul care a fost orînduit din
poruncă,și am cercetat cetindu-le înain
tea
lor, şi tote cercetările acelea cari
s'a făcut de numitul Mumbaşir, unde
a
fost față

și Dumn6lui Ispravnicul, și la tote aceste
arătără, cari s'ati făcut acum,
iarăș asemenea tăgăduire făcu după cum
ai făcut întâiii, cu o strigare prinQendu-se cu capetele lor, că nu sunt vinov
aţi; de Măria ia ni se poruncesce că
asupra urmărilor și mincindselo: jălbi,
ce osîndă și ped6psă li se cuvine,
după arătarea atât cea dîntâiă, cât şi de
âcum a Dumnslor ispravnieilor, cât
și a Mumbaşirului ce a fost rinduit, să
arată că ati fost vinovaţi, și ori spre
ce pedâpsă va fi hotărirea Mărie tale,
rămân vrednici de pedepsă, iar spre
plecata părorea mea mi se pare îniw'acest
fel, adecă: când ei 'Şi vor putea da
chezășie pre um că nu vor dosi din sat,
și de acum înainte nu 80 vor mai
arăta cu cea mai mică şi puțină nesupunere
și gieşală, atunci ca unii ce sunt
arătaţi și de fruntaşi ai satului lor, să
se încarce fieş-oare afară din liudele
lui ce va fi aședat la sat, încă cu câte
25 liude de om deosebit, însă numai
acești patru, iar nu tot satul, unde sunt liude
patru şă fie opt, numai cei încărcaţi să plătâscă şi trâpădul Mumbașirul
ui, cât se va orîndui de Măria ta, şi
acâstă pedâpsă va fi mai mult de cât a
se închide, seaă a se certa cu bătaie,
pentru că usturimea bătăei puțintel
simte și se uită; de a se pune la
vre-o
pedâpsă de vre-o închisâre, iatăș cu vreme
se iartă, iar de a rămâne cu liude
încăreați, acâsta tot-d'a-una o simte, mai
mult decât altă pedâpsă, și Dumnâlor
ispravnicii când vor trimite oxtraci la
Vistierie, să fie datori, eu porunca Vis-

ISTORIA ROMÂNILOR,
Cu asemenea otărire Domnitorul eredu
pectului auiozităţei.
a
pa

”

615

salvaţ. Şi
e

;-.

principiul. res-

tieriei, ca să arate deosebit încărcătura acestora. cu., numele lor la extract, precum
„mai sus dic, ca să fie spre arătarea şi spre pilda și. a, altora, cari se va mai
îndrăspi a mai face acest fel de nesupunere, acâstă pedâpsă mi se pare a fi
mai bună spre, înfrînarea lor decât altă pedâpsă, iar hotărârea. „d i proci.—4808,.
Februarie 23.
Dumitragco Racoviţă, vel Piatier.
13 Constantin Alevanăru

Ipsilante

Voevod

gospod. Zem.

Plahiacoie.

Infăţișând înaintea Domniei mele pre acești patru săteni, anume :
Frangul, Stoica și Conarul ot Câneni, sud Argeș, cu toții tăgăduiră
| du-se. fârte tare, că nici cu vre-o împotrivire” la datoria supunerei lor
arătat, nică alte urmări de vinovăție n'ait făcut, pentru care întrebând
mea și pre. ;Mumbașirul: ce a fost la fața locului, cum sai arătaţ,

Nicolae,
prindâunu s'aii
Domnia
de. către

cei-l-alţi . locuitori împrejuraşi aceşti 6meni, de buni, seaii r6i ? răspunse, că
locuitorii săteni și alţi împrejurași 'i-aii arătat de: Gmeni buni, iar ispravnicil

....

şi vătafii de plaiii "i arată de rei,; am luat sâma și la i nsciințarea ce aii făcut
'ispravnicii asupra lor, şi nu am

găsit: alta mai

deosebită

arătând,
de

cât că

fruntaşi fiind aceștia ai .satului, toţi cei-l-alţi săteni se ocârmuese de dânșii
şi că din pricina povăţuirei lor ar fi curgând zătignire și zurbă, la săvîrşirea
trebilor și poruncilor Domnescă, iar ei cu toții apărându-şe de urmare ca
acâsta,

giseră

că nu

nuinai

până, actun unele

ca acestea nu. le-ai urmat, şi în

t6tă vremea aii- fost -cu osîrdie, ci şi. de aci înainte de se vor dovedi, să: se .
pedepsscă cum. va fi mai râă; deci cea adevărată „pricină tăcându-ni-s6 cunos- cută, că a fost interesul podului la mijloc, rămâne-să dicem, că interesul fiind la.
mijloc al podului, și cele-l-alte scrise pântru dânșii urmeză să fie cu îndoială ;..
pentru care pod, făcând. Domnia mea cercetare, am şi găsit cererea lor a fi
primită la dreptate, în vreme ce diseră că măcar că atunci, după întâroerea
lor, unii pentru răscumpărarea podului, aii adus la isprarnici acest . . .. şi
ispravniciă “i-ai băgat în r&mășiţa

dăjdiilor,

da»

cu tâte acestea primesc acum â;.

da banii cumpărătorilor deplin, numai să se scadă şi cumpărătorul cu
« venitul |
ce aii luat; drept aceea dar, am găsit Domnia mea cu cale, ca sătenii :să plăt&scă acum cumpărătorului: banii cu dobânda lor, dar să "şi dee și cumpărătorul
socolâlă

de venitui

ce a luat, cu care.să

şe scadă sătenii

din banil ce aii dat,

însă cu acâstă hotărîre, că aceşii patru săteni luând podul, să nu ?] aibă numai
pontru al lor folos în parte, ci toţi sătenii din Câneni să se împărtăşască din
venitul lu, cum şi la cheltuiala lui asemenea, după cum se prinseră şi ei
înaintea Domniei mele, fiind-că pre lângă jalba de pricina podului ce ne-ai.
dat acești numiţi patru săteni, ali fost și alte pîri, care prin cercetarea ce s'a .
făcut la fața locului, s'aii. găsit mincindse, cum pentru fierul podului vechiii
şi pentru trâpădul slujitorului, şi. chiar unui cal și pentru două care fân, și
pentru oi, şi pentru condeiul de bani; de aceea dar, pentru acâstă vină de pîri
minci n6se, poruncim. șă plătescă tnâpădul orînduitului cercetător cu taleri: 150, .
din cari taleri 100, să o dee numai Singuri aceşti mai sus numiții patru, de
om adecă taleri 25, iar taleri 50, să
dee cei-l-alți săteni ot Câneni, cari
ai a se folosi cu toţii dimpreună. la. ţinerea venitului podului ce acum se dă
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Constantin Ipsilante apără adese pre ț&rani contra arendaşilor
şi le recunsce dreptul la aprotimis» la arendare. In un cas ce se

pote vedea în notă, merge până a interdice remânerea arendaşului jăfuitor şi răi pre la moşia arendată, obligându-l pentru timpul cât
mai
are drept a r&mânea arendaş să se înlocuiască cu vechilul săi: «el
să lipsâscă de acolo, ca nici să şadă mai mult, nici să se mai artte
prin satele lor, pentru ca să lipsescă. pricinile de gâlceviri»».

în stăpânirea lor, iar când după acâsta se vor purta aceşti patru în vre-o
urmare
de vinovăţie, atunci cu hotărîre dicem, că nu vor scăpa de pedâpsă...—180
3,
Februarie 28.
i
oa,

XVLI,

fila

121—122,

4. Prea

Iăltate

Domne.

Din luminată porunca Măriei tale de la alăturatele jălbi ce ai dat, atât
sătenii ot Popesci i Rășoga, cât și Marin sudit franțuzesc, arendașul moșiei Popesci, orinduitul zapcii, ciauș de aprodi, înfățișând pre amândouă părţile
înaintea n6stră, am cerut să ni se arăte acea poruncă ce sai dat în urmă,
care
gice Marin printr'acâstă jalbă că are deosebire de buiurdisma dintâiii,
ce s'aii
fost dat la anafora, și răspunseră sătenii, că nu este la dânșii, ci la unul
Neagul Borogănă, ce se află acolo lă sat, cu caro acel Neagu și cu Ene frate-săă
"al avut Marin alte prigoniri înaintea Măriei tale pentru deosebite
madele ; am
întrebat şi pre Marin ce deosebire are acea poruncă din urmă de buiurdis
ma
anaforalei ? și cu tote că ai scris așa în jalbă, dar ice, că nu scie ce
deosebire are porunca aceea; de unde rămase acâsta pricinuire a lui netrebni
că ; am
cercetat și pricina bătăiei ce se jăluese locuitorii că ai pătimit de la
dânsul,
dând

într'ânșii

și cu iataganul, ce este armă

primejdi6să

de

msrte,

și dintro

înscinţare ce aii trimis către Dumnâlui vel Postelnic, Dumnâlui Paharnic
ul
Constantin Filipescu, Ispravnie ot sud Prahova, mărturisită și de Dumnâlu
i
Ispravnicul ot sud Saac și de Slugerul Mihalache Negri, văgum că acolo
n'ati
tăgăduit Marin că %-ai bătut, iar acum tăgădui că nu 'X-ati bătut,
ci viind
cu pornire și cu un ciomag asupra lui ca să'l omâre, dise că aii scos
și el

iataganul
dovedâscă

de s'aii apărat, aHându-se cu arme lîngă dânsul; i-am cerut
să
cu mărturii, că sătenii aii venit cu acel fel de pornire asupra
lui,

şi răspunse, că n'aii fost nimenea între dânșii străini și nu p6to dovedi,
fără
decât ceru ca să primâscă ispravnicii blăstem, cum că sunt adevărate
celea ce
scrii şi să rămâe de pedâpsă; “-am gis dar, că de se va dovedi
vinovat are a
i-se faco pedâp, să
după cansnele de criminalion, ca unul ce ai dat cu armă de
morte, și răspunse iarăș, că ori la ce pedepsă '] va osîndi judecata
este
a primi când se va găsi în vină, iar jăluitorii săteni diseră, că atunci supus
când
i-ai bătut Marin ati. fost de faţă trei 6meni slugi alo lui, însă
Gruia Isprăvnicelul i Ioan Vizitiul, cum și Dobre Gogaciu și că se mulțămesc
pre mărturia ce vor da aceştia ; deci pentru ca să se descopere adevărul la
acâstă pricină a bătăici, găsim cu cale, să se orînduiască un credincios al Măriei
tale, ca
să mârgă acolo la fața locului să facă cercetare cu deamăruntul, unde
să se
aducă
și acei troi 6meni

ai lui Marin, ce s'aii numit mai sus, spre a se întreba

ea să dee mărturie drâptă în frica luă Dumnegeii, cine din amândouă părţile
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este acâstă otărire a lui Constantin

Protimisul la arendarea de moşie,

Ipsilante şi-l

în favârea

ţăranilor,

“ali dat pricină de gâlcâvă de ati venit sătenii cu pornirea și cu ciomagul asupra lui, seait Marin din pisma ce are pre dânșii pentru pricina judecăţei moșiei, tără de a nu

se arăta ei cu vre-o

r5utate, aii sărit; de 'i-aii bătut

precum

dice ? şi îh ce chip va dovedi adevărul, să aducă Măriei tale pliroforie drâptă,.
ca cel vinovat să 'şi iae căduta pedâpsă de la Măria ta, și care parte va rămânea să aibă a plăti, atât cheltuiala celui ce avea dreptatea, cât şi tr6pădul orîn- duitului cercetător; după tâte ac6sta am dis lui Marin să se tragă de la
arenda moșiei și să se dee locuitorilor, ca să lipsâscă prigonirile dintre dânșii
ce curg tot din acâstă pricină, si răspunse, că nu "i dă mâna a se lăsa până
la împlinirea sorocului, că are să mai ţie arenda. de acum înainte un an și
jumătate, fiind-că osebit de taleri 8.000 ce aii dat pre arendă aii cheltuit și
taleri 2.500 pentru lucru și întemeiatul viilor, de la cari vii de acum înainte
are nădejde de a se folosi, dar va rîndui el purtatul de grijă la moşie, puind
pre unul din sătenii de acolo, și el se va muta cu șederea de la moșie ori la
„ T6rşor sea la Pioescă ; ci la acâsta rămâne a se urma după cum însuși Marin
se legă înaintea judecăței, ca el să lipsâscă cu totul de acolo de la moşie, şi
să orînduiască pre unui din săteni Isprivnicel ca să "i caute trebile moșiei,
carele la tâte să aibă a urma întocmai după ponturile condicei Divanului, fără
de a nu face mai multă supărare locuitorilor întru nimic, iar hotărirea...—1803, Decembre 3.
i

Vel Ban, vel. Logofet, vel Logofet, vel Vornic, vel Logofăt.
TO Constantin Alexandru

Ipsilante

Voevod.

Locuitorii din două sate Popescii și Răzoapa din sud Prahova, ner&mâind
odihniți la anaforaoa Dumnâlor veliților boeră, sai înfățișat și la Divan înaintea Domniei mele cu piritul Marin, dicând locuitorii, că nu mai pot suferi necagurile ce apururea pătimese de la numitul arândariii, bătând pre unii dintr'6nşii și scoțând și arme asupră-le, cerând ca pre cusurul vreme ce are a
mai ţinea numitul Marin arenda acelei moșii, să "i întrcă analogul banilor cât
se va face, şi să lipsâscă de acolo spre a 'şi avea odihna, pentru care întrebat
fiind Marin mai înteiii pentru bătaie şi pentru lovire cu arme ce are a răspunde? mărturisi pricina într'acest chip, că pre un locuitor ce "i dic Feciorul
ţiganului, fiind posluşnic al -moșiei, și nefiind următor a 'șă face datoria, posluşaniei Vaii dojănit gicendu-i unde âmblă ? și căci ai răspuns că ait fost la
lucrul lui după hrană, s'aii năcăjit pentru ce să lipsâscă și 'l-aii lovit cu un
giret ce ”] avea în mână, apoi viind și tatăl săi şi necinstindul cu vorbe
pentru-ce bătu pre fiu-săi, apoi aii lovit şi pre tatăl săi cu iataganul, iar mai
mult

seuii într'alt chip pre nimenea

n'aii băţut:

căruia

i s'aii dis, că

un

aren-

daș de moșie îndestul este a se isgoni și când numai nu va urma ponturile
condicei Divanului la ale moșiei și va supăra pre locuitori împotrivă mai
mult preste dreptul moşiei, cu cât mai vârtos când însuși el de față mârtu-:
risi că aii făcut și acea urmare, ridicând iataganul, armă de primejdie, asupră-le?
care este îndestulă urmare de vină, pentru-că nimenea nu este volnic a bate
și a ucide pre locuitori după voia lor, şi de s'aii și arătat locuitorii cu vre-o
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nu tot-d'a-una era:o realitate. N'avea decât să se inţelegă proprietarul

împotrivire, seaii de /l-aii necinstit, i se cuvenea lui să 'şi c6ră îndestulare
dreptăţei ce ar fi avut de la dregătorii noştri, adecă de: la ispravnicii județului, seaii când nici de la ispravnică nu ș'at fi aflat dreptatea, îndestularea
putea să o afle. de la Divanul Domniei mele, şi la acestea n'aii avut Marin alt
cuvint vrednic de răspuns, fără de numai iarăș că pentru căci i s'aii împotrivit şi s'a necinstit dă aceea sai năcăjit şi el de ai făcut acâsta ; mai arătară locuitorii, că și la adeturile și obiceiurile moșiei sunt supăraţi mai mult,
făcându-le feliuri de asupreli năpăstniri, și că la cea dintâi hotărire a nâstră
ce s'aii făcut cu Divanul în anul trecut, când iarăş. ati cerut -ei arenda acestei
moşii, s'aii legat că. de le va face nescaiva încărcături şi nedreptăţi la dijmurile moşioi, afunci să se lipsâscăși să li se dee lor moșia, prin întorcerea
de
bani, şi fiind-că nu numai următor n'ati fost, ci. încă mai cu multă răutate
i-aă asuprit şi W-a necăjit, de aceea mai cu dinadinsul cerură să se lipsâscă
de acolo, care acâstă legătură a lui şi poruncă găsindu-se scrisă și în domn6sca nâstră buiurdismă, ce s'aă dat atunci în anul
trecut, cu acâstă cuprindere însă, că de se va găsi în urmă urmatoriti împotrivă, atunci:se va
lipsi;
li s'a gis locuitorilor, că trebue să ne arăte anume fieș-căruia din oi
ce nedreptăţi şi încărcături le-aii: făcut, care arătări 'trebue să “şi-le dovedescă,
şi do- vedindu-le că în urma hotărîrei nostre le-ati urmaţ, atunci aă cuvînt, şi
dreptate la cererea lor; și răspunseră, că în anul trecut la 11 6nieni
le-ati
făcut încărcătură
cu nouă pogsne de porumb. preste cea drâptă măsurătore, pentru care acâsta sunt Gmenii davagii acolo de faţă, la alţii
iarăș aă
măsurat pogânele “numai pre pământ negru, fără de a fi bucate pre
dânsele,
Z
dijma din varză le-ai luat cu încărcătură mai mult preste obicâiul
ce aii avut;
unul din ei anume Andreiii, ce fu de faţă, de la o curătură de fân ce
ai avut,
i-ati luat dijmă mai mult de cât se cădea ; Dinul ce și el fu de
faţă gise, că
pentru două pogsne de porumb ce a avut “i-ai luat dijmă pe 4 pogdne
și
jumătate, la dijma de varză iarăş le cere și &stimp mai mult preste
obiceiul
ce “ai avut; mai sunt și alți locuitori pre cari "i are Marin trecuţi
în catas-

tihul

lui ca să le iae dijma

cu încărcătură,

iar

Marin

la tâţe

acestea

făcu
tăgăduire, gicând, că şi omul ce a fost orînduit de dânsul de le-ati măsurat
pog6nele porumbului este de faţă, și de nu se va încrede le va
măsura . din
noii, şi că la dijma porumbului n'aii avut ce încărcătură le face, cică
dijma
și până acum stă la dânșii ne dată; gise cât pentru acâstă neluare
a dijmnirei
porumbu

lui până acum, locuitorii fârte tare jăluindu-se, răspunseră împotrivă,

că ei înșiși ai

cerut

la: Marin

să "i dee

dijma:

atunci,

în

vremea

când

ai
cules poramburile, după cum este obiceiul pământului, și Marin nu numai
nu
a
vrut să o primâscă atunci, ci încă pre unul l'a lovit cu iataganul,
având viclenie
în cugetul săii, ca să le câră dijma porumbului tocmai în vremea
iernei. și a
primăverei, când porumbul este uscat şi scădut, şi când cei mai
mulţi l'aă
cheltuit la hrana lor, ca de la cei ce nu vor avea porumb să "i
dee în natură,

să le câră bani cu preţ scump,

după cum se vinde porumbul iarna şi primă-

veara ; care la aceste năpăstuiri ce le face Marin, qise locuitorii că sunt
martori
şi înseși două slugi ale lui, anume Gruia şi Dobre Goganu, cari
cercetându-se

vor mărturisi ; deci

fiind-că Marin tâte aceste

urmări

de asupriri

şi nedreptăți
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pre :care voii să-i aibăşi să-l favoriseze, şi simulână

la ale moşiei le tigădui, iată într'adins orînduim pre
să mârgă cu amândouă părțile la fața locului, unde să
cercetare cu carte de blăstem prin. dovedi şi mărturii,
acestea la ale moșiei, câte areată lveunitoriă că le-aii
hotărirei nâstre ce am dat în anul trecut, şi. de se va

al nostru . . . . carele
aibă a face -amăruntă
pentru tote asupririle
făcut Marin în urma
dovedi adevărat urmă-

rile lui Marin împotrivă, atunci fiind-că Marin nu a
păzit hotărîr
n6stră, cu. care însuşi s'a legat; și s'a arătat cu nebăgare de sâmă, ea aceea. a
mai vârtoş
* purtându-seși cu urmări nesuferite Domniei mele, cu arme
asupra

precum

însuși nu le tăgădui, din cari aceste. pricini n'a

între dânşii

încă

de când

am

venit

Domnia

locuitorilor,
contenit judecăţile

mea, să aibă locuitorii

a "i întâreg
analogul din banii ce aii dat Ja stăpânul moșiei și să rămâe
moșia pro s6ma
or, iar când nu le va dovedi locuitorilor aceste asupriri şi
nedreptăţi, atunci
- Mazinsă “Şi orinduiască omul săii vechil acolo, să cate
arenda moșiei până
la implinirea sorocului de Gincă ani, după zapisul ce 'L.are
de la Paharnicul
loniţă Filipescu, stăpânul moşiei, la care vechil să facă testim
vinuri, fânuri
și ori -ce strînsâre are, acolo, dându-i şi foaie de rămășițuri
ca să și le caute,
iar el să lipsâscă .de acolo,ca nici să ș6gă mai mult, nici
să
prin satele lor, pentru ca să lipsâscă pricinilo de gâlcevuri, după se mai arăte
cum şi însuși
Marin o ceru. acesta, şi după împlinirea soroculyi. lui Marin,
atunci se vor
protimisi locuitorii a ţinea ei acâstă moşie, iar împotrivă, de nu
va păzi Marin
“nici ac6stă legătură, și iarăş va may merge. Marin acolo în urmă
la moşie,
atunci vor avea iarăș locuitorii a lua în zaptul lor arenda
aceste moșii, -fără
„de a

se mai

“nostru

asculta

Mumbașir

vre-un fel de pricinuire a lui; să tacă însă

cercetare

și pentru

orînduitul

trei care de fân ce ai provalisit

Marin
că are rămășițuri la un Stoian ot Roșoanga dintr'o -livede
ca “i-ai. dat-o, ca
fiind adevărată arătarea lui să i se împlidâscă dreptal, cum
și pentru fânul
de dijmă că Dar fi făcut el... și scădămiînt din ceoa-cei
se făcea dreptul
lui să ine, fiind-că locuitorii: so arată nemulțămitori lui,
cerând să şi lipsâscă
de acolo, ceru dar şi e] dreptul pe cât fân ati fost locuitor
i datori să "i dee,.
- iarăș să cerceteze orînduitul Mumbaşir, şi drept cât va fi
fost locuitorii datori
să i se implinscă lui Marin, iar cele-l-aite madele ce aii mal
avut Marin
cu unii din

locuitorii. acestei

moşii

pentru

oi,

brânză

şi altele,

de care s'a
fost dat hotărirea Domniei mele cu Divanul încă din anul
trecut, acelea aii
a se urma întoemal după aceeaş lomnâsca nâstră hotărire, ce
s'a dat încă de |
atunci și a se izbrăni în fața locului printr'acest de acum
orîndaitul nostru
Mumbaşir...—1803, Decembrie 9.

Cod. XLVI, fila 148,

a

Prea

Inălţate Domme.

După jalba ce ai dat Mărici. tale locuitorii
din trot sate, Cociocul, Stigere a Depertamentului, din luminata poruncă, Vătatul cel orînduit "i-ai ale .
adus.
clăria și Băltenii ot sad Ilfov, cum că nu' sunt mulțămiți pre
alăturata

şi înaintea nâstră, față cu. Fotin arendașul, unde întrebând pre
săteni la ce nu
se odihnesc? tot aceleași pîri ce aii dis la Depertament le
făcură și acum
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nu puteau
cu el un contract cu arendă forte exagerată, atât cât ţăranii
Fi

înaintea nâstră, cum-că le-ar fi luat livegile de fân, cu pricină că sunt ale
mănăstirei şi fânul gata, şi cum-că "i-ar fi încărcat la dijma porumbului, făcându-le și alte supărări și nedreptate, cerând ca să întârcă analagon din banii
arengiă, pre vremea ce are a mai stăpâni până la viitorul sfîntal Gheorghe și
să rămâe venitul moşiei pre s&ma lor, ca să nu mai pătimâscă de către dânsul;
a cărora cerere fiind fără de orînduială, nu se putu primi, pentru că acâstă
cerere trebue să se facă la vreme, iar nu acum, spre sfirșitul anului, când a
rămas până la soroe numai două luni și jumătate; la care măcar că pricinnese
că naii sciut cum-că este arendaș, şi fiind-că sali arătat de Isprăvnicel până
acum de curând, îns1ș el sa dovedit de cumpărător, strigând că "șă-aii vărsat
pungile, dar cu tâte acestea, fiind-că ai rămas după cum cere, puţină vreme
până la împlinirea anului, pentru ca să nu aibă prigoniri de socotoli între
dânșii, găsim cu cale, să ţie tot Fot n arenda moșiei până la viitorul Aprilie 93,
când vedem din zapisul Egumenului Raduliot, că i se împlinesce sorocul
arondoi de un an, pre cât aii avut-o cumpărată, iar atunci de vrea Egumenul
să mai vingă arenda ori la Fotin seaii la altul, și vor face locuitorii cererea
la vreme, să aibă dreptatea de protimisis după pravilnicâsea condică, iar pentru
asupririle ce se jăluesc locuitorii că le-ai făcut Fotin la livegile de îsn gata,
că le-ati luat şi dijma porumbului și altele, să fie luminată porunca Măriei
tale câtre Dumn6lor ispravniciă judeţului, ca să facă cercetare pentru tote după
alegerea Depertamentului, și la ceea ce se vor găsi năpăstuiţi, să "i îndestuleze
la dreptatea lor cu îinplinirea cea cuviinci6să a nu mai veni cu jalbă, ferindu-se şi Fotin arendașul cât are a mai ţinea moșia, ca să nu le facă câtuș de
puțină supărare împotriva obiceiului și așegămîntului ce prin zapis aă făcut
cu dânșii, iar hotărirea...—1804, Februarie 10.

Vel Ban Creţulescu, vel Logoftt Pilipescu, vel Logofăt Golescu, vel LoRacoviţă,

gofit Dumitrache

Nestor Căminar.

16 Constantin

Alexandru

Ipsilante

Voevod.

Amândouă părțile învoindu-se și mulțămindu-se la acâstă anafora a
Dumn6lor veliţilor boeri, după cum şi adeverinţe în scris aii dat la logufeţia
Divanului Domniei mele, şi poruncim Dumnâvâstră ispravnicilor ai județului,
s5 faceți urmare întocmâă, precum se coprindo mai sus.—1804, Februarie 19
Coa.

XLVI,

fila

.

283,

Prea

Inălţate Domne.

Din luminată porunca Măriei tale prin zapciul Dumnâlui za Vistier, s'a
înfățișat la judecată unii din săteni ot satul Cociocul și satul Sticlăria şi
Băltenii din sud Ilfov, cu jalba ce aii dat asupra lui Fotin Grecul, gicând că
numitul având luat în arendă venitul moșici Cociocul al Sfintei mănăstiri RaduVodă, încă mai

dinainte

le stricaso obiceiurile

ce din vechime

avusese

la cele

drepte adeturi ale moşiei; dar după jalba ce gice că ar mai fi dat Joălţimei
tale

pentru

dânsul, aii

fost

orinduiţi

la Dumn6lor

ispravnicii judeţului, şi

_ÎWTORIA

oferi

proprietarului,

Dumnâlor
urma

pre
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protimisul în lavârea ţăranilor după

împăciuindu-i, ai

fieș-care
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dreptate

dat

și zapise

la datoria

unul la, mâna

sa, dar

numitul

moşie era

altuia,

nu

cum-că va

ar fi: urmat

după

acel zapis, ci s'a pus în silnicie de le-aii luat livegile de fâri ce le aveai curățite de însuși de ei, încă şi fânul cosit gata, cu pricină că sunt liregile mă-

năstirei, a mărit și baniţa cu care lua dijma, făcând-o tot după cum era mai

înainte până a nu se împăciui, și altele multele asuprole le mai face și “i
necăjesce, și pentru ea să scape de supărările cele fără de orinduială și nedrepte,
cârcă să întârcă banii cu care ai cumpărat mănăstirei venitul acestei moșii
şi să rămâe moşia pre sâma lo: ; faţă fiind atât pîritul, cât și Iancul biv al 3-lea
Logofăt vechilul din partea mănăstirei, răspunse pîritul, că după jalba ce ati
mai dat ei Inălțimei tale asupra lui, numai din r&utate fiind pricină de amestecături și gâlcevuri între dânşii, unul Dumitru și Constantin, judecându-se
la Dumn6lor ispravniciă judeţului tâtă jalba lor, prin cercetare ati găsit-o neadevărată, apoi spre a se curma pricinile, însuș ei aii dat zapis legându-se în
ce chip să urmeze, după care zapis nu numai că n'aii fost următori, ci încă
împotrivă s'aii pus unii de ai cosit chiar livegile mănăsticei, invitând și pre
alții a face asemenea urmări, spre a aduce pagube și lui și mănăstirei, iar
pentru celea ce jăluesce asupra lui că ar fi urmat împotriva zapisului, să "i
dovedescă acele rele urmări de care se plâng, pentru că și baniţa cu care ia
dijma este de îață, făcută împreună cu dânșii, infierată și legată cu fier încă
de atunci, și fără de dreptate qise că le-ai luat livedile în vreme când ek nu
ai urmat după zapisul lor, ca prin carte de blăstem si arăte, caro de unde şi
până unde sunt livegile mănăstirei ? asupra căruia cuvînt ne arstă vechilul
mănăstiroi, atât anaforaoa

Dumnâlor

ispravnicilor, scrisă de la 16t 1802, Decom-

brie 25, de judecata ce ai arut jiluitorii cu piritul, în care vedem că nu
învinovăţesce pre piritul întru nimic la pirele lor, cât și zapisul lor de împăciuire tot dintr'acelaș 16t şi di, şi adeverit de Dumnâlor ispravniciă, in care
tâte pricinele lor le l6gă în ce chip ai a urma, întâiii adecă, pentru dilele
clăcei, că neavând

pre

an,

condică,

dreptatea
dar

căgând

simfunie cu mănăstirea ca să clăcuiască numar câte șese dile

'i-ait? îndatorat, a elăcui
cu rugăciune

"i-ai

câte 12

gile, după

lăsat; mănăstirea

pravilnicâsca

iarăș pre

șese

dilo;

ta, spre a

li se

al donilea, pentru șovarul ce '] cosea de pre moșie şi cerea să nu dee nimic,
die că pentru cel ce *] vor cosi pentru casele lor să nu fie supăraţi, iar pentru
cel de vîndare să deo dijmă, pentru dijma porumbului să o dee cu baniţa za
oca 22, câte patru banițe de pogon, iar pentru livegile de fânețe, dic chiar așa,
cum-că prin carte de blăstem să arăte dieptul adevăr, pre unde a fost din vechime livegile mănăstirei, de unde şi până unde, şi să le pue semno ca să se
scie, şi spre a lipsi cu totul gâlcovurile dintre ei, să le dâe pădure a și curăţi
livegi. de fân în soroc de trei ani, și fieș-eare pre cât 'şi va curăţi să li se
dee întru stăpânirea lor a le avea livegi, dându-și dijmă după obiceiii, şi în cea
de pre urmă gic, că însuş ei cunoscându-și greșla aii căqat cu rugăciune ca
să "1 ierte, şi să nu

dee

anaforaoa

a se vedea

de către

Maria

pricinui vre-o pedâpsă, după ce am cetit acest zapis întru audul jăluitorilur
şi nu s'a tăgăduit de dânşii, "i-am întrebat do madeaoa livegilor pentru care
făcu davaoa cea mai mare de aii urmat după coprinderea zapiselor, adecă, ca
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Cele mai bune legi, fără moravuri oneste r&mân

fără, nici o
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putere.

prin carte de blăstem să arate livegile mănăstirei şi după ce se vor dovedi de

unde și până unde sunt, apoi să le dee și lor pădure, ca să 'și curăţâscă și să
"ŞI facă livegi de fân, şi răspunseră, că -n'aii făcut până acum acea urmare, şi

ne mai având alt cuvint împotriva zapisului, prididea numai cu strigarea,că
nu mai voesce pre piritul de arendaş, ci să lipsâscă acum negrsșit de pre moșie,
că le strică obiceiurile vechi şi muncesce fără de orînduială ; dar piritul împotrivă după ce ne dise că jăluitorii, acestă strigare o fac numai dintr'o răutate
a lor cu care socotesc că se. robească cele drepteși vechi livegi ale mănăstirei
Şi să le facă ale lor, me arată şi o.carte scrisă de la 29 ale trecutului lui
Ianuarie, iscălită de alţi 18 săteni ai lor împreună cu Pârcălabul, ce nu sunt
uniți cu jăluitorii, cari cu un cuvînt gie că aceste. amestecătuii și învrăjbiri
ce s'aii făcut între locuitori asupra pîritului arendaș sunat numai şi numai
din invitarea a doui inşi anume Dumitru şi “Constantin din străinii venetică,
cari ai pus și pre cei-l-alţă la cale, iar: ei ca unii ee sunt săteni vechi, moșii
și părinţii lor fiind tot de acolo arată adevărul, că arendașul.. Sa purtat cu
bună orinduială de aii fost mulţămiți de dânsul, şi livegile: pe cari saii pus
ei de aii cosit, sunt cu adevărat ale mănăstirei, și în scurt că sunt supăraţi
de acei doui inși, că nu pot trăi de vrăjbi pre la casele lor; ne areată Şi vechilul mânăstire că acâstă pornire. ce o fac jăluitorii nu este pentru alt. cevaș,

ci fiind-că mănăstirea a încărcat pre piritul arendaș cu facerea unoi moră și

cu târgul ce a început a face pre.moşie la care a cheltuit până acum taleri
„3.000,şi banii aceia s'a dat la însuși loenitoriă aveștia a face şi a isprăvi
lucrul, şi.ca să facă lucrurile acestea, precum vor vrea ei iar nu.după cum
sunt tocmiţi,-ci de a scâte pre piritul din arenda moşiei la care 'şi-aă încredinţat mănăstirea t6tă tr6ba acesta, cu tote că piritul arendaș gise vechilul
că i se împlinesce sorocul la viitorul 'sfeti Gheorghe, şi ne încredinţă “cum
că de aici înainte nu so mai vinde venitul moşiei pîritului, ci. o să 7] ţie pre
s6ma mănăstirei; deci din totă cercetarea acâsta se aloge două cereri ce le
pretendirisesc jăluitorii, întâiii, că ori unde vor pune câsa, să fie. slobogi a
cosi, și al douilea ca să ţie ei venitul. moșiei, pentru cuvîntul venitului mMoşiei, dicem : de. vreme că mănăstirea prin

vechilul săă ne-ai încredințat cum-că

dela sfeti Gheorghe. inainte rămâne moșia pre sâma mănăstirei, urmâză ca
şi piritul. arendaș să ţie venitul până atunci, ca unul ce este berdepsit cu
datură şi luaturi de pre moșie, și mai ales încăreat de mănăstire cu facerea
„morii și a târgului, şi atunci după împlinirea sorocului. arendei de o va mai
da-o mănăstirea. moșia în. arendă, vor avea întâiti protimisis după prarilnicâsca
condică, însă când

toţi sătenii

vor fi uniţi

la -acâsta, fiind-că

precum

mai sus i

„gicem, vedem din “mărturiile. acelor 18; săteni, că şunt a se sinfonisi, cu dânșii,
iar pentru pricina -livegilor, find-că până acuin. n'a făcut urmarea ce se co„+ Prinde în. zapisul lor, giisim. cu cale, să fie luminată porunca Măriei tale, către
„ Dumn6lor ispravnicii -judeţului, ca: să silscă pre jăluitori a. arăta, prin carte
de blăsterm, tte livedile mănăstirei,de unde și până unde sunt? şi după ce se
„Vor, însemna de mănăstire, ca să: se scie care sunt, apoi de va mai prisosi cevaşilea livegi vor rămânea ale lor, și deosebit de.le vor: mai trebui locuri de

fânețe să 'și ceră de la mănăstire, după zapisul 'lor, loc eu pădure

ca să 'și
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FHotărtre pre jalba sătenilor Dărmănesci din Praho
va.
Ia Constantin Alexandru Ipsilante Voevod.
Fiind-că hotărire de obște este dată ca călugării
arendași să nu mai fie, poruncim dar, ca și pîrîtul Ioachim să lipsiască de
acium înainte din arendășia acelei
moșiiși. Clucereasa Creţulesca, oră va vinde arenda
moșiei aceleia la alt obraz,
seaii

va rîndui

Isprăvnicel al săă pre alt-cinevaș

ca s'o caute, căci

piritul
fiind călugăr, parte biserieiscă, nu i se cade să, fie
arendaș de moșie, iar pentru a
se aduce pîrîtul aicea, fiind-că Dumnâlui cinstit şi credin
cios boer Domniei mele,
biv vel

Ban Epistatul “Logofeţiilor mari, dote plirof
orie Domniei mele cum
că după însciinţarea Dumnâvâstră ce aţi
făcut către Dumnslui pirîiul, se află
încă în multe neputinţe de slăbiciune a
bâlei de care ai pătimit și de aceea
„Daţi cutezat a-l trămite, poruncim dar
să "1 lăsaţi fără de a'1 sili mat mult
şi când se va face sănătos, atunci veţi avea
porunca Domniei spre a'] trămite. —
1804,

Februarie 14 RA

*

". Tirania şi nedre

ptatea arendaşilor nu era unica plagă a sătenilor.
La acesta şi la ingenuchiarea lui sub biruri,
prin requisiţiuni Şi angarii,
- se adaogă duşmănia dintre fruntaşi,
mijlo
caşi

şi

codaşi,

duşmâănie

„curețe și să 'și tacă livegi pre densul, însă
dându-le mănăstirea locuri numai
cât le va.fi pentru trebuinţa vitelor lor,
iar nu și pentru negoţ, căci negoțul
urm6ză a să face mănăstirea, pre moşia
sa, și ce livedi vor fi curățate fără |
de scirea şi voia mănăstirei, fiind tăcute
împotriva aședămintului din zapis să
rămâe pre. sâma monăstirei ; deosebit
să - facă cercetare Dumnâlor şi pentr
u
„baniţa cu care le ia dijma de porumb,
și de va fi za oca 22, tot cu aceeași să
'Şi dee dijma, iar fiind mai mare să o facă
după legătura zapisului, şi către
ac6sta şi ori-ce năpăstuiri li s6 vor fi făcut
de către piritul împotriva zapisului, să '] supue a le face împlinire, și de
totă cercetarea ce vor face la aceste
” madele să arete Măriel tale prin anafor
a, iar hotărîrea...— 1804, Februarie 2.
- anache Mavrodin Clucer, Dumitrăthe Varlaam,
Andone Fotino Serdar, |
Joan Medelnicer.
"
.
.

„Co. XVI,a 63,

g

„+ Poruncă din16 Martie 1804, de a se înlătura
de la arenda moşiei Hârtesoii

din” Muscel, un :sudit după cererea
„Cod. XXXV
filaII
65 verap,
,.

sătenilor.

4. Cod. XXXVI, fila 45 verso.

Ia

aaa

624

|

V. A. URECHIĂ.

care se traduce mai adesea în dare de foc la fănul şi la pătulele fruntaşilor. Asemenea fapte aduc pre Constantin Ipsilante
a adresa următorea circulară în 2 Ianuarie 1803:

„e

a

+ Zem.

Vlahiscote.

la hotărirea de

ă

„Sluga Domnie mele, Vătaşe de plaiul Novacilor, sud. Gorjiii, fiind-că am
luat Domnia mea însciințare de o faptă vrednică de o mare pod6psă ce se
urmăză într'acel plai, mai vârtos de astă primăveară încâce şi până acum,
mai mult întingându-se cu adese întâmplările de focuri la fănejele locuitorilor,
încă şi la Nămăescii de casă, din care mulţi se păgubese și se sting, rămâind
sărăciţi, care acesta nu urmâză a fi din alta, fără numai din răutatea și
zavistia a vre-unor 6meni r&i, cari pentru vre-o pismă ca o pârlă unii asupra
altora, neputând cu alt mijloc de faţă a face stricăciune vecinilor săi, lucrâză
printr'ascuns acâstă răntate care nu o socotesc la cât păcat cade, și la câtă
_osândă vin, după sfintele pravili; pentru care măcar că prin mijlâcele cercețărilor ce avem a face Domnia mea într'adins pentru acesta, nu va putea a

se mistui

de aici înainte, cel ce se va îndrăsni la o faptă ca acâsta, nică va

putea a scăpa mai mult, (cu dare de geremele și cu alto mijlice ca mai
înainte), de pedpsa aceca ce după pravili i se cuvine; dar şi pârcălabii cu
fruntașii satelor trebue să scie, că nu sunt atară din vina neîngiijirei la acâsta,
pentru că datori sunt să iae aminte de ori-ce om ră cu firea și cu nărav de
fapte netrebnice s'ar afla în satul lor, seaii în sciința lor să nu "i tăinuiască,
nică să "1 trecă cu tăcerea, ci să "i arăte la zabiţii și dregătorii noștrii, spre
ai întâmpina relele lor cugete de urmări și fapte netrebnica, ca unii ce iaii
„de s6mă și 6i; de aceea şi "ți poruncim strașnie ca acâstă Domhescă carte să
o citesci, tu V&taşe al plaiului, în tote satele și cătunele plaiului și la toţi de
obşto în plai, ca să o augă, să o înţelâgă bine, și să scie cu toţii, că de se
va mai întîmpla de aici înainte să audim iarăşi o faptă ca acâsta, că s'a ars
fănutile, sea casa cuivaș, acel sat şi cu cele de împrejur vorfi osândite cu
hotărire a plăti tâtă paguba ce se va întâmpla. tolico pisah gpil.— 1803, lanuarie 9. !

A face r&spundătâre tâtă comuna
ea şi

r&masă

nedescoperită— după

pentru o crimă
cum

face pentru dările de foc, — este o vechie
mânescă.
*

1. Cod. XLIX, fila 16,

declară

întemplată in

Domnitorul
-că

va

obicinuinţă în justiţia ro”
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Dreptul țăranilor de a lua lemne din pădure. se menţine
Constantin Ipsilante. Acâsta se probeză prin actele din notă 2

sub

1. Carte domnâscă către ispravnicii din județul Prahova după jalba lui Constantin Dudescu biv vel Căminar, poruncesce să nu fis permissătenilodin
r moșia
lui Groşanii, a tăia lemne de cherestea din pădure şi pentru negoț. Le recunâsce. însă dreptul celor ce .sunt ședători pre moșie: cu pădure, și cari clăcuese.

stăpânului

moșiei

și 'şă daii dijma, «să aibă vote

a tăiea, adecă

numai

pentru

trebuința caselor lor, fără de plată, cum lemne de foc, pentru încălgitul caselor lor, nuele, pari și alte mărunţișuri pentru casele lor,.:.. cari pentru cherestele și lemne de vindare, aii datoria a plăti adetul pământului și așa vor
avea voie de la stăpânul moșieă....»—-1803, Februarie 42,
Cod, XXXVII, fila 54 verso,

|

“Sail jăluit sătenii din, Dudescă, Căţelul și oişorui contra Cernicaniloi
și
a Zoiţei Cantacuzino, că nu "i lasă să tate lemne din pădure. Domnitorul
pune

resoluţiunea: «cu, voia stăpânilor de moșii, prin aşegemînt şi tocmâlă învoită,

așa puteţi tăica lemne din acel crâng, iar silăde da Domnienu li se pote
face
pentru-că voi aflându-vt ședitori pre altă nioşie streină, nu' sunt datori
a vă
y
da lemne de trebuința vostră».—-1803, Decembrie 20.
Coa. XXXVI,

fila 23.

Prea Inălţate Doâmne.
Cu smerită anafora înscinţăm Măriei tale, că cuviosul Arhimandrit Nectarie co 'l avem Epistat la schitul Goran ot sud.. Argeș, metoh al Mitropoli
ei,
ne însciinţase pentru unii din locuitorii moșneni, ce le;qic Feţenii, vecini
cu
moșia schitului, deosebit că întingându-se ar fi călcând hotarele moșiei,
dar

“acum

cu pzicina iornei

neavând

nutreţ de vite, (căcă

fânurile

ce aii avut

și
le-ai vîndut), intrând în pădurea schitului ar fi făcut mare stricăciune,
tăind
copacii de rând mai mult pentru al lor folos ca să 'șă facă negustorie cu
vin“ Qarea lemnelor la târguri, fără a se folosi schitul cu cevaș de la dânşii,
încă
trimițând către ei și dicându-le să nu strice copacii cei roditori, ci
să dărîme smicele nerodnice pentru hrana vitelor arfi sărit cu ciomege
bătând
Omenii schitului, a cărora neurmare și nesupunere, vădând chiar și
locuitorii
ce sunt ședători pre moșia schitului cu asemenea îndărjire saii pornit
făcând
stricăciunişi pagube schitului; pentru care: ne rugăm să fie luminată
porunca
Măriei. tale către Dumn6lor. boerii ispravnici a întrâna și supune pre
acei l0cuitori. obiceiurilor şi dreptăței pământului cu a plăti stricăciunea
ce vor fi
făcut, şi când vor avea trebuinţă, să % îndatoreze după orinduială.
a cere de
la stăpânul moșiei, iar nu ei din capul lor să facă ce le va fi voia
ca nisce
zurbagii, căci:vor lua şi alţii asemenea îndărjire,și nici -stăpânul nu
'și va putea căuta moșia ; de acâsta și anii Măriei tale de la Pumnegeii
rugăm să fie
mulță și fericiţi.— 1803, Februarie 16.

Dositeii,, Mitropolit.
Zatoria Românilor do V, A. Urechtă.
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Grija de înmulţirea producerilor câmpului era de sigur purcesă
din o rivnă interesată, căci când ţăranul nu recoltă, birurile se percep mai grei. Constantin Ipsilante, ca şi alţi domni anteriori, îndemnă pre ţărani la arături.de tâmnă, etc. Nu vom aduce aci din
noii asemene documente, dar reproducem o carte deschisă, rară în
secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea până la Regulamentul organic, prin care
Domnitorul scrie lui vel Aga şi lui vel Spătar şi de sigur şi la ispravnicii
din judeţe, să oblige pre cei cati posed livedi, să ucidă omidile şi să

le arqă în foc, sub ameninţare de pedepsă!.
*

Vechiul abuz al inmulţirei posluşnicilor şi al liudelor acordaţi
ia, diverse pers6ne, preocupă şi pre fostul Domn şi pre Constantin Ipsilante. In Septembre 1802, se dădură la bir mai multe liude.... Intre
„aceia fură şi unii din cei acordați moşiei Ageşti a lui Beizadea Grigore,
fiul lui Suţu Vodă, cari abia fuseseră acordaţi la prima semă (pervii

semă) financiară din 1802, şi cari la 2 Septembre 1802, aii fost reluaţi
şi înapoiaţi

la bir.
1

-

Constantin Alexandru

Ipaildiate

Voevod gpd.

__..
Dumnâvâstră ispravnicilor ot “sud. Argeș, veţi vedea arătarea ce face
Domniei mele prea Sfiinţia sa părintele Mitropolit, pentru care.vă porancim
Domnia mea, ca după condica Divanului şi obiceiul pământului, urmând, să
aveți a da nizamul cel cuviincios de îndreptare acelor locuitori, spre a nu
face

împotrivă

urmări, și la dreptatea ce va avea schitul să 'și afle de la Dum-

n$lui îndestularea sa.—1803, Februarie 14.
Cod. XXXVII, fila, 114,

4. 76
Damnâta biv
fiind-că omidile cari
roditori, din multa
primăverei a curăţi

Constantin

Alexandru

Ipsilante

Voevod.

vel Bane, Epistatule al Spătăriei, şi Dumnâta vel Aga,
sunt o jiganie fârte vătemătâre şi stricăci6să la pomii cei
lenevire a stăpânilor de grădină, neîngrijind în vremea
pomii de acest fel de jigăniă, din an în an se mal spo-

resc şi înmulțăsc, seaii și de le curăţesc unii din ei, și alţii nu le

curăţese,

este zădarnică şi necunoscută osten6la celui ce aii curăţit.; de aceea dar, ca
pentru un lucru ce este stricător şi păgubitor folosului obştiei, cu tote că ne
pliroforisim, că şi mal dinainte aii fost date porunci pentru omidi, ca fieș-carele
să cur&ţe grădina sa; dar și acum poruncim Dumitale, să orînduescă zapcii

harnică, a âmbla

în tot

semtul ținutului

Spătăriei, care să

îndemneze și să

silâscă pre toţi câţi aii grădini, veri de ce stare ar fi, ca să 'și ourățe grădinile de omiqi și să le argă în foc, făcându-se cunoscut fieșce-căruia că are să

se facă în urmă cercări și pre carele se va găsi că n'aii făcut curățenie
cum

paruncim, se va pedepsi.
Cod. XLIX, fila aig,

folico

pisah

gpd.—1805,
-

Aprilie

15.

pre-
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„Aceşti liudi apucaseră a, plăti darea lor către Doamna lui
Beizadea

Grigore Suţu, credându-se „scutiţi de bir-pre :tot anul.
"Când se. vă-

dură iar daţi la bir, ei reclamară „restituirea.

banilor : daţi . soţiei

lui
Beizadea Grigore Suju. De aci proces. Marele Vornic, Golesc
u judecă
procesul. şi supune lui Vodă anafora, Drin care recunâ
sce. jăluitorilor dreptul a fi despăgubiţi de banii daţi de si-la.
Dâmna, Salta,. soţia.

lui Beizadea Grigore Suţu.
Constantin

Ipsilante

|

este insă de altă părere.

EI recunâsce

că
sătenii ai dreptul a 'şi cere îndărăt banii daţi Domnei, dar
el reprimande
ză

pre Golescu,că

a judecat răi, dicend

că Dâmna are a res-

titui banii, că aceşti bani ai fost daţi. propriețarului

Ageșcilor

-ai
cărora erai liudii, şi că dar nu de la Dâmnalui
Beizadea Grigore Suţu
are să se cră restituţiunea, ci ciărăși de la, casa, Agești
lor»..

„4... Anaforaoa în dosul jălbei la. 51 liude ce ai fost scutiți at
casei

Ageşci, sud. Ialomiţa.
pe

:

„Prea

“

Pnălțate Domne.

După luminata poruncă a Mării tale am făcut ceroet

ară și m'am îndestulat, că jăluitorii aceștia . s'aii făcut scutiţi de peri
scmă ot I6t 1802, tocmindu-se să 'și dea posluşania lor. în bani, pre an
po. taleri 45, din cart ai şi. dat atunci înainte banii jumătate, taleri 337, 60,
iar la 2 Septombrie s'ati
dat in dajdie, fiind apăraţi numai două luni, Aprili
e şi Maiăi, pre care urmâză
pervi semă, şi pre care Îi se face a da la stăpânul
lor taleri 412, 60; iar ţaleri 225 ce aii dat mai mult, se cuvine a li se
întârce înapoi; deci măcar că
acei bani

ce aii du

ei, s'aă primit

de către

Dumnâei

cocân

a Safta, soţia luminatului Beizadea Grigore Suţu, dar fiind-că aceşti
scute
lnică
'aii fost făcuți
pre numele casei Ageşcilor, iar na pre al cocânei. Safta,
şi Dumnâei a primit,
banii ca o soţie a Luminăţigi sale, pentru acea drepta
țea nu o indatorâză pre Dumn6ei a răspunde de lucrurile de zestre
ca unele ce aceles prin. prea, Înalta poruncă împărătâscă şi a Inălțimei” tale aii rămas a
fi nesupăraţi,ci avutul lu-

minatului Beizadea este dator a răspunde acești taleri 225
ce a să iae jăluitorii,

iar hotărîrea... — 1803, Ianuarie 29.

Radu

Golescu vel

Vornic.

„46' Constantin. Alexan
. Ipsilan
drute. Vwd. gpd: Zem. Vlahiscoie.
Duninlui vel Vornice Goleseiile, prin anaforaoa Dumnâlui
ce ne: face; nu.
este nică cu cale, nică primită: Domnie mele, ca
una. drept
ă;

și de vei urma și la
alte pricini do' judecăţi tot. întru: acestaș . chip, vai
de ticăloşia acea, singur
„ Dumnșta arăţi că aceşti jăluitoriai fost scutelnicii
casei de la A geşcă, care
Agezeiă

"și ad şi acum veniţul lor, deci dar la casa Apeșei

lor aii dat banii,
iarăș de la casa' Agetilor ai să "și cără din venitu
l lor, prin care şi porun„cim ca din venitul Ageşoilor să li se plătscă dreptu
l jălaitorilor, negreșit prin
Mumbașirul Domnie mele.—4803, Ianuarie 34.
Coă. XLIX, fila 7%,

o

a
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„VA.

URECHIĂ

Un “ultim cas în care Constantin Ipsilante se vede că era preocupat de starea ţăranului, este cel următor:
Țăranii aducând lemne în Bucuresci, nu o dată, ci forte adesea
erai luaţi cu carele lor,în mod silnic, la beilicuri şi publice şi particulare. Constantin Ipsilante reprobă asemenea abuzuri şi caută a le
împedica cu următârea carte deschisă:
Io Constantin Alexandru

Ipsilante

Voevod.

Dumnâta vel Agă, fiind-că ne-am înscinţat Domnia
torii țărani ce vin de afarăaici în politia Bucurescilor, cu
lemne de foc, fân, cherestele și altele ca d'al de acestea,
hrana și trebuința norodului de obşte, că după ce își vînd
crurile ce aduc, vrând a se întrece înapoi, unii din arnăuţă
şi alții îi acolisese și îi i-ati cu

carele

împreună

mea: pentru locui
zaherele, legumi,
de vindare pentru
şi 'și descarcă luşi 6meni boeresci

la beilicuri

și în alte tre-

buinţe ale lor, de "i dărvănesc și " zăbovese aici câte o di şi două, din care
pricină spăriindu-se forte locuitorii, cu totul ati încontenit și s'aii părăsit de
a mai "veni în politie cu acest fel de lucruri spre vîngare, și dintru acâsta
pătimese şi orășenii de lipsa celor trăbuincidse, care catrahrisis ce se urmâză,
fiind-că este cu totul nesuferit la audul nostru, iată poruncim Dumitale să dai
strașnică poruncă zapciilor, căpitanilor de pre la străji, neferilor și tuturor
dmenilor Dumitale, făcând acâsta și publică la toţi de obşte, ca să scie și să
înţel6gă fieşte-carele, că de acum înainte nu este slobod să mai îndrăsnâscă
nimeneaca să iae de pre drum vre-un locuitor din cei ce vin de afară cu carele, pentru care să și privegheze zapciii cu luare aminte, că de ra vedea pre
cinevaș făcând urmare ca acâsta, numai decât să dee în scire Dumitale a se
pedepsi (și scie fie-carele că avem Domnia mea a pune și a face cercări, și
veri-cine se va îndrăsni făcând niște urmări ca acestea, ori de ce trâptă va fi
măcar, hotărire avem al pedepsi strșanic).— 1805, Octombrie 201.

Nu era de ajuns, ca să fie îndemnați sătenii a veni cu lemne la
Bucuresci şi a se oferi ca cosaşi, de a protege casele lor de beilicuri
nelegiuite; aşedgarea de narturi adese nedrepte, tot îndepărta pre

săteni de a aduce în

oraş lemne

de vindare.

Asemenea

nari se co-

munică
la sate cu carte deschisă, în urma anatoralei Divanului
țărei de la 96 Iunie 1804.
Nu credem că asemenea narturi ai fost un îndemn pentru

1. Cod. XIX, fila 937 —938
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cu lemne la Bucuresci şi nici de a-şi oferi
lor, pentru

1.

cu

in-

cositul fenului !.

Nart la lemne și câsă.
Prea Inălţate Domne.

Cu plecată anatora arătăm Măriei tale, că la lomnele de foc şi la plata
cosaşilor, vedem urmându-se o mare și nesuferită scumpete, căci lemnele după
ce îac ţăranii dintr'un car două, apoi vînd carul și până la taleri 6; cosașii
iarăș, unde în anul trecut lu» pre di mult până la 925 parale, acum s'aii suit
până la 50 parale și de mâncare ; pentru care chibzuind şi cumpănind dreptatea
de preţul cel cuviincios ce se curine la acestea, care socotind că este îndestul
pentru ţărani, şi nică cumpărătorii nu se incarcă preste măsură, găsim cu cale
ca lemnele de cer, carul cu patru

boi,

încărcat

bine

să se vingă taleri 3, carul

cu doui boi de asemenea lemne taleri 2 și carul de lemne de luncă taleri 1.60,
așișderea și cosașul să iae pre di cu mâncare dela stăpâni parale două-qeci şi
cincă, iar cu mâncare de la dânsul parale trei-geci; ci să bine-voesci Măria
ta de a se da

luminatele

poruncă,

ca, după

acâstă

întocmire

de

nart,

să fie

următovă, iar hotărîrea cea desăvirșită rămâne....—1804, lunie 26.
Dositeii, Mitropolit al Ungro-Vlahiei, Josif Argeș, Constantin Buztii,
Manolache Ovreţulescu vel Ban, Constantin Ghica vel Logofit, Ștefan Văcărescu vel Vornic, Dumitrașco Racoviţă vel Vornic.
I& Constantin

Alexandru

Ipailante

Voevod.

Primită fiind Domniei mele. acestă obştâscă anafora ce ne fac Sfinţia
părinţii archieri și Dumnâlor boerii, poruncim Dumnitale vel
. Vistier,
facă cuviinciâsele poruncile nstre către ispsavnicii judeţelor, ca să dee
seire la toţi locnitorii de obşte, spre a le fi sciut că întocmai după nartul

se coprinde

la acâstă

anafora are-a

lor
să
în
ce

li se da plata, atât celor ce vor aduce

lemne de vingare aică în politia Bucurescilor, cât şi cosaşilor de fân, care
plată a lemnelor are a se urma cu preţul acestui nart, nu numai veara, ci și
pre vremea iernei; dar pentru cositul fenului să îndatoreze ispravnici, atât pre
stăpânii moșiilor, câți vor avea trebuință de cosit cu plată, cât și pre locuitorii
lucrătorii cosași, ca nici ei să nu c6ră mai mult decât -nartul acesta, ce este
poruncit şi hotărit de Domnia mea, nici stăpânii să nu se îndrăsnâscă a da
mai multă plată cosașilor . . , —1804, lunie 27.
Cod.

XLVI,

îi'a 391,

"630

|

-

V. A. URECIHĂ

CAP. XXXIII.
7 pană,

Evrel,

Toleranţa.— Fives Creștin

combătut.

Negreşii că situaţiunea, ţiganilor nu este schimbată la începutul

secolului al XIX-lea de cum o am vădut-o că era în anteriorul secol,
Dăm

în notă,

ca document, o reclamaţa iune
marelui Ban Dimitrie

Racoviţă, din 11 Iulie 1804, către Constantin Alexandru Ipsilante,

prin

care cere, ca ţigan al'săuă, pre un individ, care s'a cununat cuo româncă
slobodă. Dorunitorul ficseză, în resoluţiunea sa, încă odată dreptul pro-

prietăţei pe rob şi: margirieleîn care robul pote a se căsători: ţiganul e despărţit fără, de voie „de femeea lui, română liberă şi de copiii
s6i, cari rămân. 6meni liberi, iar el. este recunoscut obiect
al proprietarului, ba şi pedepsit, ca şi preotul care Va cununat cu o
femeie
liberă !,
a.

_4..Prea Inălţate Dâmne
„Cu plecata “mea anafora ară; Măriei tale pentru un Constantin Țiganul

meii, ce să află la închisrea pușoăriei, la prepunerea
de hoţie, find prins și
adus la puşcărie de la trecută luna lui Noembre, cu bănuială că ar
fi fost
dintre hoţii ce aii .omorit pre răposatul Slugerul Viișoreanul, și la ceretare
a ce
s'ail făcut de la Depertamentul de Cremenalion, după mărturii și alte dovedi
ce

sai arătat, s'aii cunoscut nevinovat, după cum şi depertamentarii ?1 arată prin

ânaforaoa ce fac către Măria ta, că este drept și nevinovat, dar în anafora
oa
Dumn6lor depertamentarilor găsesc cu cale ca să fe slobod numitul
ţigan,
fiind-că ine româncă și are: copii cu dânsul, cari cu ce cuvînt
dic acâsta
n'am putut să înţeleg, fiind-că porunca Măriei tale-a fost ca să
cerceteze pricina hâţiei de aii fost acei arătaţi hoţii adevărați, între câre prepunere să
fi fost
şi acest ţigan al meii, iar n'aii avut poruncă să cerceteze” de a fost
ţiganul însurat și după cine, și de când ? acâsta trebuia Dumnâlor să fi luat poruncă
Dom„n6scă, apoi să facă acest fel de cercetare, ci se cunâsce că aici este
interesul
"- la mijloc; ei pre acest ţigan lam avut dosit -de multă. vreme,
și toemai acum,
cu acâstă pricină de hoție fiind adus aicea din porunca Domnâscă, s'a
cunoscut
şi s'a dovedit de ţigan al: meti de însuși frații și rudele. lui,
car6 nică el
“singur n'a putut tăgădui, fiind-că și la judecată a mărturisit și-a
dovedit, ci
- ei îl cer ca preun ţigan al mei ce este, şi mă -rog Măriei tale, ca
să se
boqă și să mi se dee, fiind-că nu s'aii dovedit nici 6 pricinăde hoţie asupra slolui
şi mai vertos că "și dă și chezășie pre îraţii lui şi pre alţii; iar die Dumnâlu
r
depertamentari!, fiind-că ţine româncă trebue să rămâe slobod, și să
dee și la
dajdie ; ei când s'a însurat 'țiganul acesta nu sciii, nici că a fost
prin scirea
mea, căci a fost fugit încă. din copilăria luă, că de ar fi fost însurat
cu scirea
mea, adevărat se cadea să răspund, și mai vârtos că aici în Țeara
Romântscă
se ailă mulţi țigani, cari ţin românce, cum şi români cari ţin. ţigănci,
și toţi
7
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e înşelată de un. român

Ioniţă

Muscalagiă

şi

apoi nu voiesce s'o iae de soţie, pretindend că e ţigancă. Ea probâză
“Mitropolitului că este. ţigancă iertată de stăpânul şi Mitropolitul cunună
- cu sila pre înşelător şi Domnul recunâsce, în lunie 1803, de liberă

acestă femee şi sora ei Neacşa!.
acei se aștqă cu stăpânii lor, că întocmai asemenea pricină am avut și în
" dilele Măriei sale + lexandru Vodă Ipsilante, părintele Măriei tale, iar ca un
țigan al mei ce s'a aflat șogător la moșia mea Bucovul, şi și atunci după cercetareace s'a făcut de la Cremenalion, dovedindu-se că ţiganul a fost bun al
meii, Măria sa mi l'a dat și "l-am stăpânit eu pace până când a murit, după
cum şi acum acesta, eii pre ţigan ”] cer ca un bun ţigan al meii ce este, și
nici schimb pentru dânsul după cum gic depertamentarii nn pocă a primi, ci
curgerea pricinei o ar& cum este și apoi cum va fi bună hotarirea Măriei

tale.— 1804, Iulie 11,

|

Dimitrie Racoviţă
I5 Constantin Alexandru

Ipsilante

Ban,

Voevod,

Dumnâvâstră. judecătorilor Depertamentului de Cremenalion, cetindu-se
înaintea nâstră arstarea acâsta ce ne face Dumnâlui cinstit și credincios boerul
Domniei mele biv vel Ban Dimitraşco Racoviţă, s'aii vedut de Domnia mea
și copia anaforalei ce ne-aţi făcut asupra pricinei, pentru care cercetând coprinderea pravilniceșcei condice, care este pravila legiuită înti'acest pământ,
găsim la titlul pentru ţigani capul al şeselea, unde chiar aşa hotăresca: cori-ce
țigan va îndrăsni de acum înainte să se cununecu muiere slobodă, adecă nu
ţigancă, să se despartă negreșit și să se -pedepsescă fârte” greii, și copii ce se
vor face cu dânsa să fie slobodi, şi de se va dovedi că stăpânul ţiganului a
dat voie să se cunune, sciind-o că nu este ţigancă, să 'și peargă ţiganul spre
a sa pedepsă, care ţigan să se-facă Domnesc, cum și preotul ce-l'va cuntina
să se podepsâscă forte grei de către biserică», după careacâstă hotărîre a
-pravilei, măcar că ţiganul se cuvenea a se face Domnesc, dar fiind-că Domnia mea,
dăm credinţă la ar&tarea ce ne face Dumn6lui Ban, că nu s'aii cununat prin
sciința Domniei sale, poruncim, dar, ca țiganul să se desparță de acea muiere
româncă, și atât muierea, cât şi copiii ce "i va fi făcut cu numitul ţigan, să
rămâe

s 'obodi,

iar

pre ţigan să '] faci Dumnta

Epistatule

al Armășiei

teslim

“la Dumnâlui Banul, și pedepsa ce se cuvine ţiganului pentru netrebnica urmare
a lui, după mai sus numita hotărire a pravilei, să i se facă de către însuși
Dumnâlui Ban, așişderea poruncim să se găsâscă şi preotul care "i-ai cununat
spre a-și lua căduta biseric6scă cercetare.—:1804, Iulie 16.
Cod.

L, fila 220—221,

|

1, Prea

Înălţate Domne.

Cu smerită anafora îuscințăm Măroi tale, că de sunt acum patru ani
- întru a doua Domnie a Măriei sale Alexandru Vodă Moruzi, un loniţă Muscalagiu, român, încărdoşîndu-se eu o fată deţigan străină slobodă anume Dobriţa,
aşi îngreunăt'o, apoi nevrând după cuviință a o lua de soţie cu cuvînt că
este ţigancă,
iar nu, slobodă ca și el, l-a tras în judecată aici. la Mitropolie,
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aşed&mint

ganii domnesci, împărţiţi

«prin

URECHIĂ.

pecetluiri

domnesci»

în lăeţi, lingurari,

pentru

toţi ţi-

ursari şi băiaşi (aurari).

In lulie 1806, Constantin Alexanaru Ipsilante ordonă facerea unui
ca-

tastih de tote aceste categorii de țigani: «câţi ţigani are Cămara
în:
bir? Câţi vătaşi asupra lor? Câţi ai murit dintre țigani seai ai fugit
prin alte (&ri, de la vremea aşedămintului şi până în 1806»?
Al douilea Logofăt al Armăşiei, Dumitru Persicianu, este însărci
nat

cu facerea acestei catagrafii nominale, atât a vătaşilor cât şi a
cetaşilor
lor::aspre:a se trece în tabla Cămărei gospod». Sub direcţi
unea loco-

tenentului

de mare

Armaş

hiv vel Vistier Teodor Văcărescu,

al douilea Logofăt armăşesc să facă asemenea lucrare î.

este pus

şi noi la cercetarea ce le-am făcut atunci, pliroforisindu-ne dintro
carte de
slobogenie ce ne-ai arătat numita pre numele mumei ei Smaragd
ei a unui
Jenache Postelnicul stăpânul ei din lași și a mumoi ei Stincuţi, din
porunca
nostră s'aii și cununat numiții aci în biserica şfintei Mitropolii şi
ai trăit
căsnicesce făcând amândoi şi copii, cari trăesc ; acuma viind numita ni
se jălui
că s'ar fi supărând de 6meni armășesci, cu cuvent că ea e ţigancă
Domnâscă
să o iae la curte de măturătâre și trapădatâre, asemenea și pre o soră
a ei
anume Neacșa ce este neomăritată,și că ar fi lăsat'o bărbatul săi
cu cuvint
că lui r6bă, soţie nu

% trebuesce,

și

pentru

a

nu

se sparge

casa

și traiul

liniscei ce este între dinși, fiind mai vîrtos şi iertată de sub jugul
robiei,
precum mai 'sus arătăm, prin luminată porunca Măriei tale, să se
poruncâscă
Dumnslui vel Armaş de a lăsa nesupăraţi atât pre aceasta cât
șipre soru-sa
ca unele ce sunt slobode ertate.—1803, lunie 6.

Al Măriei tale către Dumnezeii ss rugător, smerit părinte sufletesc,

Dositeiii al Ungro- Vlahiej.

„16

Constantin Alexandru

Ipsilante “Voevod

Gospod.
Dumnâta vel Armaş, după plirotoria ce ne dă prea Sfinţia sa părintel
e
Mitropolit printi'acâstă anafora, pentru acâstă Dobriţă cu soru-sa
Neacşa, că
sunt slobode, fiind ertate de stăpânul lor, poruncim ca să fie nesupăra
te, și să
dai Dumneta nizam la toţi zapciii armășesci ca să şi aibă numitel
e apărarea
lor după slobodenia ce ai căștigat. —1803, Luvio 20,
Cod. L, fila 3303,

1. 16 Constantin

Alexandru. Ipsilante

Voevod.
Fiind-că în patru ant de la vremea așegămîntului ce s'a făcut
prin pecetluiturile Domniei mele tuturor țiganilor domnesci, lăeți, lingura
ră, ursară şi
băiași români, urm6ză să se fi mai înmulțit între dânșiila liude, care
și neavând

pecetluiturile Domnigi mele la mânele lor, ca să "i cundscă de ţigani

domnescă,
pota se împrăstia pe sub altestăpâniră, din care să se aducă
pagubă şi scădămînt,

Cămărei

gospod;

am

socotit dar

Domnia

mea

și am

hotărit, ca pentru

de a nu se urma un lucru 'ca acesta între dânșii, şi mai virtos-c
a să fie sciut
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Interesant credem următorul document din sare se constată, pe de
O parte darea în âur în natură a ţiganilor aurari, şi pre de alta privilegiile ce Domnitorul le acordă din noi. Patru -dramuri aur curat ne

topit, neamestecat, este dator a da pre fie-ce an fis-care ţigan.
Iacă întreg documentul:

-

a

3

-

Carte de Vătaf de țigani aurari.
|

e:

Zem

Vlahiscoie.

Dat-am cartea Domniei mele .......

pre care lam orînduit Domnia

mea Vătat și purtător de griji pre tâtă câta lui de ţigani domnesc -aurară
liude . . . ., ca la vreme şila soroc să le iae birul lor din cap până în cap
pre dramuri patru aur netopit, după cisla co se coprinde în pecetluiturile
gospod, ce saii dat la mâna fieş-căruia cetaș, însă aurul să fie bun, curat, fără
nici o amestecătură, şi numitul vătaf să nu fie volnica lua astădi de la unul

şi mâne

de la altul, ci pre toţi strîngându-i la un loc de odată, să le ia de

la dânșii, cu cumpănă drâptă, sciută și adeverită de Domnia mea, și iarăș față cu

cetași de ai lui să pună aurul în beșşică, şi pecetluindu-l .vătatul cu pocetea

ce i se va da de Domnia mea, să pue și doui din cetaşii fruntași pecetea lor, și

aşa să "i dee în mână orinduitului Isprăvnicel-Zapeiii să 71 aducă la Domnia mea;

ca cu acest mijloc să nu pstă, nică Vătatul, nici Zapciul a amesteca cu alte
materialură seaii nisip; drept. aceea: poruncim Domnia mea ca să aibă voie a
âmbla în (6tă ţeara Domniei. mele, să se hrănâscă cu meșteșugul lor cum 7or

putea,

și pre

unde

vor

âmbla

și ședea

cu ședămînt,

de suhat,

seaii chirie: să

nu se supere, veri pre ce moșie ar fi: domnâscă, mănăstirâscă, ori megieșâscă,
fără numai unde 'şi vor avea ei bucatele, acela: cu moșia să le iae dijmă după

şi cunoscut într'acâstă vreme câți țigani are Cămara în bir și câţi vătași asupra
lor, câți s'aii născut și câți aii murit dintre dânșii, seai ai fugit prin alte ţări de
la vremea aședămintului și pâră acum, tuturor de obște să li se facă acum

de isnâvă

ușegâmînt

și cercetare

într'acestaş

chip,

adecă:. cei ce sunt sciuți

Cămărei, să li se adevereze pecetluiturile seaii cărțile de vătaşi ce vor fi având,
în dos, iar celor ce nu sunt soiuţi să li se dee însă birnicilor pecetluitură
dintr'alţă următori ani, după starea și puterea lor, iar vătașilor cărţile Domniei
melo; drept aceea orînduim Domnia mea asupra acestui așegăn:înt și cercetare
pre boerul Domniei mele Dumitrache Persicianu, al douilea' Logofăt âl Armăşieă, ca prin Gmenii ce se va socati de vrednici și cu bună credinţă, să facă
acel mai sus arătat aşedămînt şi prin curat catastih să arete Domniei mele
numele tuturor, atât ale vătașilor cât și ale cetașilor lor, spre a se trece în
tabla Cămărei gospod ; pentru care poruncim Domnia mea, Dumitale cinstit şi
credincios boerule al Domniei mele biv vel Vistier Teodor Văcărescule Epistatule
Armășiei, să dai tot felul de ajutor mai sus numitului orinduit de Domnia.
mea, spre înlesnirea acestei trebi; țolico pisak gospod.—1806, Iulie,
Cod.

XLIX,

fila 257,

034
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obiceiă, iar mai

mult. supărare să nu li se facă, nică caii lor de olac să nu

li se iae, ori la ce porunci

și trebi

domnesci

ar fi, numai

și ei

forte

să se

ferscă a nu face stricăciuni la livegi de fân, și de pomi seaii la arătură, nică
sub polele viilor să nu se supue a face stricăciuni; apăraţi să fie și de călre
globnică seaii alți dregători, cum și de către vameși să îu se asuprâscă la cele

ce vor vinde în ţeară, lucruri făcute de mânile lor, adecă : fuse, lingură, mosore, ălbii, copăă, furci și altele, ce fac pentru hrana vieței și plata birului
lor; pentru care poruncim Domnia mea şi Dumnâlor isprarnicilor de prin judeţe
şi căpitanilor de pre la căpitănii, vameşilor de pre la târguri, vătafilor de

plai, pârcălabilor de prin sate și tuturor altor slujbaşi ai Domniei

mele, şi

mănăstiresci şi boeresci, veri-care cu ce slujbă veţi âmbla întru aceea parte
de loc, toţi să aveţi a vă feri, atât de acest Vătaf, cât și de totă câta lui,
nimeni de nimic să nu 'i supăraţi, ca să se potă hrăni, să "și agonisâscă banii
birului lor, și nimeni să nu fie volnic dintre alți slujbași străini a "i judeca
pre dânșii, fără numai Vătatul lor, la stedile ce- vor face între dânșii să "i
aşee, iar când se vor întâmpla între dânşii nescari-va pricini mai mari cu
alți pământeni, atunci Dumn6lor ispravnicii și alți dregători, ori în ce parte.
se va întâmpla, de împreună cu pîrişul lor să % trimiteţi aici la Domnia mea
și de aici 'şi vor lua dreptatea şi hotărirea lor; așișderea să aibă numitul
Vătai purtare de grijă pentru ţiganii străini ce sunt veniţi, seaii vor veni de
acum înainte din străinătate, și vor fi supuși seaii se vor supune veri pe la cine,
simţindu-isă le iae în scris numele, cinul şi porecla lor și din ce: parte de
loc sunt veniţi, şi pre la cine sunt supuși, să le aducă la vel Armaș, ca să "X

trecă spor la condica Cămărei Domniei mele ; iar de so va întâmpla a se însura

nescari-va țigani domnescă, luând ţigance niănăstire
seaii boeresci,
sci numitul
Vătat să nu fie volnic a despărţi cununiile, fără numai prin scirea Dumn$lui,
"vel Armaș și cu porunca Domniei mele 'și va lua acâsta pre schimb, nici să
primâscă numitul Vătat pre lângă dânsul alți țigani străini în c6ta lui, seat
măcar dintr'altă vătășie să "i lipscă pre lângă el, ci pre acel mănăstiresc seaii

boerese să '] gonâscă, și pre cel venit dintr'altă vătășie să 7] trim6ţă cu vătași

de ai lui înapoi la Vătaful săi; forte să se ferâscă numitul Vătata nu face
alte cisle seaii cheltueli preste pecetluiturile gospod, că dovedindu-se, cu târgui

și cu Ocna se va pedepsi; i saam recek gospod.—1803. .
Cod. XLIX, fila 366.
%

Evreii se înmulțesc în Ţeara. Muntenâscă şi pre totă dioa capătă
"privilegii şi, de sigur cu ajutorul banilor, mereii sunt protegiaţi de

Domnieşi de. Divan.

a

,

„De la Constantin: Alexandru Ipsilante avem
ferinţă la evrei, următorele acte:

de înregistrat cu r.;-

ati ca
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a) Numirea de staroste evreilor :din Craiova. Domnitorul ordonă

tuturor evreilor de acolo, să "1 asculte şi să i se supună,
zapciilor slujbaşi ai oraşului Craiovei, să nu fie supăraţi. -

+

0) La 1804 în Focşani muntenii nu erah de cât 3 evrei!

.

Serieşi
tu

Aceştia nu pot negreşit tăia pentru ei vite mari, căci măcelarii
creşiini nu vor să cumpere carnea ce nu era cușer ori-care le este
lor prea mult. Cei trei evrei râgă pre Domnitor,să oblige pre măcelari a tăia carne şi pentru ei.: Locuitorii Foeşăneni reclamă la Constântin Ipsilante şi cer să nu fie obligați măcelarii a tăia de-a valma cu
evreii vite, «pentru citania aceea ce face: hahamul evreilor la tăiatul
cărnurilor». Orăşenii se.r6gă, ca evreii să "şi aibă scaunele lor de carne:
osebite de ale creştinilor” şi. să nu fie 'volnici a vinde carne la creştini.
Domnitorul totuşi obligă pre măcelariă creşiini să vindă din vitele
ce au de tăiat şi evreilor câte o vită-două, «care o vor alege evreii,
care după ce va cumpera-o, înşişi evreii să o taie osebit şi iarăşi ei
să o cheltuiască la hrana lor, fără de a cumpăra creştinii de la diuşii
carne din aceeaşi vită.» Măcelarii să fie opriţi de a lua carne de la
evrei ca's'o vinqă ei apoi la creştini 1.
1. Eacă documentul:

Căwtea ce sta făcut. către sspravniciă din Focșani asupra cererel ce făc
evreii:a se da voie și poruncă măcelărilor să taie carne și pentru. hrana lor.
B Constantin Alexandru Ipsilante “Voevod Gospod.
îi
Dumnâvostră ispravnicilor. ot sud Slam-Râmnie sănătate, vă. facem
în
scite, că în trecuta lună lui Maiii, dând jalbă Domniei mole ovrei de aici din
orașul Focșani, cum că nimenea din măcelari va să le taie şi să lo dee caine
pentru hrana lor, şi pătimesc de sunt acum patru ani din pricină că Sfinţia
sa Episcopul Buzăului, ar fi oprit pre măcelari cu legatră de blăstem, ca pentru
dânşii

să nu taie carne,

care acâsta neeregând-o

„cumpărarea cărnei nu pste a

Domnie

mea,

în vrenie

fi. poprită de la nime, pre de-o parte saii

când

scris

porunca Domnie mele, către Sfinţia sa Episcopul că de va fi acesta adevărată

să facă Sfinţia sa îndreptare
sea de este vre-o altă. pricină în mijloc, să însciinţeze Domniei mele ; pre de altă parte s'a seris porun
- nâstră
ca
şi către”
Dumaulor isprarnicii ca să faceți cercetâre- cu ce cuvint nu vor _măcelăriă
a țăia carne și pentru ovrei,: de este vre-o ipricină în mijloc, seaii că măcelarii o fac acâsta de li dânși pentru vre-un: interes al lor, ca să pâtă cere
_de la ovrei vre-un osebit preţ pre vîndarea carnei ce o vor tăia ventru dânşii ?
și când nu va fi vre-o pricină în mijloc, fiind-ca după cum dicem, carnea nu
pâte fi poprită de la nimeni, ca un lucru trebuincios pentru. hrana omenâscă,
atunci să dați Dumnâvâstiă poruncă măcelarilor a tăia carne și pentru ovisi,

acum dar s'a 'trimis jalbă Domniet mele iscălită de toți locuitorii d6 aicea
din orașul Focșani, arătând împotrivă că pururea ati fost ovreii popriți a nu.

“tăia carne de-a

valma

cu

creștinii,

pentu

citania

acea

ce face

Hahamul.

-

636

V. A. URECHIĂ

|

€) Cum că nu în spirit de persecuţiune era date asemen
ea porunci, se pote vedea din al treilea document de la
acelaşi Domnitor
Constantin Ipsilante.
In acesta, Domnitorul scrie Mitropolitului, să combată prin biserică credinţa deșeartă a unora din locuitori, mai ales străini
, vagabondi, că in legea ovreiască este scris, că ovreii la paştele lor să ucidă
câte un creştin, ca să'i iee sângele.
”
Aşa lucru barbar nu stă scris în legea, evreilor, afirmă Constantin
Ipsilante, ci este numai o scornitură a unor răi intenţionaţi vagabo
ndi,
cari speră a turbura lumea, ca să pâtă prăda şi jăfui pre
evrei.

De laudă deosebită este așemenea act de to'eranţă şi de o deo-

sebilă cugetare mai
întregime. Eută-l:

cultă

şi credem

I5 Constantin Alezaudru Ipsilante

că se

cade

să fie înregistrat

în

Voevod, i gospod. Zem. Vlahiscoie.

Prea Sfinţia ta Părinte Mitropolite, fiind-că unii din locuitorii politiei
Bucurescilor, hrănind în cugetul lor o deșartă părere, că adică n6mul
ovreese
ar fi omorind creștini într'adins ca să iae sânge de la acel omorit, ei
pricinuesc dintr'acâstă planie a lor multe netrebnicii și turburare norodulu
i de
evreilor la tăiatul cărnurilor, pentru care atât ovreii din Pocșanii Moldovei,
cât și din Focşanii noștri de multe ori aii âmblat în feluri de chipuri
ca să

tae măcelariă şi pentru dânși carne de-a valma cu carnea ce se tale la scaune

pentru creștini, și. nesuferindu-o acesta creștinii, nici de cum voie nu li
s'aă
dat, și rugându-se acum a nu fi slobodi măcelarii să le taie carne la
scaunele
ce se taie pentru creștini, ci să aibă ovreii un scaun făcut de ei, a
se tăia
carne osebit numai pentru dânșii, fără de a nu se da să vingă pre la creștini,
mal vârtos că în orașul Pocșanilor noştrii arată că sunt numai trei evrei şi
cei mai mulți sunt în Focșanii Moldovei, şi mai mult pentra cei de
dincolo
se silesc ovreii a li se da voie și slobodenie măcelarilor pentru tăiatul cărneă
;
deci, pontru ca nică ovreii să rămâie isterisiți de trebuinci6sa carne a hrănei
lor,

nici locuitorilor creștini să nu le rămâe cuvînt de mâbhnire la acesta, eată
dăm Dom-

nia mea acâstă carte, adecă să aveţi Dumnâvâstră a îndatori pre măcelarii cari string
vite pontru tăiat la scaune, de trebuinţa locuitorilor orășeni, cadintru acele
vite să
vîngă, cu tocmâlă învoită, și ovreilor câţe o vită-două, care o va alege ovreii,
care
după ce va cumpăra-o înşişi ovreil să o taie osebit, și iarăș ei să o cheltuiasc
ă
„la hrana lor, fără de a cumpăra creştinii de ia dânșii carne dintr'aceeaş
vită;
dând însă Dumnâvâstră poruncă măcelarilor, ca nu care cumvaș să iae
de pre

la evrei carnea ce nu le este lor de trebuință, de a o amesteca prin . carnea

de la scaune şi a o vinde prela creştini, ci ovreii după ce va cumpăra o vitădouă de la măcelari, să taie numai pentru trebaința lor, şi ori-ce va
sci să

facă cu carnea

cea-l-altă

fiţi sănătoși.—1803,
Cod. XLIX,

fila 63.

ce nu le este trebuincidsă ; ci dar

Iunie 48.

aşa să urmaţi, şi
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obşte, căcă dintr'acâsta dându-se pricină la cei mai mulți din renciperi (rențiperi)

şi Gmeni

proștă, cari voesce a face sinhisis, ca să se folosâscă

pre. sineși

cu ja-uri şi hrăpiri, fac porniri asupra ovreilor, de care şi este sciut că nici
este la orinduiala legei lor un lucru ca acesta, nici s'a găsit prin cerestare
vinovaţi la acest fel de urmare; de aceea dar poruncim, ca să faci din partea
prea Sfinţiei tale cărţi, atât către tot norodul de obște, cât și mal vârtos către
duhovnici și preoții din t6tă politia, care cărţi se se citâscă prin biserici în
auqul tuturor de obște, adeverind și încredirițând pre toţi că deșartă este acâstă
planie ce hrănesc în cugetul lor și nici întrun chip la legea și la nâmul
ovreesc nu se urmâză o faptă ca acâsta, ci acâsta o fac, precură s'a gis, acei netrebnică

şi proști, numai

şi numai

a se dobândi

pre sineşi cu nedrepte jafuri

care nedreptate nu pâte fi primită, nici suferită a se auqi măcar la Domnia nâstră,
căci nu numai nu este faptă creștinescă de vre-un folos sufletesc, ci mai vârtos
este și păcat a pătimi. nedreptate

și jafuri 6menii

ce nu

sunt vinovați;

se în-

datoresci Prea Sfinţia ta pre preoţi, ca să-i sfătuiască duhovnicesce, spre a lipsi
din cuget nişte păreri deşarte și bârfeli ca acestea, căcă pre unii ca aceia strașnic

se vor pedepsi de Domnia mea, de care şi însuși preoții vor fi învinovăţiţi, —
1804, Aprilie 191.

CAP.

Oșiire. —

O specie de gardă

Desarmarea.
Prea

era

XXXIV.

încă

—

Diverse

recentă

groza

napională la Bucurescl.
acte velative
resvrătirilor

—

la oştire.
din

anul

1802 şi a

anarhiei de la Bucuresci, ca să nu se fi gândit Domnitorul la reorganisarea şi întreţinerea oştirei. Ş'apoi chiar în iarna anului 1802— 1808,
Pasvantoglu trecu cu cete în pământul ţărei şi începu a reguisiționa
şi ameninţa Oltenia din noii, de şi păruse lui Constantin Ipsilante, că
va înceta de-a supăra ţeara în urma ambasadei ce acesta-i trimisese
cu daruri, prin Caragea, numit apoi Caimacanul Craiovei 2.
Mai nainte de t6te, în 25 Ianuarie 1803, Constantin Alexandru

Ipsilante ordonă lui biv vel Vistierul Constantin Ghica şi lui Golescu
vel Vornic de ţeara de sus, că de şi «nici o frică, nică o temere nu
1. Cod. XLIX, fila 163 verso,
2. Vegi Fotino II, pag. 214
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este», adecă de vre:o năvălire a lui Pasva
ntoglu, totuşi e de părere
Vodă, ea după pilda altor. politii cpentru ca
să-și aibă locuitorii. ei

buna petrecere și odihnă. în totă vremea,

a se tace din

vreme

cele

cuviinci6se

fără de vre-o grijă, trebue

urmări

şi „ingrijiri

de pază şi
de nizamul. cel bun»,şi Domniţorul arâtă, că
inşii neguțătorii "i-ai pro-

pus şi: cer voie să aibă Omeni cu arme,
«ca să se afle pentru vre-o
nesciulă întemplare de trebuinţă, spre
a fi atât ae pază şi spre stră- juirea însăşi

a, lor, cât şi pentru a obştei

politiei străjuire».

“Domnitorul ordonă să se convoce. isnaf
urile şi neguţătorii din. Bucuresci, «ca să puneţi în faptă nizamul acest
ei rebi», şi cere, ca să nu fie
admişi decât Gmeni sciuţi, cu căpătâii
«ca nu cum-va să intre niscai-va. Omeni netrebnici..., cu năravuri şi
scoposuri rele de agoniseli
şi

dobândi nedrepte». . -

|
În aceeaş di, în cate Domnitorul ordonă conv
ocarea isnafurilor, ca
să organiseze asemenea streajă, ori.
gardă a Bucurescilor, el şi scrie
la vătafii de plaiuri de dincâce de Olt, să
trimâtă la Bucuresci «voi-

nici . bărbaţi vrednici cu arme şi numa
i vânători şi dintre plaeşii- cei
harnici». Până în trei dile acâstă câtă de
oşteni recrutaţi în munţi.
urmă, să fie sosiți. în Bucuresci 1. Era
urgenţă, căci la 18 Ianuarie
Pasvangiii trecură Dunărea pre la Ostro
veni...
.
|
Asemenea precauţiuni ne daă să ințelegem,
că era la Bucuresci
Gre-care t6mă de Pasvautoglu, ori-c
ât Domnitorul scrie, în pitacul

către Ghica şi Golescu,

că «nicio frică seat vre-o temere

Dar abia se va fi. înjghebat asemenea

streajă, când

nu este»...
iată Domni-

torul cugeiă că nu este bine pentru el
să porte arme: în Bucuresci
alţi individi decât cei din oştirea lui.
regulată. Deci, abea 4 luni.
mai
târdiu, Constantin Tpsilante ordonă desa
rmarea

care nu este din oştirea regulată, recunoscut
ă.
-

i

a ori-care târgoveţ

_

1. Botino:II, pag 244.
Cărţi gpd. S'aii scris la
miță plăeșii ce sunt aritaţi.

vătafă

plaiurilor

de dincoce

de

Olt. să

iră-

Slugei Domniei mele de la plaiul .-....
sud... . “îndată ce vei primi
Domnâsca nâstră poruncă, numai decât să
aibi a face de acoleu din plaiul
tăi „...... voinici bărbaţi vrednici cu arme,
şi numai dintre vânătorii și dintre
plăeșii cei harnici, asupra cărora să orinduescă
și unul îngrijitor,. pre care
până în trei. gile să-i și gonesci a veni negre
șit aici la Domnia mea cu însciințare și cu fdie de numele lor şi cu cel
orinduit asupra lor, dar zăbavă
seaii vre-un cusur să nu faci la acesta porun
că, însă toţă aceştia să fie pre
„jos, fără cai. — 1803, Ianuarie 25.:
„i
„
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Constantin Ipsilante

luase

o

măsură

puţin proprie a reîntări spiritul ostăşesc între români şi a reorganisa,
oștirea. În dorinţa de a nu: împuţina venitul din birul cislei, care.se
aduna la Visterie, Constantin Ipsilante ordonă, cajin oştire, să nu mai:
fie primiţi iamaci dintre Românii plugari, din birnicii pămenteni şi nici
chiar

din

partea

negustorescă,

că

«acesta

este

întradevăr

nu

numai

spre paguba Vistieriei, ci şi o catahrisis, în vreme ce iamacii trebue
să fie din cei cari sciă a metahirisi arme». Domnitorul cere ca «din

Gmenii strâini» să se înşghebe catastiful de neteri ai Curţei, şi la za.
biţi, la delii, la Spătarie, la Agie....L.
Garda

naţională

abia proiectată,

nu

are realitate: ţăranul

sarmat şi alăturea cu el şi neguțătorul.

e de-

Atunci de sigur Domnitorul

este silit să augmentese numărul deliilor, neferilor, ai Curţei şi ai di- .
teriţilor zabiţi ai Bucurescilor. De undeinsă bani pentru jutreținerea
acestei brumă de oştire?
În Iunie 180, Constantin Ipsilante adună Divanul țărei şi "i cere

să

chibzuiască mijlâcele din care să se potă întempina cheltaelele. oş-

tirel. Divanul propune, la 10 Iunie 1893, să se întreţină oştirea din Bucureşti cu bani adunaţi, prin anume cislă, de la neguţălori şi de la

tote rufeturile. Domnitorul

aprobă acesta la 12 Iunie acelaş an 2.

“Trupele reorganisate au
fură îmbrăcaţi cu mintene,
in col6re roşă, pre alţii în
cazaci de prin apropiere. de

brăcat 400 de moldoveni
aveai grâză de cazaci ?.

fost grabnic equipate. Plăeşii şi pandurii
cu poturi, cu căciulițe uniforme, pre unii
coldre verde... A mai adus şi o sâmă de
Moldova, seai mai drept grăind, a îm-

căzăcesce, ca

să se sparie pasvangiii, cari
|

„ Asemenea poruncă ca acestea s'ati scris şi lai ispravnicți judeţelor cu plaiuri.

wwe

60 Plaiul Teleajenu

.

60

>»

despre Buzău

25
925
25

>

Slănic
Buzăt
Pârscova
uzeti
Prahova, sud Prahova.

,
»

Râmnic,

Saac

sud

-

Slam. Râmnis..

| sua Dâmboviţa. E

20

,

Doria

25

,

pei

! sud Argeș

ei

,

DE

|

ua

Mehedinţi ?

Vedi nota respectivă în suplementul volumului.
Vezi nota În suplementul volumului.
Fotino

IL, p. 216
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Dionisie Fotino dice, că Constantin Ipsilante. a organisat grabnic
Şi o artilerie, şi «cu un cuvint a inființat o oştire nouă ca
de 4.000
(4 mii) 6meni». Aceştia, adaoşi la 8.000 deja esiştenţi, cifra totală
a oştirei pământesci se urcă, în două s&ptămâni, la 12.000»
pusă pre picior de bătaie, la cel iîntâiă semnal al Domnului £.

“In

suplement aduc:m

o serie de alte documente

privitre la orga-

nisări de infirmerii pentru oşteni, acordări de scutiri şi privilegi
i, liberări
din armată, înquartirări în case moănăstiresci, recrutări de oşteni,
numiri
de zabiţi în oştire, la panduri, neferi, delii, requisiţiuni diverse, estradăr
i
de oşteni dezertori străini, urmăriri de oşteni români fugari, incetare
a de
abusuri făcute de panduri prela marginele Bucurescilor, prin ţarinile
de
porumb ale locuitorilor, țincetarea dea eşi neferii şi arnăuţii inaintea
ţă-

raniloa «ca să facă zapt carele cu lemne de foc» ce. țăranii aduc de vindare

in. oraş; dărimărea unei case particulare în interesul apărăre
i unei
monăstiri; requisiţionarea forţată a “casei unei femei
şi darea ei

afară din acea casă, pentru ca să servâscă de

la panduri ; pedepsirea

cu-grâpa

Ocnei a unui

casarmă

oştean

şi de spital

care a dat dos

în faţa inamiculuiete.
,
a
|
La mănăstirile Cotroceni şi Văeăresci sunt aşedaţi, în Aprilie şi
Mai 1803, cete de panduri. Serdarul Bujoreanu are epistăsia
cetelor
de panduri

din Cotroceni 2,

a

Cu referinţă la straja de nâpte din Bucuresci, posedăm. un . raport al lui vel Spătar şi al lui vel Aga, din 9 Aprilie 1804, cerenă pedepsirea

unui arnăut,

cu grâpa

Ocnei,

pentru-că a rănit cu iatagahul

pre un slujitor spătărese în exerciţiul funcţiunei sale.

Acest: raport

amintesce ce misiune avea straja de n6pte sub Constantin
Acâsta este aceeaşi ca şi sub trecutele Domnii 2.
X

Ipsilante.

:

Un ordin — cum am dice astădi — de di al lui Constantin

Ipsi-

lante, hotărăsce, că oştenii panduri 1. să fie toţi jntraţi la quartirul
lor
şi cu incepere de la ora 12 din di (6 ore de seră),să nu mai
fie nici
unul âmblător pre strade:
S'a făcut pitac către vel Serdarul Bujoreanu, ca să arte căpitanilor
de
panduri, cum și căpitanii să arte la pandurii lur, că porunca Măriei
sale este
dupăp 12 ceasuri ale gilei să se! astâmpere toți la quartirul lor. a nu mai
âmbla
p
q
)

1. Fotino II, pag. 216
|
2. Vegi actul dela 22 Aprilie, 1803. Vegi notele în suplementul volumulu
i.

3. Vegi notele în suplementul volumului.
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nâptea încâce și încolea, și căpitanii i zabiţii lor,
să cerceteze nSptea de lipsesce
vre-unul din quartirul lui, şi atât căpitanii lor,
'cât, şi Serdarul,să îngrijască
â se urma porunca acesta, căci neurmându-se, căpita
nii 'se vor pedepsi; şi Serdarul va rămânea fără de cuvint de îndreptare.—180
3, Iulie 18...
*

O ultimă măsură de amintit din cele luate de Const
antin Ipsilante
cu referinţă la oştire, este pilacul către Mitropolit,
din 22 Aprilie, 1803,
ordonându-i să dee

de-a pururea

pandurilor un

preot

«sprea

se afla lângă

la trebuințele ce vor avea de preot» 2.

dânşii

“CAP. XXXV.
Finance.
E hecontestabil că în mare miserie a aflat
Constantin Ipsilante
visteria ţărei, in urma grelelor evenimente
din 1802,
Una din primele griji a noului Domn, fu
numirea unei comisiuni,
în luna Octombrie 180, ca să cerceteze
tote socotelile Visteriei pe
trecut. La 5 Noembrie 1802, Constantin
Ipsilante ordonă, ca luarea .so-

cotelilor să se facă de intreg Divanul ţărei
s.
1. Vegi la Academie
2. I&

Constantin

:

litografia costumului de panduri.

Alexandru

Ipsilante

Voevod

Zem.

Vlahiscoie.

Prea Sfinţia ta părinte Mitropolite, fiind-că
pandurii toţi cară se află aici
slujind, nelipsit ai trebuință de un preot
român a se afla lângă dânșii aprâpe
de-a pururea, şi fiind-că arâtă Domnie mele
Serdarul Preda Bujoreanu, Epistatul lor, cum-că se afiă între panduri un
Dumitru de la satul Văleanul ot
Mehedinţi, cu sciinţă de învățătura cărţei și
cunoscut lor, pe care ?] ceru de
a se preoţi spre a se a!la lângă dânșii de-a
pururea la trebuințele ce vor avea
de preot, poruncim dar, ca să 'X faci prea Sfinţi
a ta bisericâsca cercetare după
orînduială, şi găsindu-se vrednic de darul
preoţiei, să ne arătaţi în scris prin
anafora, ca să "i dăm poruncă a se hirotonisi.
tolico pisah gospod. — 1803,
Aprilie 22.
|
|
|
Cod.

XLIX,

tit p.

3. VegI nota în volumul suplimentelor la volum
ul VIII.
Jaiorta Româniior de P. A, Urechtă,

I. = Srcour

XIX. — i,

642
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asemenea. socoteli, când ; la, visterie nu
:
“Dar cum: se. „putea. face!
se polă constata, intrările şi eșirile
care.să
prin.
mar era nici! o :bârtie.
de bani:-In. adevăr, după informaţiunile culese la judeţe, Domnitorul
constată, că saii:versat la Visterigy sub Mihail Vadă Suţul, „taleri 630. 973,

La întrebarea adresată plătitorilor şi logofeţilor Visterivi, că ce s'ai
făcut cu aceşti bani? ei răspund; că s'au cheltuit cu pecetluituri
domnesti,
tii
a
= "Arătaţi acele. pecetinituti. Pa
=
Mae a sii „Nu;:se/ află, că :as'au abpus, cu totul de la Visterie, intemplăn-

du-se răsvrătirea»...

ut

Sita

« însumi cum cei interesajă ai dat
In dilele năstre n'âm . vădut eu
din Bucuresci şi cum, ceva
primăriei
ale
foc dosarelor cu socoteli

sau

n'ainte,

„mai

Moldova?
.
Constantin

Buze dosare

în

înecat

ale

aăministraţiunei din

lipsa de compturi, ordonând

ÎIpsilante cere a implini

Mitropolitului, să defere jurăriiuit: logofeţilor, şi. zarafilor Visteriei, ca
sub t&ma afurisirei, să mărturisescă ei ce s'au făcut” cu cei 630.973 lei1.
Din

un act de. la 19 Iulie1803, se constată, că Ţeara Muntenescă

venirea

la tron a

de..pungi).

Apoi,

datora, la
(200

lei

lui Constantin
eăm

mai

Ipsilante

constată.

peste

100.000

alt .act, 2 cheltuelile

țărei erai cu mult mai: mari, decât în. 1783, «fiind yremile ceste de
- acum; sunt; mult mai; deosebite de cât cele: de. atunci şi, cheltuelile
cu mult:mâi 'adăogate, cum. şi preţul

fiecăruia. lucru.

impătrit, fiind

mat. virtos; acum :adăogite :.şijlefile şi tainatarile . ascherlăilor. trebuincioşi

pentru

paza ţărei, care lefi:şi tainaturi nu erati în vremea aceea.»

"Din o schiţă de budget întocmită în 1 August 1803, soma
se ridicaă spesele; dădă, cilra
de 1.088.992 ler..
Acestă citră era vopartisată aşa :
Fă

* Tnaerintim și fie
„Talezi “Banu
Bani. i SII

E

|

oce se dai pe tâtă una.
e

43, 810, — :Dela Diumagltt vel Bân, până în “vel Oucer

+za arie.

z, 460, „Brâsla Ponrtăriei.
E 1 504,40 “Brâala Spătăriei. .

î:i::460,60 Brâsla Agiei. : :
489,60 Brâsla. Armășieă:

îi 488, — Brâsla Pităriei.
312,(;0 Brâsla Comişiei.

4. Vegi nota în volumul suplementelor. la acest volum.
2, Cod. XLIX, fila 149.

la cari
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* 5.867,60 Eepâiada Cui: pd.

a

12.000, — “Boerii Capiichehaiale,
„750,— Vel Grămătic
cu at săi,

e

-3.500,— Taminatele Beizadelg şii Dopiiţa.

Judecătorii şi condicarii judeţelor.

100,— Vustașii.
_95.—

|

ai

|

RE

ta

tai

e

Trâmbiţaşiă ot Focşani.

|

a

iii:
ia

3.200,— Divan Efendisi cu ai săi.

1.190,—

643

tii

ue

30,— Casa Serdarului Hristodoru.

2.980,—

Boerii Depertamentari din Buoureset,

„9.760,— Lefile boerilor Oraioveni..
80,— Maer 'Ţerah cu alți dont.
-4.070,— Ogiacurile.

—ie
m,
ta
E
.

6.580,— Baş Beșleagă cu zabiţii județalor i Case
Sertar
100,— Jupânesele văduve.
-

-300,— Vel Vornie a]: Obştirilor,
i:
500,— Vel Vornic al politioi. i
17.800,— Lefle ostașilor nouă.
tit

ia
ii
Ra

11.490,— Lefile Visteriei cu 'ale! iSpraaiciloe
Şi sluștiaşilor.. aici
90.71t;,40 Adecă taleri nouă deci de mii Septe
sute pese-spre-jece Şi bară

„lefile pe o lună.

70

Şi in acest budget nu e nimie prevădut
pentra.. cheltuialş Visteriei şi nimic pentru har aciul țerei şi nici.
un. condejă, „ceatraordi-

narion»

cum, se începe a se dice încă. din 1803.

|
Şi condee extraordinare nu lipsesc de a se!
plăti incă din prithul
an al Domniei. Aşa s a reclamat 2. 505, lei
de.

cheltuiţi de

tantin

|

el la. vama

Ipsilante 1.

unde. fu. trămis

|

Paharnicul Grădişteanu,

intra întompinarea, dai. „Gons-

Domnitorul, cercă să “maji scaqă: din defic
itul budgetului, obligână
să se verse în Visterie o mulţime de
bani de la, fancjionarii „prevericatori,. prinşi în faptă de furătură şi jafuri
. Nu mai. puţin. de 72:738
„de lei sunt de a se împlini din ordin
ul. Domzitorului numai până, la
3 Avgust 1803, de la mai mulți funcţionar
i! Numele acestora. şi. di
verse sumi se pot vedea in dogument
ul ce, dăm, în volumul de suplement.
Dar nu cu asemenea venituri aleatoriise putea: echilibra. budgetul Statului, ci trebuiau dări, cu
adoase extraordinare. La9. Septembre 1804,

Divanul areată Domnitoraloi, că „numai
sunt bani cu car-

1. Vegi volumul -suplement.

A

|

644

VA

URECBIĂ

să se plătâscă lefile pe ultimul trimestru, lipsind pentru acest singur
trimestru 190.000 talenţi. Divanul propune
ca acest deficit să fie acoperit de locuitori «liudele fărei». Aceşti lude ajung la suma de 40.000

numai aşa că darea acesta va fi de 5 taleri qe cap, cari se vor răspunde în 3 câşturi.
Dar fiind-că şi poştele seai menzilhanelele sunt în deficit pe
lunile Octombre şi Noembre şi pe demenia următbre Decembre şi.
lanuare, să va mai adăogi la cei 5 taleri, de lude incă câte un ialer

şi 60 de bani. Divanul adaose a dice, că acâstă dare va fi numai
espedient

un

momentan.

Domnitorul uşurâză în cât-va şi acestă dare, ordonând ca se fie
percepută ia fie-care lună de la fie-care liude, numai câte jumătate de
leii în timp de 10 luni, ca în diastimă de 10 luni să. se istovâscă împlinirea acestor bani. Banii percepuți să se trimită la casa r&surilor
şi plata lefilor arierate se va face treptat, puţin câte puţin :.
Nici cu acestă mică cârpslă nu se face împlinirea golului din Vis-

terie: Dări sunt destule şi de tot numele. Aşa tutunăritul se plătesce
de pogon 4 taleri vechi şi ploconul de nume 80 de bani.
Străinii plătesc altă specie de pogonărit, adecă 2 taleri vechi de
pogon?.

Pe lângă aceste.dări,

se mai

ia de

pârlaz

câte

52 bani şi

de

vracniţă deschisă câte bani 300 şi de vitele cari vor face stricăciuni
prin dealuri, câte bani 50. Asemenea de t6tă grâpa de iescovină bani

133 şi de rimători bani 50 şi de tocitâre bani

45. De la cei cari vor

vinde vin cu buţile, prin dealuri, să aibă a se lua câte o vadră de vin

de bute. Se mai cere la 93 Februarie 1803, ca proprietarii de vii din
judeţul Secueni, să fie obligaţi a 'şi drege gardurile sub pedâpsă de şteaf.

Pumăritul la, Febroarie 1803, se plătesce de cârciuma mare5 taleri şi 66 bani; prăvălia ori cârciuma de a doua mână plătesce doui
'şi jumătate taleri şi 36 bani. Cârciuma ori prăvălia mai mică plătesce
fumărit 1 taler şi 48 bani.
«Sfânta

Episcopie, monăstirile cele mari, i Dumnelo'

aii a scuti câte
cărţile Dâmniei

o pivniţă şi afară din cei ce vor avea
mele

veliţii boeri

hrisovul

şi

de scutelă».

Cei-l-alţi să dea fumăritul, însă:
«De prăvălia seaii cârciuma mare taleri 5!j, şi bani 6; i de prăvălia seaii
cârciuma de a doua mână taleri 2 bani 96; și de prăvălia seaii cârciuma mică
ă

T

1. Vegi volumul suplement.
2. Vegi volumul suplement.

3. Vegi volumul suplement.
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taleri 1 bani 48, după. obiceiii. Sudiţii nu plătesc, ci proprietarul 'prăvăliei,
ori deaca proprietarul e sudit. plăsesce chiriașul. — 1803, Martie :31.
Străinii nu plătesc direct
d
fumăritul,

tarul casei, sciindu-se
străin 1.

că proprieiarul

care se percepe

de imobil

dela proprie-

nu pâte: să fie un

:

Relativ la fumăritul

de preste Olt, Domnitorul dă

dine ce le aducem în volumul suplement.
lerbăritul continuă a se percepe în î6tă ţeara şi

speciale or-

Domnitorul

în

Ianuarie 1803, ordonă ca pre care va arăta cumpărătorul ierbăritului,
că nu se supune aplăti ierbăritul, pre unii ca aceia «să- i faceţi şi fără

voia lor a plăti după obiceiiă 2.
A înăspri măsurile de perceperi - şi de priveghere asupra di.
verselor venituri era o necesitate justificată prin existenţa deficitului
budgetar. In acest înțeles, Domnitorul dă în 4 Februarie 1803, ordin,
ca să nu potă nimenea lua din malurile de sare de la Ocnă, afară de

locuitorii cari plătes sărăritul,

dar şi aceştia nu ai dreptul de a lua

sare decât cu traista şi numai pentru trebuinţa caselor. lor..
Sărăritul se plătesce prin un miel, hârşii, un caş, 6 oca lână

_

taleri 51/, 8.

seat

Ocnele sunt arendate în 1803 lui Hagi Moscu £.
In interesul venitului vămilor incă se iai măsuri de priveghere s pre
a se impiedeca contra-banda. Toţi căpitanii de la marginea Bucurescilor aă ordine să nu slobâdă intrarea în oraş la care, căruţe şi butce,
«până nu. vor căuta 6menii orinduiţi de vameşii Carvasaralei,ca să

nu aibă nescare-va marfă lainuită şi să o cacirdisâscă de vamă» 5,;

1.
2.
m6imar
Aprilie
3.

Vedi volumul suplement.
Scutesce 19.000, de ierbărit ale lui Polihronie Alexiii * hagi Manthu,
sbaşul gelepilor» “pentru slujba ducerei oilor Tarigradului, = 1803
13,
Vedi volumul suplement.

&. Cărţi pentru vindarea
Moscu, biv vel Clucer

Ocnelor pre

1803, pre numele lui „Joan Hagi

Poruncesce. vătafilor, ciocănaşilor, maglașilor, tuturor slugilor de la Oc-

nele-Mari sud Vâlcea, să se supue în totul antreprenorilor, ca să nu se aducă
zătienire — 1803, Ianuarie 1.
Apoi seaii înnoit cartea pentru Telega și pentru Slănic şi pre anii 1804—
1805,

şi se va înoi şi pe viitorii ani

5.. Vegi volumul suplement,

1809,

1810

şi 1811..
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Anrarii români se tângueso: Domnitorului că încă de la Domnia

lui Mihaiă Vodă Şuţu sunt incăreaţi
“cu un 'dram- mai mult de: aur

preste ceea-ce dădeaii mai înainte, ba incă li s'ai mai
adus diferite alte :dări.
Din: caiisa:
:: acssta mulţi din aurari ai fagit. El:cer să

fis: impuşi. cu'6 lei de 'dramul d& aus; iar nu'pe 7 I&i; pre lângă
care
vor mai plăti câte 6 lei pecetluitul domnesc,

conul! Aemăgiei 1.

iii

e.

d

pe lângă

Da

4 taleri, plo-

Iota

- - Dijăritul continuă ase: percepe în 1803 după. vechile

țiuni pre 'care le reamintim
"*

în volumul suplement 2:

instruc.

|

Oriicâtse va măi fi ajutat Vistieria cu: asemenea măsuri,
ele nu:

pot implea golu! ei. Divanul, spre a se- conforma hatişerifului-Sult
a-

nului, cere

Domnitorului,

prin anaforaoa

din

anul

următor :41804,

Ociombre:20, să să iae de normă pentru fixarea dărilor «ribduiala aceea

ce curgea Ia lst 1783»: Constantin Ipsilante întempină, că : dvremile
aceste de acum sunt mult mai deosebite de cele de atun
și cheltu
ci
elile
mult: măi adăogate, cum şi prețul: fie-căruia, lucru împătrit; fiind.
mai vertos: acuma. adăugiteși lefile şi tainaturile ascherlăilor trebuincioși"pentru puza, :ţărei, cari lefiși tainaturi nu erai în 'vremea

aceea, nefiind, trebuinţăde oștiri».
o
ga
„Domnitorul constată,
'că Vistieria nu se pâte mulțămi cu budetul.

de venituri
din 1783, “că pentru lefi nb'-este de ajuns vechea suină,
câte' 16 parale-lă-lei şi trebuinţă “este să, se facă nouă adăogi
re de

alte 4iparale:

*

i

SE

Sa

ti

:- “Un ot aşedăminti al dărilor se pâte 'vedea în':Tesauru-'de -do=
cumente al lui Papiu Tlaria. (Ip. S98)s e.
Boerii Divanului propun cinci semi, fieşte care de câte 6 taleri, plus
cotisaţia pentru haraci, plus două adjutâre de câte 6 taleri şi jumă-

tate, plus 6 taleri şi un ort, pentră

menzilură. Adăogeai

boerii

câte

2 lei.lu seamă, din cauză mai ales, că să temeaii. că nu vorfi în realitate 40.000 :de lude 'dajnici:

Domnitorul:speră, că vor eşi mai malt

de 40.000, după ce se va indrepta abusul cu posluşnicii,
cu scutelnicii, cu neamurile şi mazilii şi breslaşii şi cumpaniştii.
Dacă vor eşi

mal mult de 40.000 mii, se va pui6 scădea iară-şi la 4 taleri de s6mă,
.
după cum a fost din. vechime. Dormhitorul incuviințâză a se aşeda
birul locuitorilor câte 78 lei şi 10 parale.
i

de liude pre an.

“Acâstă, sumăva, fi plătită ast-fel: 72 de lei în şese diminii, adecă
“4.

Vegă "volumul

'suplement,

2. Vegi volumul 'suplement.
3. Vedi acâsta după tesaurul

ae
II, pag. 328, în volumul de suplement,

-
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câte taleri 12 la două luni. Divanul propusese: o -sumă
mai mare! cu
doui lei, deci. Domnitorul scade cu 'doui le birul anual, în "care bir
se coprină. şi v&surile.
Aa
::
“Şese taleri, şi parale. dece darea: pentru inenzilar se vapati în:4

două câşturi, primăveara şi tomna.

i

e

Cât privesce 'aşedămintul definitiv pentru: "semi, rămâne ia
: se
regula. :afacereă: ' după constatarea esactă a numărului birnicilor!.
Nici ci acestă sporire a birului locuitorilor, nu se acopere deficitul
budgetar şi atunci Domnitorul cere. voie la Constantinopole, : să im
pună, în m0d excepţional şi provisoriă, : darea vinariciului: şi a dij-

măritului, la t6te clasele privilegiate şi la mânăstiri. La 19 lulie:1803,

se cetesca în Divan, firmanul împărătesc, încuviinţână pentru un singur an cextra-ordinarion dijărit; vinăriciii», „de la privilegiați și mă.
năstiri 2. .

“Dar

încă înainte de a sosi firmanul împărătesc, Domnitorul: orga=

niză 'o casă deosebită din 4 boeri: Postelnicul Mavrocordat, fost: vis-:
tier, Costache Ghica, Vornicul de țeara de sus, „Golescu şii fostul mare

Logofăt Grigorie Brâncoveani,
Acestă

câsă va aduna: banii văijnăaritulut șşi vinăr iciului, privilegii

ților- şi apoi «din venitul acestor! slujbe, să se dee, prin sciredișipo:.
runcă Domniei mele, în plata datohiilor ării și a cheltuelelor ce sunt!
Până ce să se potă. aduna banii la acâstă! căsă' 'spetială, 'eă'este autorisătă de Doninitor să facă itapramat, -plătind, cate. 10 lei la pungă:

dobândă3. -!
arta ii
„In 30 Tulie' 1803, Constantin” Ipsilahte, vestătes atâror isjtavni”
cilor 'de judeţe, că înşii, boerii din Divăn, ai avuţ pakriotismnul de aimpune

priviligiaţilor pre” un” singur an 'aărgai vinăriciului şi anume 'câtei

9 bani de vadră, pre când daziiicii' 'aă a plăti tot ca îti trecut! câte 5.
bani de vadră ŞI părpărul.. Domnitorul "profită 'ad6 „ocasiuriea' acestei
„cireiulări, ca se ordone încetarea percepărei de alte, sume eu diverse

numiri, cari. se luati de către vinăriceri,

_

i

Ta acăstă ocasi: ne 'Doinriitorul promulgă! ponturile

i

aaecă iregu-

lamentul, constatator din 7: articole, „dupe care este a se “faca! „petca=

perea. Vinăriciului în 1803.La

ÎN iai
12

“La 44 August: 1803, în urma” ptinăirei noului Hatişerit al Porți, :
pre care

mai

departe

avem a-l studia

mai de „aprope Și „prin care

-1.. Vegi. anexele din voltutuut suplomerit:
2, Vegi anexele din volumiil' suplement.:

3. Vegi anexele din volămul suplement.
4, Veogi documentul în“ volatil suplemânt.
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Porta ierta birul ţărei. pre un an de dile, Domnitorul ordonă
publicarea în t6tă ţeara a disposiţiunei Hatişerifului, iar Divanu
l, în vedere
cu scăderea

haraciului,

chibzuesce

noul budget în mărginile

venituri-

lor existente şi sub indemnul muscalilor, cari se lăudai
cu dobândi-

rea

hatihumaiumului

şi cu

iertarea haraciului,

Divanul

locuitorilor la câte 36 taleri, 36 bani de cap pre anl.
van

scade

birul

|

Asemenea scădere in favârea ț6ranilor nu ati îndreptăţit
pre Di.
să renunţe la vinăriciul şi dijmăritul de la privilegiați pre
anul

1803, şi deci la 25 August,
care urmâză
mănăstiri 2.

să se

facă

Domnitorul

perceperea

promulgă

vinăriciului

regulamentul după
de la privilegiați

şi

La 31 Iulie 1803, s'au fost scos în vingare vinăriciul cu ponturile

10 la număr, ce se pâle ceti în volumul suplement 2.
Totuşi boerii cer Domnitorului şi un hrisov cu blăstem, prin care

să li se mai dee din noii asigurarea, că numai pre 1803 ei vor fi Qa-

tori a plăti darea

mai

sus ar&tată 4,

_"T6te disposiţiunele acestea luate, referinte la finanţe, ţeara, adecă

Divanul, le aduce

10 August

la cunoscinţa

Impăratului

1803. Boeriji mulţămesc

tarea haraciului
pre

anul 1803,

turcese printr'un

apoi aretă cum

aducând laude Domnitorului şi cum

arz din

Porții, în numele t&rei, pentru ieraă chibzuit budgetul,

s'a redus birul danjnicilor. Arzul

adaoge o rugăminte, aceea ca Pârta să nu mai permită «neconteni-

tele treceri prin ţeară a le străinilor fără de memuriet, care
după
ce suni superătăre fiind-că pricinuesc prăpădeniă menzilurilor,
se
țin şi cu mari cheltueli, prăpădind. satele, superându-se ticăloșii locuitori de către acești trecători, cu răpire de zaherele și de
vite,
atingendu-se și de cinstea lor, cari, acești trecători, și avend menu-

riet şi neavând, trec toți prin țeară, ca se 'şi facă voile și poftele

lor, din care pricină se prăpădesce pămentul și locuitorii, și
nică
menzilurile nu rămân și nică sate»,
„In. vedere cu înmulţirea locuitorilor dajnici, Constantin Ipsilante

şi Divanul i-aă măsuri de stârpirea abusului înmulţirei
posluşnicilor
pre la boeri. Se dispune ca aceştia să fie reduşi, şi atât posluşn
icii,
cât şi scutelnicii, să nu fie aleşi dintre ţ&ranii fruntaşi,
ci din mijJoeaşi. Aceşti scutelnici de îndată ce pot plăti la Vistieri
e mai mult

1. Vegi documentul în volumul suplement.
2. Vedi documentul în volumul suplement.

3. Vegi documentul
4. Vegi documentul
5. Vegi documentul

în volumul suplement.
în volumul suplement.
în volumul suplement.
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de cât 30 taleri;ce sunt datori a da ca scutelnici la stăpânul
fle trecuţi între dajnici şi înlocuiţi cu ţărani mai săraci.

Domnitorul

lor, să

se ţinu de promisiune : In 1804 boerii şi mănăstirile

fură scutite de plata vinăriciului, de sigur şi de a dijmăritului. Dăm
în volumul de suplement ponturile vinăriciului pre anul 1804, din cari

se pole constata acesta.

|

„

Cumpărătorii vinăriciului împărătesc. pe 1804 se jăluesc
lui Vodă,
că uniia din ţărani, proprietari de vii, aă profitat în 1803 de ai fost irecuţi în f6ia de vinăriciă a privilegiaţilor şi ast-fel în 1804 ei n'ai mai
fost apucaţi de vinăriciii. Cumpărătorii acestui venit cer îndreptarea

acestei afaceri şi urmâză
resului cum) &râtorilor.

diverse

hotăriri în chestiune, în sensul inte|
|
Ma

Dacă boerimea găsi pentru un moment patriotismul necesar ca
să se impună cu dijmătitul şi vinăriciul pre anul 1803, în 1805 boerimea care impreună cu (Gtă țeara plătea de câtva timp darea oieritului,

acum isbuti se dobândâscă
de la Constantin Ipsilante hrisov de' scutire de aceștă dare pentru boeri şi mânăstiri, sub cuvint că nici boerii:
Dioldoveni nu plătesc oieritul. Domnitorul scutesce de acâstă dare pre

mitropolit, episcopi, mănăstirile cele mari cu metâcele
lor şi pre boeri

de la vel Ban ţână la Clucer? de arie, cum şi pre văduvele de boeri |
de asemenea trepte.
N
a
|
„Dăm

tului

„în

volumul'de

pre anul 1805,

suplement

ponturile

de vindare

cu data. de 1 Martie şi asemenea un

a

oieri-

alt hrisov

din Iunie 1805, prin care Constantin Ipsilante dispune, ca perceperea
oieritului să se facă numai tâmoa, de la: Octombrie inainte, pentru că
aşa să se sculescă de oierit unele capete de vite care numai abusiv
vindătorii le număra intre oi. Acest hrisov -pare a fi dat în folosul. ţăranilor proprietari de oi,
-

In interesul financelor, Constantin
donat ca toţicei cari ai hrisâve de
şi le-presinte la Domnie spre înnoire.

Ipsilante la 4 Maiti 1803, a orscutiri, privilegiuri şi milă, să
Marele Logofăt de ţeara de sus

Isaac Ralet, este însărcinat dea da de şeire la toţi acăstă disposiţiune

cu acestă intormaţiune, că «fără de a nu

Domniei

hrisvele şi cărţile, să scie

!e innoi întâiă prin întărirea

fie-carele
că nu vor putea. avea

nici una din milele şi privilegiurile acele»4.
1.
2.
3.
4.

Vegi
Vedi
Vedi
Vedi

documentele în volumul suplement.
documentele în volumul. suplement.
documentul în volumul suplement.
documentele în volumul suplement.
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_V. A: URECHIĂ
Cu acelaşi scop,

Dornnitorul “opresce de a se face masălagii

din

locuitorii judeţului Ilfov. Ipsilante ordonă ca mâsalagii se fie făcuţi
din 'renţiperi, de prin Bucuresci, adecă din populăţiunea vagabondă,
fără căpătâi 1,
:
Pa
Se
Dăm în volumul de suplement o resoluţiune din 24 Decembre..
1803, prin care Domnitorul însărcineză o comisiune din Divan cu cercetarea comptunlor casei speciale a r&surilor, după cererea Epistatului

acestei case, Constantin Ştirbei

e

Da

aa

7

„Alte

dou& documente se referă la socoteli după zaherele requisi- |
,
_

ționate, e

a

„Pre lângă diversele dări către Visterie, continue
a iîngreuia ţeara
aşa disele havaeturi. .
Sa
|
Sa

„, Pe anul 1803, slujba Vorniciei, care se preleva în profitul marilor
vornici. de la vitele. de pripas, este vindută, adecă arendată prin carte

domnescă&

|

Si

a

Vornicul de harem încă continuă a lua darea săpunăritalui de la

toți cei cari fabrică săpun, câte un ban de fie-care oca fabricată,

Avaetul marelui Cămărăşi, cotăritul, pre 1804, este de un taler vechită
pre an de fie-care prăvălie, in care se întrebuinţeză cotul: Ac6stă dare
se: prelevă nu numai în Bucuresci, dar şi în oraşele din judeţe.
Marele Cupariise :bucură sub domnia lui Constantin Ipsilante
de darea cotului de mă&surătârea buţilor.: Acâstă dare însă, nu este
obligatorie, ci numai cine vrea să-şi măsâre vinul e supus la aseme-

nea dare?.
Slujba, adecă darea căminăritului pre 1803, dă loc la 6re-care pPro-

-

cese, căci. numai .neguţătorii de prin târguri şi orăşele se opun de a.
plăti darea, seat pre temei că at documente de scutire, seau fiind-că
sunt sudiţi. Acestă dare numai pentru cinci judeţe de preste Olt, era

oo

arendată la licitaţie cu 2.250 taleri 8,
Vegi documentul în

Pi Se

Vegi documentul

Do
PF.

„ Vedă documentul în

volumul suplement. volumul 'suplement.

în volumul suplement.:

Vegi documentul în volumul suplement.
Vei documentul în volumul suplement. : :
Vegi documentul

în volumul: suplement.

„ Vedă documentul în volumul :suplement, Vegi documentul în volumul suplement.

-
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Marele Ciohodar continuă: a percepe: în '1803; şi mâi departe. anii
viitori darea ciohodăritului, adică să iae .de tâtă. prăvălia căte un; 'taler:
-vechiii pre an.
AL: douilea Spătar, profită” de darea vădrăritului iin judeţele Buzău

şi R. -Sărat. Acestă dare constă din, bani, ;50 .pre, an. le. la fie-care am,

din dealurile. eu Vii şi, câte o; vadră; de. vin, de fig-ce: bute; ce:'se. vinde
în.cramă. pre .cep;, asemenea de tocitârea cu.teseovină ce.se vinde câte
45 bani; 'de.vita; prinsă în, vie făcend.. stricăciune,. 20; bani, dle. yrac-:
„niţa deschisă. 300 bani ; de rimători. 50 bani 2 de.6ie:seau: Capră. 410,
3
NNE
bank pi
Al donilea Spătar. mai are. şi venitul, părpăr aluj din judeţul Rom;
nic, Pârpărul, se preleyă de ?a toţi cei. cari plătese vinăricii şi anume

câte 12 bani de;tundul de. putină de: stejar şi: de bute şi câte; 6 bani
de; fundul de putină, de prada... :.
îpatee o
„Gardurăritul? încă este..o. dare în profitul, Spătarului al dowilea,-

însă. mumai din. judeţele Buzgă. şi: Râmnic şi anume. de.:popar câte an
galben turcese;, valorând ; 2 taleri şi. 90 bani, cari se plăţese cu, cislă la
scăunaşul cel rinduit, de, gărdurari pre popor... (r6pa. de tescovină.: ee:
se vinde în Deal încă plătesce câte 132 bani havactul Spătar ului al
donilea.
:: Havastul' riarilor Vornici. dela vătafii: de: plai, dă loc la un mie
proces, “Domnitorul,::după cererea locuitorilor din plaiul 'Slănicului,
rinduesce vătaf la acel plaiit-:pr&: Stefan. Vernescu. Acestă .refusă :de.a
plăti havaetul Vornicului de ţeara de jos Scarlat Câmpineanu, dicend;.
că nu este numit după cererea: mâărelui: Vornic, Domnitorul nu-l dis-

penseză totuşi de'a: plăti havaetul Aa

i
a

“Regulat

i în fie--ce: an in Aprilie şiş Maiiă vătali de plaiuri sunt obli-

gaţi a da şoimi seai mai bine

şoimbice.

a

Din actele aduse în: volumul de:suplement se. vede, că acestă dare

în: natură era: de: 154 şoimi de tote judeţele AMunteniei &
Die

î

-

4

“ 'Tabacul era venit. al| Căminări iei. Se. percepea de la tabacul din
țeiră câte 10 parale la-oca, iar de la tabacul strein câte 50 parale la oca.
In 4804, „Domnitorul mai adaogă «câte 8 parale: darea; la tabacul din

1. Vedi documeatul în volumul .suplement, «i

2.
3.
4.
5.

Vegi documentele în
Vegi documentele în
VegiE documentul în.
Vegii „documentele _în

voluimul suplement, .
volumul suplement;::
volumul suplement. ;
volumul fsuploment,.

i
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țeară

şi câte 26 la cel strein,

-V.

a mări fondul cutiei :milelor

A. URECHIĂ
in fav6rea

£.

epitropiei obştirilor,

i

pentru

Ei

In volumul suplement mai dăm câte-va acte cu referinţă
la diverse abusuri şi reclamaţiuni relative la dări, ori la
perceperea -lor
din anii 1803—1806, de sub Domnia lui Constantin Ipsilante
2.
Privilegiele şi scutirile fiind reinnoite prin hris6ve şi cărţi de
către

Conntantin Ipsilante, continuă aprâpe fără schimbare sub
Domnia
acestuia. Dorinţa de a fi scutiţi împinge pre mulţi să cheltuiască,
ca
să dobindescă vre-o cât de mică carte de scutire. Acesta dă nascere
la o industrie nelegiuită: unii din logofeţei sea scriitori de Divan
devin “falşificatori de acte domnesci. Un act ce dăm, amintesce

despre

falşificarea a multor

cărţi de postelnicei

Scutirile şi monopolurile boerilor rămân

de către Faca*.

intacte sub Constantin

Ipsilante. Nu aflăm decât un singur cas de o mică neinţelegere
între
vameşii oborului şi Păhărnic&sa Sefendache, proprietara
unui scaun

de măcelărie din obor. Dar şi acest cas se regul&ză în dată probână

Păhărnicesa că are hrisov de scutire a scaunului +.

|

Pe lângă scutiri, cutia milelor înlesnesce traiul multor privelegiaţi.
Sunt destul de numerâse actele din Domnia lui “Constantin Ipsilante cu referinţă la cutia milelor. Să le memorăm aprope
în ordine
cronologică.
:

a)

Pitac din 6 Ianuarie 1803. In urma raportului presentat Dom-

nitorului de comisiunea care a cercetat socotelile cutiei

nitorul constată, că acâstă cutie are a primi

pre anul 1802. Constantin
de la persânele datâre s.

„"b) La 12

Martie 1803,

Ipsilante
.

ordonă

Domnitorul

milelor, Dom-

r&măşiţele

de 8138 lei

împlinirea

acelor

bani

|

rinduesce o comisiune

din

Divan şi din biv Divaniţi împreună cu Mitropolitul, ca să întocmiască
o listă de cei cărora cu adevărat li se cuvine milă de la cutie.
La
acâstă ocasiune Domnitorul ordonă ca milele să se împartă în 6 clase

seaii stări. La prima stare mila va fi de 40 taleri, la a doua de 30,
la a treia de 20, la a patra de 15, la a cincea de10, laa şesea de 5.
1.
2.
3.
d.
5.

Vegi
Vegi
Vegi
Vegi
Vegi

documentnl
documentele
documentul
documentul
documentul

în
în
în
în
în

volumul
volumul
volumul
volumul
volumul

suplement.
suplement.
suplement.
suplement,
suplement.
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Doinnitorul recomandă comisiunei ca miluiţiă
meroşi în stările cu cifre mai mari !.

să fie mai puţin Ru-

Pentru înmulţirea veniturilor cutiei milelor, acestă comisiune
propune o dare obligatorie pe cununii şi anuibe: câte taleri 20 de la
cununia boerâscă de clasa I, taleri 10 de la a doua stare, taleri 5 de

la a ţreia şi de un taler de la toţi cei-l-alţi.
Tot odată,

Domnitorul

aprobă,

ca prin duhovriici,

episcopii să îndemne pre fie-care muribund,

Mitropolitul şi

de a 'şi aduce aminte de

cutia săracilor ca să "i lase vre-o sumă de bani, fiină hotărire luată
că un testament sai o diată în care nu se va fi lăsat nici un legat
pentru cutie, nu va avea valdre la judecată şi în tot casul, a treia par te

din avere va fi luată de cutie 2.
c) La 27 Martie, comisiunea cere Domnitorului să se implin6scă
darea caftanului de la mai mulţi boeri şi dregători fiina-că trebue

bani de Paşce la cutie 3.
d) La 30 Martie Grigore Ghica, Vornicul obştirilor, capătă ceva
mai mult de cât o miluire de la Constantin Ipsilante, în favârea lui
Mihalache Chiriţă: i se continuă embaticul pe 5 ani a mânăstirei
Strehaia din Mehedinţi cu aşegâmint să dee la cutie în fie- -care an
câte taleri 2.000, fiind-că nu s'a folosit de arenda anteri6ră din causa
invasiurei pasvangiilor «.4

e) La 3 Septembrie 1803, Matei Fălcoian, marele Vornic al obştirilor,
cere Domnitorului implinirea banilor datori de ispravnici la cutie.
Domnitorul aprobă$.
Fiind-că ispravnicii odată duşi la judeţ nu- şi ial plătiat taxa la
cutie, Domnitorul, dispune la 22 Septembrie, că pe viitor ispravnicii
orinduiţi să nu fie slobodi a pleca la judeţe. până nu vor plăti mai
întâi taxa la cutie. Tot odată ordonă marelui Vistier, să deţină pre
s6ema cutiei sumele datorite din lefurile boerilor funcţionari.
Mai greii se puteai încasa taxele de la funcţionarii cari nu primiaă
lefi de la casa r&surilor. Domnitorul dispune, ca de la aceştia să se îndestuleze cutia, coprindând banii datoriţi de la scutelnicii atribuiţi” lors.
Cu referinţă la. prâsta situaţie a cutiei milelor, lectorul va nai afla

o

Vegi documentul

IPP

acte din 2 Septembrie 18037,

Vegi documentul în volumul suplement. '

.

în volumul suplement.

Vegi documentul în volumul suplement.

. Vegi documentul în volumul suplement.
Vegi documentul în volumul suplement.
Vedi documentul

în volumul suplement. :

Vegi documentul în volumul suplement.
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N
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A. URECABIĂ

omisiunea insăreinată de Constantin Ipsila
întoem
. 7
liste a pensionarilo cutiei, Du ali termin cu, nte
până irea
la

definitivei

atio

r

Anii

mt

Decembrie...

„i. Domnitorul ordonă ca acea listă să fie aplicabilă
de la Î fanuarie
1804, dar, până atunci totuşi
să se plătiâscă pensiunile '«la cei ce din

. r&sboie pentru ţeară s'au sacateftesit».. Domnitorul cereşi informaţiuni

despre veniţurile cutiei şi de datoriile
din ţiecut şi dispune,

să nu mai
p6tă lua din bânil cutiei, prin pitacuri domneşci
cum sai
, făcut altă

aa
„+ 9). 0 miluire. neobişnuită face Gonstanţin Ipsilântă”

la 12, Aprilie

1806, dar de.aștă dată nu de la cutia milelor, ci din căsă răsurilor,
cu titlul de leală. Şi ce e mai curios e că numele! pers6iielor ajutate
rămân neindicate, Domnitorul: mărginindu-se a dice, că leafa ește <pen-

tru: un obrăz sciub .
aa
mii

.

pi

4

.

Pai

RR

Di

Paza

O formă cunoscutăde miluire era acordareă de Domnitori'a unui

numărde bolovani: de sare “de lă o âriuiniită 'ocnă şi invoirea de a

locui, în vre-o casă mânăstirscă 3. -:

POI
pi

a

Pi
E

4. Vegi documentul în volumul suplomient.

.

9. Io Constantin Ipsilante. Voevod Ei
i
„+: Cinstit. şi.. credincios bosrule al : Domanieii - mele :Dumiita biv 'vel Bane
Epistatul
e -al. casei -răsurilor, : din - banii acestei: case Să -aibi:a+da Dumnâlu
i

vel Postelnic taleri 1.500, aecă o mie cinci sute pre dout luni trecute Februari
e

și Martie

leafa pentru un

obraz sciut, iar de laurmătorul Aprilie

aibi'âda pre tâta luna câte taleri șepte sute cinci Qâci 'iarăş

și înainte să

la Dumnâlui

"vel: Postelnic toti pentru-'acel Obraz, :leafă, şi “cu acest 'donihescul''nostr
u:

pita
„Be. vor ţine-în s&m
la socotelile
ă; . caser,; -tolico :ipisak :gpd.—1806- Aprilie; 12,
Eat
i
i
"Cod, XLR, fila as: e fi:

e

nui cae pa

% Zătae da, Epistătul venelor

„i «Nu dăm Ja nimenea „sare.de ']a,

ca:o datorie, ci dăruire. și har,
fiind-că gazul nu. se. cere, cu zor,și cu, gene
poruncă, neprimiță este cereroa careşi
0, tace Catinca Fălcpianca, Şătrăreasă ; iar dacă are cârtea Domniei
inele prin

“care să' dibă
să

dăm

milă de''sâre rinduită a ăi “$6'da pre tot" anuil, să o arete, ca

poruncă ai se da acea sare după carte:! —: 1803 -Decombrie. 7 1.
.

Cod. XXXVII, fila 17 |
pe

Domnitorul ordonă soâtâiea Cluceresei "Raluca Marii din casele unei măi
ep
e
d
ao
ur
.

năstiri din. Bucurescă,N La

învoise

șederea

ceereă

"biv,

Visternicului “Filipescu,

Domnitorul

acestei. Dâmne' în 'câsele egumenesci. pre două luni. «Acum

se apropie anul de când ţine: casa mănăstirei, poruncim
' dar: ca până în trei
dile so scoţi de acolo negreşit>.—1803, 'Docembrie 19.
Cod. XXXVII,

fila 24 verso,

a

N

i

|

Şi

!
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Vămile
„O bogată serie de documente posedem cu referinţe la vămile ţărei ”
Muiitenesci, sub Constantin: Tpsilante, între anii 1802-—1806, Dăm, după

traducerea francesă oficială din 1874 la agentia, românâscă din Constantinopole a firmanului de lă 1802, prin care Austria dobândesce. reducerea vămei de 3 la sută şi pentru Principate, cum o are peniru restul
„Turciei, cum şi dreptul de a nu mai plăti, vamă Şi in Principate după
„ce au plătit'o Turciei î.
Caimăcămia care “aşteaptă sosirea, lui Constantin Ipsilante” nici
chiar cei:3 la sută nu-i pretinde imediat de la sudiţii rusesci 2,
“In asemenea condițiuni neguţătorii români pâmenteni nu puteait ţine concurenţă cu supuşii, străini.

Cu

tâtă' aplicarea în Principate a tratatelor de comerciii- ale Tur-

ciei, Constantin Ipsilante arendsză vămile cu un tarif special de vămuire a diverselor articole de import şi export. Dăm în volumul suplement aşa disele catalâge, adecă tarifuri după cari S'aii prelevat vama
de către. camperătorii vămei în decursul anilor 1803—1806, cât şi corespondenţa ocasionată cu intreprin dătorii vămilor, seaă in contra lor3.
„3. Vegi

documentele. în volumul” suplement.

XXXVI.

„Comerciă,
|

bresle, Jăbrici, majlâce de comunicațiune

Cotnereiul. Şi industri ia ţ&rei se resimt şi ele de sigur de ultithele
evenimente. In urma, potolirei anarchiei din Bucuresci, comerciul se
ridică cu anevoie, isbit .mai ales de greutăţile şi pedicele deja consta"tate de noi sub anteridrele domnii. Privilegiile de cati se bucură sudiţii

străini faţă . cu vama,

cu administraţiunea şi justiţia 5, favorizeză' din

ce în ce mai mult pre negustorii
şi industriaşii strâini,
comercianților şi industriaşilor pământeni români.

1. Vegi documentul în volumul suplement.
2. Vegi documentul în volumul suplement.

O

în paguba

_
O:

3. Meseriaşul sudit era apărat de Consulul săi chiar când nu, are dreptate
Pitac

la Vătatul

de Divan: să arate Cohsulului. austriac că zidarul sudit

care s'a tocmit să facă o biserică: pre moșia Cluceresei Dudescu, nu se ţine de

tocmială și să "i c&ră acelui Consula”] supune dupe tocmâlă.—1803, Noembrie 19..
Cod,

XXXVII,

fila

3.

-
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o
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. Breslele
„.. Cu referinţă la corporaţiuni, bresle saii isnafuri, dăm
acte de lu Constantin Ipsilante..
|
|

mai multe

In urma cutremurului de care mai sus am făcut menţiune, bre-

slele cari curând ai trebuit să atragă atenţiunea Domnitorului,
ai fost
de sigur acelea cari interesati rezidirea oraşului ruinat în mare
parte.

"Intre aceste

rilor, strungarilor,

este bresla întrunită a lemnarilor, zidarilor, templacărămidarilor

şi nisiparilor din Bucuresci. Domni-

torul incă la 928 Oetombre,
1802, dă o carte de reorganisare a breslei

întruvitelor isnafuri şi îmbracă cu caftan pre Ioniţă Vătaful, numindu-l

Meimarbaşa.

a

a

„_ Organisarea.. acestei întrunite bresle diferă de aceea a breslelor
celor-l-alte. Mai întâi se deosibesce “prin faptul că Meimarbaşa pri-

mesce leafă din casa răsurilor câte 50 taleri pre lună şi este îmbrăcat
cu caftan ca toţi funcţionarii domnesci. Fie-care din subdivisiunile

breslei are în frunte câte un Ceauş şi câte 4 sai 5 fruntaşi, meşteri
mal bătrâni şi mai de ispravă. Aceştia constituesc loja, seat cum se
dicea în secolul trecut, lonjia. Ceauşii sunt încă electivi, dar bresla
a
pierdut independenţa ei, prin faptul numirei directe a lui Meimarbaşa.
Constantin

Ipsilante

mai

lăsă

incă

lojei judecata

pentru

alişverişul

meşteşugului, cum şi pentru ucenici şi călfi 1.
In favorea breslei tapacilor din Bucuresci, găsim de la Constantin

Ipsilante câte-va

acte la codul

XLIX, fila 15, 42 şi 105.

Dintre acestea vom cita actul de la 27 Decembre 1802, prin care
Constantin Ipsilante scutesce
de vama tergului peile ce le vind lucrate

şi nici pentru

peile ce cumpără

de la măcelarii din oraş 2, De altă

parte. însă, la 15 Octombre 1803, Domnitorul ordonă să se pue nart
„pentru vindarea peilor tăbăcite, asemenea şi pentru articolele ce
con-

fecţioneză. din piet cavafii, adecă incălțămintele de diverse categorii, ce
le vind lucrate
gata 3,
o
La 16 Martie 1803, Domnitorul Constantin Ipsilante
reinnoesc
hrisovul bărbierilor, reînoit de Alexandru Ipsilante
la 1796 «,

Bresla croitorilor capătă în Maiă 1803, reînnoirea hrisâvelor
sale
de constituire, insă Starostele numit şi Tersibaşa,
e numit direct de

către Constantin Ipsilante, la 1 Maiu, 18035,
1.
2.
-3.
4.
d.

Veqi
Vei
Vegi
Vegi
Vegi

documontul
documentul
documentul
documentul
documentul

în:
în
în
în
în

volumul
volumul
volumul:
volumul
volumul

de anexe.
suplement.
de anexe. de anexe.
de anexe.
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In Ianuarie,

1804 bresla

croitorilor

„637

români

din Bucuresci,

sim-

țindu-se debordată de croitori! evrei şi străini, adresâză Domnitorului

Constantin Ipsilante următârea pstiţiune:

|

a

«Jăluim Măriei tale, pentru croitorii sudiță, atât. ovreiă cât şi ceă-l-alţi
că și cei ce vin din alte părţi şi cei ce sunt făcuţi sudiți de aicea, deschid
prăvălii, care pe unde vor şi lucrâză și nu, Yoese. să scie nimic.de ponturile
brisâvelor ce le avem de la atâţia luminaţi Domni, nici de telalbașa, nică de
brâslă, nici la alte angarale nu ajută, nici beilic lucreză după obiceiii.şi ne
iai şi călfile nsstre de le bagă pria prăvăliile lor, momindu-i că de. la ei nu
"pote lua de beilic, careși este, că când ese beilicul de la Cămară, nici pre
călfile cari sunt raia de ai noștrii putom lua de prin prăvăliile lor, necum. vor
să scie şi mare chedir ni se face din pricina lor; ci ne rugăm. Măriei. tale, să
fie luminată poruncă, sea să fie de obşte cu noi la tâte obiceiurile breşlei, seaii
să ne luăm călfile cari sunt raia de ai noştri, să le avem prin; prăvăliile nostre,
„ca să ne putem ajuta la angarale, la beilicurile Cămărei, că noi când le dicem
seaii la angarale să ne ajute, seaii căltă, să dee, ei dic că nu voesc să scie nici
de Măria ta, nici de nimeni aici în Bucurescă, fără numai de. stăpânul lor.
Dar noi scimși prin ţările -lor obiceiul, că pre la țeara lor când merge
vre-un om cu meșteșug de aicea, nu '1. lasă nică de cum să luereze de capul
luă,ci ?] pune slugă la meșter pământean, iar ei aicea se fac stăpâni, nedând
„nică obișnuita milă a cutiei ce o avem, de_se. hrănesc dintr'ânsa cel scăpătaţi,
„cei bolnavi și chiar și slugile nostre, de nu ne putem. hrăni din pricina.
lor,

şi cum va fi mila Măriei talol.
Domnitorul

resoluţiune:

dă

asupra

acestei

declaraţiuni

ia

următârea

energică

ii

Dumnblui vel Agă. Domnia mea, croitorii ce lucrâză aici în poliţie nu
%
cundscem de sudiți. Cum îndrăsnesc dar unii ca aceia a se împotrivi la
rînduelele breslei croitorilor şi: a nu :fi supuşi la cele cari sunt acestui isnaf
?

ci dar poruncim, să cerceteză jalba acesta și fiind arătarea lor adâvărată
, vercine va fi acela care nu se supune la. rînduiala isnatului, să ? yi. pecetluescă

Dumnsta prăvălia.—1204, Ghenarie 172.

ar

Acestă resoluţiune nu împedecă ca evreil prin stăruinţele lor
să 'şi
„capete de la Constantin Ipsilante staroste a parte ; ba încă prin
'ade-

laşi decret, 17 Aprilie 1805, rinduind bresiei evreilor Staroste pre
David, care era şi Hahambaşa, ronstitue diverse scutiri şi privilegii 2.

4: Cod. XXXVII, fila 37,

2. Cod. XXXVII, fila 37.

|

3. Vegi documentul în volumul suplement.

Zatorta Românilor de P. 4. UrecMă.

|
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V.

A.

URECHIĂ

Loja stărostiei evreilor are dreptul de judecată a membrilor corporaţiunei aceştia, având apel la marele Cămăraş.
Aflarăm un cas când guvernul se făcu executor unei sentinţe
a
hahamilor, de isgonire a unei evreice.
|

Mai marele Staroste de neguţători este un personagiu, care
devine
pre tâtă diua mai important, din causă că dobândesce
atribuţiuni prin

diversele nizamuri cu referinţă la justiţie. Mal marele Staroste
este acel
care face estimaţiunile de lucrări publice şi private. Prin el
se fac di-

verse venderi

silnice,

etc., dar tocmai din causa

acestor varii atribute,

“mai marele Staroste de neguţători devine un fel de funcţio
nar al Statului, nu ales, ci numit direct de Domnitor, după cum se
pâte vedea
din actui ce"

dăm

în volumul

suplement !.

”

:

“

Ac6sta ne explică şi milele ce, la 5 August 1805, acordă Constantin Ipsilante -lui Ioan, fostul Staroste de neguţători 2.
|
actul

Că starostia devine dependentă de guvern, se pâte înțelege

ce dăm

încă

din

nitorului rinduirea
din

noi

2 Decembrie
'la

1802,

maimăria

Boerii

breslelor

chiar

şi din

cer Dom-

intrunite

a lem-

narilor, cărămidarilor, etc., a lui Lazăr fostul polcovnic,
cu tâte că breslele voiaii să aibă pre alt cine-va 3.
o

La 28 August Constantin Ipsilante reinnoese boengiilor hrisovul
.

- Breasla boengiilor care lui Vodă respectarea hrisoyu
lui lor. Ei cer
ca străinii să fie opriți de'a lucra meşteşugul
boengeriei. Domnitorul

dă următrea resoluţiune:

<Dumnţta vel Logofete de țeara do sus și Dumnsta
vel Agă, teorisind
jalba, să aveți a da cuviinciosul. nizam, spre a se face
urmare întoomal și asemenea după coprinderea hrisovului Domniei mele, ce s'a
dat jăluitorilor». —
1803, Noembrie 184.
|

Un alt cas se presintă, în care Constantin Ipsilante, după
petițiunea dată de către boengii, dă următorul pitac :
i
«Piind-că cuprinderea hrisovului acestui isnat nu slobode
a deschide
altul prăvălie de boiangerie, alăturea cu alta prăvălie asemenea,
şi fiind-că Zam-

fir "Și-au lăsat prăvălia ce ali avut”o întâiii și ș'aii deschis
într'altă parte, volnic a fost dar acel Gheorghe a 'Şi deschide prăvălie
lângă acea care ali fost
lăsat'o Zamfir ne mai lucrându-se acolo meșteșugul
boengerii, iar Zamfir ră
cere acum a mai deschide prăvălia ce aii lăsat'0 ca
să 'și lucreze meșteșugul
săi tot acolo, adecă. lângă prăvălia ce aii deschis'o
Gheorghe şi o ține și acum,

1. Vegi documentele în volamul suploment.
2. Vagi documentele în volumul: suplemerit.
3. Vegi documentul în volumul suplement.
4. Cod. XXXVII,

fila 19 verso.
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fiind acea cer
e ere
împotriva: orînduelei hrisovului, ce sati dis mai sus; drept

acea poruncim “Dumitale vel Cămăraș, că de va fi intrat
Zamfir iarăși în prăvălia ce ai lăsat?o, da să lucreze meșteșigul boongorik,
să ?1 gon6scă de acolo
şi să mârgă a 'și deschide prăvălia întw'altă parte, unde
şi acolo iară 'este'da"tor a-păzi orînduiala hrisovului.— 1806, August
14.
Ia
2
Coă, XVIII, fila 6
|

Fabricile.

“In 43 Ianuarie 1803, Grigore Ghica marele Vornic al obştir
ilor înființeză o fabrică nouă de testemeluri şi alta de
şaliuri şi gherme-

„Situri. Domnitorul
„Find:că

acordă acestor industrii hrisovul următor :.

înmulţirea

felurilor de meşteşuguri și a lucrărilor,

de mâni
ce sar putea iscodi. într'o fearănu numai este de mare
folos şi îndestulare
"iocuitorilorei, neavând atunci trebuință a aduce și a cumpăr
a cu preţuri
scumpe
de prin alte părți streine, acele ce sunt de lipsă, ce și
laudă și podâbă

patriei, aceea pricinuesce; care acâsta și oblăduitorii ce
s'a învrednicit de
la Dumnegeii a avea stăpâniri de ţeară şi de norâde, când vor
înlesni prin .dom-

nscoele sale ajutoruri şi faceri de bine de a putea adacă face
pre supușii săi
îndest
ulaţi și cu cele ce n'aii avut, nu puţină pomenire

vecinică "şi dobân-

desce ; deci, fiind că dumnâlui cinstit şi credincios boerul
Domniei mele Grigpre

Ghica, vel Vornic al obştirilor, ea un iubitor

patriei sale, Sail. îndemn

at a
isvodi într'acâstă ră o fabricăde saldangialieîn care să
se lucreze ghermesituri, șaliuri şi alte „cumașuri ce se lucrâză de mătase i fir
i mintene, cura
și prefacerea mătăsurilorde aică.și din ţeara turcâscă a le aduce
în fiinţa m&tăsurilor' Țarigradului, cari se aducea de neguţători ou
mare, cheltuială, care
acâstă isvodire de meșteșug

noii aică în ţâră, cunoscându-se a fi;

după cum am
dis mai sus,de mait folos obştiei, cu şcirea şi porunc
a Domn6scă prin multă
osirdie şi ostondlă.ati şi adus numitul boerul Domni
ei,
streine Gmeni meșteri cu sciința desăvărșită, i materialurile mele. din. părți
cele trebuinci6se,
cu grele

și primejdise cheltueli ; dar fiind că un acest fel: de
lucru. ce este

folositor 'obştiei, fără ocrotirea şi ajutorul Domnio
i

a'şi avea statornicirea

nu va putea

dupe vreme

lui, am bine-voit „Domniea mea și am hotărît,ca să

aibă numita fabrică aceste pronomii „ce se cuprind mai jos, precu
m şi alte

“asemenea fabrici

ai

asemenea

cuviinci6se

ajutoruri domneșei.

<< -

%a) Piind-că Dimnelui, numitul 'boerul Domnie mele
S'aii pus pre sineș
în grele cheltuelă, acuni pentru a isvodi în ţ6ră acest meșteș
ug ce nu'l aii
avut până acum, de aceea dar nimonea altul să nu fie
volnic, atât aiciîn po- litie, cât și
într'alt oraș de ale acestei ţeri, a deschide deosebită
fabrică

s'aii
deosebi a lucra: acest meșt
al sâldan
eșgilteu
ug
lui, adecă șaliuri şi ghermesituri
şi alte cumașuri ce vor putea eși din mătase şi fir
şi meșteșugul mengherului

660

|

Y.-A.

URECHIĂ

şi prefacerea mătasei. în ființa mătasei 'Țarigradului, nici cel ce va sci a lucra, nică ce] ce va putea cu a sa cheltuială se ţină acest fel de fabrică, afară
numal de numitul boer. Cel ce va avea sciinţa acestui meșteșug să mârgă de
va voi să lucreze la numita fabrică cu plată.
|
5). Toţi cei ce se vor afla lucrând la acestă fabrică, câţi se adună, 100
de 6meni, să fie scutiți și aperați de tâte dăjdielo și angăriile ce vor eși de
la Domnia mea preste an în țeară, carii spre a fi cunoscuţi și sciuți să li se
dea de la Dumnâlui vel Cămărași teșkerele la mână.
c) Să aibă a

ţine aici în politia

Bucurescilor

o prăvălie de boengerie, ce

este trebuinci6să fabricek, scutităși apărată de tâte.
d) Să aibă a ţine şi liude 50, scutiţi şi ap&raţi de rîndul dăjdiilor XWisteriei, cu pecetluiturile Visteriei Domniei mele, însă 6meni fără pricină de dăjdiă,
pentru căratul lemnelorși a) altor trebuincidse ale fabricei; asemenea şi doui
sacagii, trei dulgheri și trei zidari, iarăși scutiţi de tote dăjdiile şi angara„lele cu pecetluiturele Domniei mele, fără pricină, de dăjdii, cari găsindu-se,
precum dicem, fără pricină, poruncim Dumitale cinstit şi credincios boeruls a]
Domniei mele vel Vornical politiei, dumnâvâstaă ispravnicilor judeţului, să le dați
adeverinţă de numele și chipul lor, după vrînduială, ca să li se deo pecetlui-

"tură de la Vistieria Domniei mele.
e). Omenii fabrice de se va

=
întâmpla a

avea

între

denșii” pricini de

„1udecată, să aibă at judeca numitul boer, iar având pricini cu alți deosebiți,

de afară, atunci pricinile lor să se cerceteze la judecătoriile, unde se vor
orîndui de către Domnie, faţă fiind și numitul boer, prin carele.să se și câră
la judecată; și când de acolo nu va rămânea vre-o parte mulţămiţi, atunci
ca anaforaoa acelei judecătorii să se înfăţişeze ipothesiarii înaintea domnescului nostru Divan ; iar nu să se calce fabrica de către zapcii şi să se
prici-

nuiască pagube.

E

„-) Ac6stă fabrică să aibă a da la Sfânta mânăstire Mărcuţa, pe tot anul câte
taleră 400 etision, pentru ajutorul ce i s'ai făcut și hărăzit de la Domnie, cum
și la Camara Domnâscă se dea pe tot anul câte 25 coţi șaliii vărgat și câte

925 coţi ghermesituri îndoit sadea.

Deci pentru

ca să fie bine păzite aceste tote, am dat Domnia

mea

acest hrisov întărit cu iscălitura şi cu pecetea Domniei mele, Dumnâlui nu-

mitului boer, ca să se păzâscă întoomai nestrămutat, poitind şi pre cei
urma n6stră frați Domni,a întări și Domnialor acâstă întocmire a acestei
brică, fiind, precum gicem,de folosul obștiei şi podâba țărei; și s'aii scris
anul dintâi dintru întâia Domnie a Domniei mele, 16t 1803, Ianuarie 15,
Chiriţă Dascălul Slovenese.

|

din
faîn
de

Prin hrisovul” căpetat de boerul Ghica, se aduce jignire rufătului
boiangiilor din Bucuresci.
Fabrica de saldangialic voesce a mo-
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De aaci reclamaţiuni din partea breslei boian-

Aducem în volumul suplement anaforaoa bosrilor cercetând afacerea, cu data de 21 Martie 1803, Domnitorul recunâsce, că fabrica n'are
dreptul de a monopolisa văpsirea stofelor, ci numai a celor cari se
ţes la fabrică, iar lucrurile obştei, vechi sea nouă, :e dreptul boian„giilor să le văpsescă2,
Fabrica de postav continuă sub Constantin Tpsilante, de şi este
în cerlă Medelnicerul Chiriac Arbut cu lucrătorii, cari faco specie de
grevă şi reclamă la Domn, că suntasupriţi, din care pricină urmză
cercetări şi judecata ce. se pâte vedea în notă e.
In interesul imbunătăţirii postavului, Constantin fpsilante, prin
Gaudin, secretarul agenţiei austriace, caută să introducă în ţeară oi
spaniolesci. In interesul acestei imbunătăţiri, Domnitorul dă un hrisov

cu diverse folosințe şi scutiri.
_O

fabrică

de

torsul

bumbacului

capătă hrisov! prin

care i se

acordă scutiri şi priveligii. Fabrica o înființase. Gaudin şi Ioan Papa
_Polizon&.

La 1806 August,

înregistrăm

înfiinţarea de către

Constantin

Fi-

lipescu, fostul mare Vistier, a unei fabrici de farfurii, cu monopol pe
dece

ani.

Domnitorul

acordă

diverse privilegii

şi scutiri acestei noue

fabrice €.
Din causă

că iarna îngheţând Dâmboviţa,

oraşul

era ameninţat

să nu aibă fămă de la morile după acest riii, Domnitorul Constantin
Ipsilante obligă mănăstirile să înființeze morl de cai. 'Tot-o-dată în

„12

Iulie 1803, reguleză luarea mai potrivită de oium la aceste mori”.
+

Cu referinţă
1802—1805.

la comercii,

dăm

în note, o serie de narturi

dintre

“Incă. în 17 August 1802, Constantin Ipsilante a cer ut de la câţi- va

1. Vegi legenda ndstră <Ciubucul lui Vodă»
Isa pp

Romane»,

8% Bucurescă

1891.

Vegi documentul în volumul suplement.
Vegi documentul în volumul suplement.
Vegi documentul în volumul suplement.
Vedi documențul

în.

volumul suplement.

Vegi documentul în volumul suplement.
Vegi documentul în volumul suplement..

pag. 199, în Legendele
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din boerii Divanului, să întocmiască narturi genera
le pentru tte. ale
mâncărei !.
|
“Se pare că boerii cărora Constantin Ipsilante
:adresâză acest pitac nu făcură nimic, de 6re-ce Domnitorul
reînnoesce ordinul în 42
Noembrie
1802, de astă dată

La 9 Noembrie-1802,

către întregul

Divan 2.

Constantin Ipsilante aprobă tariful întocmit

:

de boeri, pentru o serie de destul de numerâse
articole de îndestulare .

publică, mai ales băcănii 3, .
|
a
..
La 1804 Aprilie 2, se aprobă de Constantin Ipsilante
alt tarit noi,

ceva mai urcat la unâle articole +,
Băcanii nemulţămiţi cu nartul

i
E
stabilit, reclamară
-la Constantin

1. Fată ce serie Domnitorul :

10

Conatăntin

RE

Alexandri, Ipsilante

Voevod.

„
Cinstiţilor și credincioși boerilor Domnie mele, Dumnâ
ta biv vel Bane
Nicolae Brâncovene, Epistatule al logofeţiilor mari,și Dumns
ta biv vel Vornice Manolache Crețulescule, şi Dumnâta vel Vistier,
şi Dumnâta biv vel
Vornice Consta

ntine

color..de- mâncare. ce

Ştirbei, fiind-că pentru
se vînd

de

băcani

rinduiala narturilor lucrurilor

și: alţii,

și

pentru

pâne, cum și
pentru cărnuri, trebuesce a se da un cuviincios nizam,
și a se pune în orînduială nartul cu care se cuvine a se face vingarea acestor
a; de vreme ce
după pliroforia ce avem Domnia mea, toţi aceştia fac vindă
rile
cu preţuri încărcate preste măsură și nesuferite, vă poruncim dară, ca împreu
nă cu Dumn6lui vel Agă, adunându-vă la un. loc, unde aducând d6 faţă,
atât pre brutară
şi pre măcelari, cum și pre băcani, să faceţi cercetare: cu
fieș-care dintr'acâstă
breslă osebit, şi alegând și preţul cel cuviincios, cu care
se cade a se face
vîngarea fieş-căruia lucru, acum într'acâstă vreme, să aveţi
a întocmi prin
dr6ptă chibzuire nartul vîngărei la tâte acestea, pre care
să şi ar&taţi Domniei mele prin anatorale în scris, fără de zăbavă ; și fiind-c
ă brâsla măcelarilor
„ saii dat de către Domnia mea iarăş asupra Agiei, ca să
se curgi și să se urmeze orînduiala aceea ce aii fost obicinuită din vechime,
poruncim Dumitale
vel Agă, să-i îndatorescă pre toţi măcelarii politiei, ca. să-și
alâgă dintre dânșii
Vătaf, pre care să-l orînduesci Dumnâta şi să-l îndator
esci ca dimpreună
cu brâsla, să îngrijescă spre a avea vite din destul pentru,
tăiat la scaune,
ca să nu

pătimâscă norodul de lipsa acestei trebuincise hrane,

ci

să fie felurimele cărnurilor îndestulate de vite sănătâse și grase, făcând
vîngar
ea întocmai după nartul ce se va hotări de către Domnia
mea, căci găsindu-se
vre-unii dintr'înșii viclenind cu vre-un chip împotriva porunce
i nostre, ori-cu lipsăla dramuri, ori-cu carne bolită și slabă, seaii cu
lipsă de noajungere
pentru îndestularea politiei, cu nică un mijloc nu vor putea
scăpa de straș-

nică urgie şi pedâpsa Domniei mele ; zolico Pisah gpd. — 1809,
August 11 !.
Cod, XLVIII, fila 135.'
|
|
2. Vegi documentul în volumul suplement.
3. Vegi documentul în volumul suplement. .

4. Vegi documentul în volumul stplenient.
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Ipsilante. Domnitorul rîndui din noi nartul in cercetarea boerilor,
cari stabiliră, în 1805 Martie 24, un noi tarif mal urcat la un număr
de articole1, La 1806 Februarie, se face alt nart nouă, mai urcat 2.

In 29 Octombrie 1803,

Constantin

Ipsilante ceruse

boerilor să

aşede nartul şi pentru tabaci şi pentru cavafi 3.
Cavafii pământeni ai cerut lui Constantin Ipsilante să împedice
nisce cavafi turci, a vinde marfă în detaliii. La acestă ocasiune cavafii pământeni arată cu ce preţ pot vinde eit.
1, Vegi documentul în volumul suplement:
2. Vegi documentul în volumul suplement.
o
3. Pitac din 29 Octombrie 1803, către biv vel Banu Manolache Brâncoveanu, vel Spătar Scarlat Ghica şi vel Postelnic Mavrocordat, vel Vornicul
Grigore Brâncoveanu și biv vel Paharnicul Manolache, orînduiți să așede, nartul
general, le poruncesce a pune nart și tabacilor și cavafilor.
Condica

XXXVII,

îila 3 verao.

4. Bacă actele:

16 Constantin Alexandru Ipsilante Voevod
Fiind-că la prigonirea ce aii avut cavafit pământoni de aici cu doi
Turci cavati de la Târnova, ce ai fost adus aici martă de căvăfie spre vîndare, care vrând să vîngă la norod cu mărunțișul, nu i-ai îngăduit cavafi
pământeni, pricinuind că ei aii privileghiii a nu fi slobogi alţi negustori
stroină să vînqă marfă cu mărunţişul aici în politie, ci cu preţ cuviincios, să
o vingă

cu ridicata

la însuși

ei, și că nici pot a cumpăra

cu ridicata, fiind-că

şi marfa de aici o vind cu preţ mai jos de cât li -s'ar cere de către numiţii streini negustori, am poruncit Domnia mea .Dumnâlui vel Postelnie
și Dumitate vel Agă, ca să se corceteze cu ce preț le dă mâna negustorilor
turcă a vinde maria ce aii adus'0, și cu ce preţ vînd cavafii de aici asemenea marfă de 'căvăfie pământâscă, și ce deosebire este între felul mărfei
și a prețului unora: de către alţii? de unde ne-aii venit anaforaoa cupringă-târe, că la cercetarea
.ce s'aii făcut pentru acesta, înșiși cavafii pământeni
ali arătat, că ei maria pământâscă nu o vînd cu preţ mai mult decât ca
acâsta, adecă ce mai jos pre număr este arătat, însă:
o.
|

Mi

TPalari

Bani

3
6

AVU

=P=

—

|

i

Mâna

dinte

—' Papuci cu meși, .
.

6

Părechea

de cisme,

105
—
60
90
—
—
60

Părechea
Părechea
Părechea
„Părechea
Părechea
Părechea
Părechea

de
de
de
de
de
de
de

târlici,
papuci femeesci,
iminel liochin,
iminei negri,
cisme galbene,
|
cisme negre, făcute de aici, turcesci
cisme roșii.

3
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Mai: importante: narturi sunt. cele ale pânei şi ale carnei.
“In'iinteresul eftenirei pânei, Constantin Ipsilante 'ordonă, să nu se.

dee oim: mai
Domnitorul

mare la :măcinatul

impune

nart

şi proprietarilor .de. mori 1.

Po

—

90
60

PD

Mând a două

Taleri Bani

„9
5

făinei,-de cât. deciuială..
Va să :dică

pt

Papuci cu meși,
Părechea cisme liochii,

96 'Tarliă,

E

|

2:::30
Mine liochin,
.
1
60 .Iminei negrii,
—— :1405... Papuci: femeescă, .
4
— Cisme galbene,
a
|
5
60
Cismele .negre, făcute de aici turcescă,
2
30 minei negrii pripirii,
i
5
-—
Cismele roşii,
.

a
|

„

a treia.

-

- Mâna

Sa

9

8

Ur

Părechea papuci cu meși,
_— :Cismele liochin,
i—
90: Târlică,
„A
45: Iminei negrii,
|
„8 - '—
Cismele negre, făcute
de aici turcesc

„4.

o
e

De 19

60'

60

Cismele

Românssci

de frunte,

Cismele negre iar Românesci

Cismele. roşiă.

i

|

|

de a doua mână,

Sa

„1.
Decă de vreme.ce cavafil aii. arătat, că cu. acest preţ .vînd ei marfa la
norod, după însuși dar a lor arătare, am înțărit şi Domnia mea nartul
acesta, cu hotărîre, ca cu acest mai sus însem- at preț. să vingă fie-care felurime a mărfii de căvăfie pământâscă; pentru care s'aii şi dat porunca Domnieă mele, atât prin buinrdizmă la mai sus numita 'anafora, cât şi printr'acest deosebit pitac al nostru, ţi se porunceșee ca scoțând copie de pre acest
nart, să se lip6scă în târg la trei-patru locuri, unde sunt prăvăliile cavafilor, spre'a se vedea de către toți cei ce aii trebuință de cumpărăt, ca să
scie
fioșce care cu ce preţ are să cumpere ori ce lucru de căvăfie, îngrijind Dumnâta, ca nu cumvaș să facă cavafii vîndarea cu preţ mai sus decât acesta
ce este hotărit de Domnia mea, nică să facă înşelăciune norodului cu a vinde
marfa cea do a trea mână cu preţul celei de a doua 'mână şi cea 'de a doua
mână cu preţul celei de frunte, căci, veri cară din cavafi se va găsi învinovăţit la o urmare ca'acâsta, ori a vinde cu preț mai sus, seaii a face înșolăciune, cum S'aii gis, să scie cu hotărire, că strâșnică ped6psă are a cerca de
la
Domnia mea. tolico pisah gpd.—1805, Martie 30.
Cod. XLIX,

fila 214,

-

1. Vei documentul în volumul suplement.
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să

“Dăm

in note diverse

pânei în 1803—18061.

La

acte relative la preţul fixat pentru vinderea

1804 pânea urma, să, se -vindă 100, dramuri

“la o para, adecă pre 4 parale ocaoa a, |
Atragem atenţiunea asupra: unui. pitac adresat. ispravaicilor de
Buzâu, din. Maiii; 1806, în: care le, impută, că, urmărind propriele lor
interese, cumpăraţi se vede de brutari,îi toleră
să (acă pânea mică,
rea şi mult mai scumpă de cât la Bucuresci. Vodă serie.că este încredinţat, că acesta provine «numai din lăcomia interesului .şi matrapaz-

lieul vostru măgarilori» 8...
*

Credând că fabricaţiunea de simiţi şi covrigi, impuţinăză
pentru pâne,

Constantin

Ipsilante, la 13

făina

Octombrie 1803, ordonă lui

Aga: acă de astă: di înainte să poprescă şi să închidă tote simigiriile
din Bucuresci, a nu mai lucra covrigi şi simit până în primăveară şi
ori câtă zaherea şi făină vor avea ori să facă pâne, seau să o vinqă la
brutari t».

|

În 1% Ianuarie Domnitorul ridică acestă proibţiune cu „armătorul
pitac:
«Cinstit şi credincios boerule al Domniei: mele, Dhumnâta vel: Aga, fiind-că
acuma a venit şi vine cu îndestulare: zahereaoa: cea trabuinci6să politiei, poruncim, ca să fie slobogi jăluitorii simigii a'şi luora meșteșugul simigiriei şi
a'și face alișverişul lor aepopriţi și Dumnbta sele deschiqi prăvăliile».—1804,
Ianuarie 148.
îi

Nartul cărnei. Incă în Decembrie, 1802 Constantiu Ipsilante pro:
vocă facerea nartului de vindare a carnei. Boerii la 7 Noembrie 180,

cer lui Vodă permisiune.
nartul

carnei.

se făcă 'cisniti, ca să potă fixa pe dreptate

Până atunci insă ei găsesc, că e drept ca în post măcelarii

se vinqă mai scump

carnea, cu o.păra

mai.

mult decât în :dilele de

1. Sai făcut pitac la Agă, ca acum îndată să facă i) catagrafie de câtă
zaherea se ajlă în păr pre la brutară, cum şi pre la moră și a căruia brutar
anume şi să arate Măriei sale prin catastih. —1803, Decembrie 13,
Cod.

XIux,

tila 129,

2. Vegi documentul în volumul suplement.
3. Vegi documentul în . volumul suplement,

„4. Cod. XLLX, fila 29.
5, Cod XXXVI,

fila 29. verso.
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dulce. Domnitorul fixeză la 9 Decembrie 1802, preţul carnei, pre dilele

de dulce, aşia:.

'-:

""Oca carne de die 6 parale.

e

Oca carne de vacă 4 parale.
In posturi câte 1 para mai-multi,
Numai în 1804, desvoltă Constantin

faţă cu

măcelarii.

La '9

i
|
Ipsilante

Februarie: adresă

pitac

|
o mai

la

mare energie:

Dumnelui

vel

Agă, pentru Iova şi Dinu măcelari, -cari impotriva nizamul
ui şi straşnicilor porunci, Iova adecă după ce s'aii cutezat a vinde la“scau
nul de
carne, o carne forte prâstă şi slabă, atât a în cât nu este deao
mânca
cinevaş, fiind mortăciune şi lipsă la dramuri, cum şi Dinul asemen
ea,
incă şi câte parale nouă ocaoa împotriva nartului, să'i bată
pre amân-

doui cu câte 300 toiege la tălpi inaintea scaunelor lor de carne şi apol

să'1 trimită la oene 2.

a

NE

|

|

Cam începuse a cădea în desuetudine regula de a nu se tăis carne

decât

la hotărite,

cunoscute şi privilegiate scaune. In mahalale

se tăia

carne, de 6meni neavând acest drept. La 27 Aprilie 1803, Constantin

Ipsilante dă ordin să se oprescă asemenea tăieri de carne pre
la
mahalales. .
|
|
o
hotări

Vădând Domnitorul că nu se putea
ca să se iae trunchiurile

in regie. Ac6stă

curma

abuzul

măcelarilor,

în regie şi să taie carne şi să o vindă

încercare nu isbuti. Din actul domnesc, de la 10 Au-

gust 1803, se vede, că Epistatul carnei nu numai avea un
dificit de 51.000

taleri, dar: incă dete carne prostă, și slabă. Vodă rindui altă Epistăs
ie
«alți, boeră memori». Dar şi aceştia după. puţine dile raport
ară

Domnitorului, că ese trâbă cu pagubă şi că ei îşi cer
dimisiunea.
Fiind-că nici din măcelari n'aă primit să taie ei carne
cu preţul nartului, Domnitorul provâcă Divanulsă reguleze cestiunea cărnei,
că el nu
se scie: obligat a cheltui banii săi pentru îndestularea publică
«.
Divanul propune menţinerea 'Monopolului cărnei şi adminis
trațiunea: scaunelor prin o epiștăsie a cărnei,
dar ridică preţul carnei,

asigurând :Epistăsiei unele scutiri şi privilegii. Curi6să este
condiţiu-

nea ce 'şi pune însuşi Domnul, că Becerul Curţei să fie dator
a plăti
carnea luată de la scaun pentru palat, în fie-ce lună, şi la
din contră

=

- Veţi documentul în volumul suplement.:

No

Epistăsia să nu mai acorde credit!

. Vegă documentul în volumul suplement.
„ Vegi documentul în volumul suplement.

„ Cod. XLIX, fila 144.

- Vegi documentul în volumul suplement.
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Epistăsia se dedea în întreprindere, deci era o speculă Domnească; ,
deacă nu şi boerâscă1.
Intru nimic nu sa folosit din. acâstă Byistăsie sărăoimea, căci nu
vedem scădându-se preţul cărnei.

Epistăsia se menţine în 1805 şi Epistat,al vingărei căr nekeste fostul
mare Ban Constantin Ghica. Preţul ocalei de carne de vacă șe ridică
de la 6 parale:la 8, cea de miel şi de 6ie de la7 „parale la. 410, cu tâte

privilegiile şi scutirile acordate. Epistăsiei 2.
|
In 1806 Februarie 24, Domnitorul ordonă. Mitropolitului şi. Divanului se grăbâscă a regula. noua Epistăsie pre anul curent. find. -că a
împlinit ânul :boerul Ghica2.
De vindarea carnei şi în judeţe îngrij:a Domnitorul. Odată într pă
pre ispravnicii de la Buzei : care este nizamul şi nartul după care
€
se
vinde carnea şi pânea în acel oraşt.? ..
Asemenea; către ispravnicii de Argeş trimite Domnitorul carte legată pentru a le spune, că nu le incuviinţeză ca să se înfiinţeze şi acolo
epistăsie de vindarea cărnei, In contra înfiinţărei acestei Epistăsii at
reclamat vechii măcelari din Argeş şi Domnitorul, măcar că la Bucuresci găsesce bună Epistăsia, nu o primesce şi la Argeş şi dice, ca să
se lase vechiul măcelar. de a vinde carnea, insă după anumit nart5.

Nu vom stărui asupra narturilor pentru: vingarea €. lemnelor aduse
în oraş de către țărani. Dăm în volumul suplement nartul de la 1803 August

13 şi acel delia 22 August?. Aceste narturi facea locuitorii să n'aducă
lemne în oraş, aşa că întrun act domnesc, la 10 August, Domnitorul

dice: «şi înşine în câte-va rânduri am fost, fără de lemnele. cele trebuinci6se» : De aceea la 27 Septembrie 1803, Constantin Ipsilante ordonă Spătarului şi Agăi, să lase vindarea de lemne slobodă, îără, nart

la buna invoire

a vindătorului. cu cumpărătorul?.

In Octombrie 25, anul 1803, boerii cer reînfiinţarea de nart la lemnele de foc, qicend că nu aşedarea. de nart a fost causa nevenirei la

IT

pwp= |.

obor de țărani cu lemne, ci timpul răi, ploios, drumurile grele 10, «Deci
i

Vagi documentul! în volumul suplement. :

=

Soup
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Vegi documentul

în volumul

Vegi documentul

în volumul suplement.

suplement.

Vedi documentul în volumul suplement.
Vegi documentul în volumul suplement.
"Vegi documentul în volumul; saplement.

Vegi documențul în. volumul: suplemenţ.
Vegi documentul în volumul: suplement;;
, Vegi documentul în volumul suplement.

E
i

DIE

„i:

668

|

V: A.' URECHIĂ

nu reinființarea de nart a oprit pre ţărani în August

seaducă

lemne,

ci lipsa de vreme, fiind atunci sl6tă şi ploi, culesul de vii, culesul de
porumb, strînsul altor bucate. Dar acum vedem că țăranii s'aă obrăsnicit -

cu totul şi iai pe lemne un preţ fârte nesuferit, că lemnele cele grâse
după

ce fac dintr'un

car două,

vind carul

şi până

la taleri S;cunm şi

cele subţiri, cari se vindea mai înainte 20, 30 de parale, acum fac 2
care şi vind cel puţin carul taleri 4 şi când acum urmâză acest fel,
cu cât mai vârtos în vremea iernei? atunci vădut lucru este, că pâte să
ajungă carul şi până la taleri 90, pricinuindu-se o mare lipsă şi
scumpete...,

care nici odată

la toţi luminaţii Domni

nu s'a mai pomenit. Pentru că tot-d'a-una

aă avut

lemnele nart, nefiind slobodide capul

lor a vinde cum vor vrea..., fiind sciută adicrisia lor.. „Şi nemernicia .
cu care s'au ar&tat în fapte, după ce li s'au:făcut de către Măria sa

şi

multă

musaadea,

rinduindu-se

să dee

vamă forte uş6ră»,

Boerii cer impunerea nartului. Boerii adaog, să fie la fie-ce barieră
câte un boernaş, eare să insemneze pre jug cu cridă preţul carului

de lemne ce intră în oraş.—1803,

Octombrie 25.

Boerii iscăliţi:

Dositeiii al Ungro-Vlahiei, Dumitrache Ban, vel Spătar Ghica, vel
Ban Creţulescu, vel Logofăt Isaac Ralet, vel Logofăt Ştirbeiu, Grigore
Brâncoveanu, vel Logofăt Creţulescu.
Nu

numai lemnele

restele, la 14 Septembrie
cutremurului,

de foc sunt supuse nartalui, ci şi cele de che-

1804. Acest nart era o necesitate, în urma

care ruinând

multe

case, ocasionasă scumpirea

mate-

riaiului de construcţiuni1. Necesitatea reconstruirei şi a caselor din
Craiova, aduce fixarea de nart la materialul de construcţiuni şi pentru
Craiova,
Nartul seului, âl lumînărilor de sei: * (între 925 până la 28 parale
"ocaoa), nartul luminărilor de ceară roşie prefăcut în monopol pre
seama Domniei, le dăm în note.
Obiceiul de a se aduna şi din judeţe seul la Bucuresci ai oca-

sionat reclamaţiuni din partea unor judeţe. Aşa în 1804, Ianuarie, ai
reclamat orăşenii din Pitesci, că sa luat seul de la lumînărarii de
acolo şi ati rămas oraşul fără luminări. Domnitorul nu aprobă reclamaţiunea Piteştenilor5.

mew

Vedi documentele din volumul suplement.
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. Vegi documentele din volumul suplement.

„ Vegi documentele din volumul
«

suplement.

ISTORIA. ROMÂNILOR
Obligaţiunea surecciilor

069

şi. a măcelarilor

de a da

seti la

fabri-

canţii de lumînări, cu preţ hotărît, să menţine şi sub Constantin ]psilante 1.
Pescele încă se vinde cu nart, stabilit in Maiu, 18032.
Grădinarii dobindesc, în Mai 1803, intărirea privilegiului dobândit

de denşii, de la -Domnitorul Caragea, în Maiii 1782, de a nu avea nart
pentru

vindarea

verdeţurilor *.

Untul se va-vinde după
rale ocaoa 4.

nartul de la Maiti 1803, cu câte 14 pa-

Ca măsuri interesând comerciul, mai reamintim pre cele următâre:
a) Fabricaţiunea de bragă este tot monopol în favorea numai a
20 de bragagii, cari se obligă a da un ajutor anual în profitul epitropiei obşteşci 5.
|
b) Regulamentarea

vindărei

de

săricică

şi şoricedică,

de

iarbă

de puşcă, fişicuri şi gl6nţe, există şi sub Constantin Ipsilante€.
c) Importante sunt actele relative la precupeţi.
Un precupeţ
anume Grigore vinde un articol cu preţ mai mare decât nartul şi
este osindit pentru acâsta, nu mai. puţin decât la ocnă.. La 27 Martie 1803, Domnitorul scâte din ocnă, la rugămintea mamei, pre-osinditul precupeţ 7.7

In Martie 1803, Domnitorul

dă pitac,

eşi înaintea carelor şi prin județe să

ca. precupeţii să nu pâtă

cumpere

marfă, înainte de ce

=

DORI

DUBHND=

ea să fie adusă la.oraş.
La 30 Septembrie 1803, Domnitorul repetă disposiţiunea, oprind
pre precupeţi de a întâmpina pre ţărani să Cumpere marfa, apoi s'o
precupeţescă ?.
In Noembrie 1803, - "Domnitorul face o concesiune precupeţilor,
recunoscând necesitatea de ei, căci ei vind obiectele de indestulare
publică în cursul s&ptămânei când nu este di de târg, tctuşi Domnitorul | cere ca numărul precupeților să fie redus !».
. Vegi documentele din volumul

- Vegi documeiitele din volumul
. Vedi documentele

suplement.

suplement.

din volumul suplement.
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43 Decenabrie 1803, Domnitorul Teinnoesce porunca către Agă

în contră precupeţilori.
După

propunerea

--

Domnitorului

număr redus, bozrii Divaniţi

admit, ca acest număr

“să se 'organiseze în rufet, ca

“acorde

hrisov de Organisare,

comerciul.

Lc

de a se tolera precupeţii însă în

'se fie de 40 şi

şi alte corporaţiuni. Domnitorul să le

indicând:

marginele

in 'care işi pot face

Aga este însărcinat cu alegerea celor 40 membri

ai rufe-

tului. Minunat câştig pentru Aga, căci bieţii uegust
oiaşi plătesc mită
lui Aga, ca să-i bage pre denşii în rufet!
Se îi
Intre privilegiile noului rufet :este unul fârte impor
tant: ei capătă

drepiul de a âmbla după marfă prin judeţe şi de
a fi preferiţi negu“tetorilor turci la cumpăraturi2;
a
>
Car t6tă acestă concesiune făcută, precupeţii tot
n'a voie se iasă
pre la marginea Bucurescilor inaintea țăranilor, ca
se le cumpere marfa s.

In definitiv afacerea precupeţilor este regula
tă prin hrisovul ce-l
acordă Constantin Ipsilante
în 19 Iunie 1805. Prin acest hrisovse orga“nis6ză deplin bresla precupeţilor. Hrisov
ul dispune, ca. precupeţii
„se fie r&spândiţi cu prăvăliile lor prin
oraş,în număr 'nâinal d: 40,
Dintre

acestia 12 vor avea prăvălii pre la mahalale,
4 în Târgul Cucului

Şi câte 6 în fie-care din cele 4 poduri: mart.
„Asupra

breslei

se aleze un

Vătaf de

precupeţi.

Alegerea

n'o fac
"însă breslaşii. 'Cele-l-alte disposiţiuni se pot
vedea în hrisovul ce'l dăm
'în notă. -.
E
|
i
a
i
d) Infiintări de terguri ori reintăriri de hriso
ve pentru înfiinţări de
terguri încă avem mai multe sub domnia
lui Constantin Ipsilante.
Să cităm câte-va din actele relative: |
a
Ia
La 13 Ianuarie 1803, Constantin Ipsil
ante recunsce boerului Constantin Ştirbei dreptul de terg, Viner
ea, la moşia sa Breaza, din Dâmboviţas:

“:- La 5 Octombrie: 1803, Domnitorul apro
bă înfiinţarea de terg la
Bălteni. moşia mănăstirei Rada-Vodă
6,
In 18 Februarie 1805, încuviinţâză facerea,
de terg pre moşia Găgenii
din Săcueni,

a boerului

Nicolae

Brâncoveanul kB

ADU9

=
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La 24 Noembre 1803, se mută târgul de la Tărtăşesci,al Postelni-

cului Bujoreanu 1.
Cea
i
In 8 Decembre 1803, se reinnoesce hrisovul de învoire al târgului
de pre moşia Frăsinetul, a boerului Nicolae Brâncoveanul,2. .

Cu referinţă la drepturile proprietarilor de bâlciuri Şi târguri,
dăm
în volumul supl. o serie de acte. Domnitorul are ocasiune de
a interveni
între proprietari, locuitori şi vameşi. Aşa, buzoenii reclamă
contra existenţei târgului din 'valea Tincului, Cel puţin ei vor ca târgul
de acolo

să nu dure de cât de la 20

Septembre

până la 20, Octombrie,

căci

- altmintrelea se aduce pagubă neguțătorilor din :Buz&ăa
.
La 6 Septembre 1803, Domnitorul opresce pre, vameşi de
a preleva taxe la târgul din Drăgăşani, din judeţul Vâlcea, fiinâ-că
venitul
„acestui târg este lăsat Episcopiei de Râmnic E
|

Prin pitacul din Decembre 1802, Domnitorul rscun6sce boerului

marele Logofăt de obiceiuri Constantiu Ştirbei, dreptul de
a lua câte
o para de loc la Obor, fiind-că acesta se ține pre moşia Funden
! a

disului bors,

e

In 1804, Februarie, Ştirbei e obligat să ingrădsscă oborul. Se
rinduesc panduri pentru pază în interesul vămeişi al siguranţei publice s.

In Decembre 1803, prin zapis de bună înțelegere, se regul6ză
drepturile reciproce ale proprietarului târgului Urziceni Şi ale locui-

„torilor din acel târguşor 7.

i

Cu referinţă la abusul vameşilor de la Obor şi la conflictele locui-

torilor cn ei, dăm în notă unele acte 8. Domnitorul fix6ză”
cu acâstă
ocasiune diverse taxe la cari ai drept vameşii. Intre altele hotărăs
ce
1. Vedi documentele din volumul suplement.

2, Vegi documentele din volumul suplement,

3. Vedi documentele din volumul suplement.
4. Vei documentele din volumul suplement.
5. Vegi documentele din volumul suplement.

6. Vameșii

-

Stie

oborului, cer ca proprietarul de la obor, biv vel Logofătul
Ştirbei, să dregă îngrăditura Oborului. Domnitorul ordonă
acâsta și adaogă
«de altă parte poruncim Dumitale vel Serdar, Epistatule al panduril
or, să atbi

a orîndui 10 panduri cu stegariii seaii cu Ciauşul lor, ca să fie
de pază
în gilele de târg, sprea nu se face vingări printr ascuns, păgubitâre:de la obor
dreptul
vămoă, cari panduri să fie cu șederea şi locuința lor .acolo .în
partea locului,
tot-d'a-una nolipsit și pre fie-care lună
o dată să "i chomi şi să orînduescă pre
alţii în loc>.—1804, Februarie 8.
Cod.

XXXYVII,

fila gi verso.
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accisele de la carele

cu

tn şi de la fenul „cumpărat de hangiii din
sii

Bucuresci..:

Vameşii Craiovei, cer să se facă tergul de afară! de două ori pre
săptămână,:Marţia şi Vinerea, precum se urmâză şi: la Bucuresci.
Domnitorul: ordonă lui biv vel Hatmanul: Costache Gherache şi boerilor
divaniţi, ca să dee voie pentru asemenea obor, «iar de este vre-o
altă 6re-care pricină impotrivă, să insciinţaţi Domniei mele» — 1804

Ianuarie în 4.

N)

Proprietarii de: moşii găsiseră cu cale să proleveze de tâtă vita ce
trecea pre moşia lor: în ducere la oborul din Bucuresci, câte o para de

fie-care. Domnitorul adreseză pitac către fostul marele Ban, Epistat al

logofeţiilor, un: pitac, in “care opresce: asemenea , dare nouă. Eală
prinderea acestui important pltac :
aa
«De vreme ce până acum “la acest târg
urmat, nici se. urmâză ac6sta: de obște la tâte
nu este dar cu cale cererea acâsta, pentru că
rere și alți stăpâni de moșii pre” care sunt
obiceiii de a se da para de vită, nu se cade
obştesci, cu supunere de dări ce nu aii fost
cuvîntul ce ni se arată, că acele vite co vin

co-

nici odată acâstă dare nu s'a mai
obdrele târgurilor din tâtă ţeara,
în urmă pot să facă asemenea cetârguri cu obâre, unde nefiind
să facem ast-fel de neotesmosuri
obișnuite până acum, iar pentru
la t6rg calcă pământul moșiei jă-

luitorului, acest cuvînt nu pâte fi primit la dreptate, fiind sciuti lucru, că plecând

locuitorul cu vita s'0 aducă la târg, calcă preste multe moșii până să intre în
obor, căcă, că nu este cu putinţă a veni vita prin văzduh, ci trebue să vie călcând
pre pământ şi cu acest cuvînt dar urmâză se îndatorim pre ţăran, ca veri pre câte
moşii va călca vita, se dee la toți câte o para, iar mai vârtos că jăluitorul are
îndestule folosuri cari 'curg și se pricinuesc lui numai și numaă din adunarea
locuitorilor ce vin cu acele vite şi cu alte lucruri de vîngare la târg, adecă
alişverişul vîngărei vinului, i a rachiului și chiriei de la prăvălii ; drept aceea
nedrâptă

fiind cererea

acâsta,

nu. este primită, Domniei mele ; iar pentru chiria

oborului, fiind-că și la alte târguri câte obâre se fac de însuși stăpânul moșiei
cu cheltuiala sa, plătesc -vameșii chiria cea cuviincidsă și de vreme ce jălui.

torul voiesce se facă oborul cu cheltuiala sa, poruncim dar să'i faci Dumnâta

simfonie cu 4 Vameşul, spre ai plăti o cuviinci6să chirie.—1804,

-

Mastie 112.

sâleiarile eraii sub prive.ghere
administraţiu
a
nei judetalui res.
- pectiv;'cu t6te acestea la bâlciuri mai mari Domnitorul trimetea pentru
1. Cod.
2. Cod.

XXXVII,
XXXVII,

fila 31.
la 60, :Vers0,

--
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siguranța

comercianților

şi a agricultorilor,

un Buluc-başa, cu mai mulți neferi!.
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în timpul 'bâlciului,

câte

In interesul sănătăţei: publice, Domnitorul a suprimat, în Iunie
1803, târgul Drăgaicei” de la Buzăă, fiind ameninţare de ciumă preste
Dunăre?.
e
e) Dificultăţile comerciului provin şi din causa falimentelor. Dintre

falimentele întemplate sub Domnia lui Constantin Ipsilante vom cita
pre al lui Anton Borelli, sudit francez 3. Mai adese neguțătorii români

pămenteni

perdeai

prin ialimentele supuşilor

străini.

Menzilurăși mijlâce de comunicaţiune.
„Ca mijlce de comunicaţiune pentru comerciti, nu se pot considera
postele seaă menzilurile statului, ci tot numai arabagiii. Aceştia erai

constituiți în rufet în Bucuresci, având în frunte pre un Vătaf, sub pri-

vegherea marelui Spătar, care primesce de la el un anumit havaet.
Constantin Ipsilante înființeză deosebit vătat, de harabagii şi la Focşani,

dar acâstă vatăşie este înfiinţată spre a servi de venit boerului Visternic Filipescu, precum se pâte vedea în hrisovul ce dobândesce
acest boer, la 9% August, 1805 :,
|
Incă din primul moment al sosirei în Bucuresci, Domnitorul riînduesce boeri

inspectori,

ca se cerceteze

starea menzilurilormâi
,

cu

semă din Oltenia.
|
a
|
îi
„De puţin folos, repet, pentru comerciii sunt menzilurile ; ele ser-

vesc mai mult pentru personagiele oficiale şi călătorii străini.
In Cod. XXXVII, fila 4, se pâte constata, că postele sunt ținute

CO ID

e

pre s6ma Domniei, în anul 1803.

-

|

- Vedi documentele din volumul suplement.
„ Vedi documentele din volumul suplement.

|

[3

i

„ Vegi documentele din volumul suplement.
„ Vegi documentele din volumul suplement. „ Cei ce s'ati orînduit cercetători la ..... cu Serdar Scarlat Cerchez
de aici din Bucuresci, până la Pocșani, de la Focșani la Ohichiresci, de acolo
la Podu Chitului și de acolo la Luthesci, 16: poste numite în carte.
Mihalache Negre de la Prisăceni până la Oreviţa și Ialomiţa, iar de la
Calafat şi Cerneţi înapoi până în Bucuresti, 19 poște numite în carte; Constantin Proin-baș-buluc-baș de la Bolintin până la Podul Vălenilor, şi de la
Podul Vălonilor până în Bucuresci, 9 poște numiteîn carte; Ienache Caftangiu
de la Copăceni până la Peatra i Peretul şi de acolo iar până în Bucuresci,
9 poşte numite în carţe.
Cod. XLIX.
Jatoria Românilor de P. A. Urechiă.

1. — BecoLuL XIX. — 43,
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CAP. XXXVII
Bdititate
Ne remâne acum să cercetăm şi actele privitâre
la edilitate sub
domnia lui Constantin Ipsilante, între anii 1802
Şi 1806.
Prima preocupaţiune a noului Domn a trebuit negreş
it să fie
luarea socotelelor Epitropiei, mai cu ssmă cu referi
nţă la veniturile
şi cheltuelile podurilor. :Cu acestă afacere
Constantin Ipsilante a

însărcinat, la 18 Septembrie1805, pre boerii: fostul
mare Ban Dumitrache Ghica, marele Yornie Golescuşi marele Vornic
Grigore Brâncoveanu |.
In

|

44 Ianuarie 1804, comisiunea

poruncă 'să

se

implinescă

ceea-ce Domnitorul aprobă 2,
„

Epitropil

şi comisiunea

nisce

|

socotelelor

remăşițe

socotelelor

datorite

cere

Domnitorului

casei

podurilor,

|
vădând deficitul casei pentru

pavele,. propun să se monopoliseze fabricaţiunea
cărămidilor şi a
olăriilor din 12 judeţe. Domnitorul nu aprobă întinderea
acestei dări
afară din ţeară, ci numai de la cărămidele şi olanele
ce intră în Bucu-

resci, fiind-că carele

încărcate cu asemenea materiale strică pavelele ?.

Pre anul 1803 s'a arendat între veniturile Epitropiei
podurilor şi
acel de la cărămidi, olane şi nisip o
|
Intreprindătorul acestui din urmă venit a eşit
dator.
venit,

Pre anul 1804, Domnitorul ordonă a se licita de
a doua 6ră acest
rămân

ând vechiul cumpărător obligat a plăti
diferinţa +.
Nescari măsuri esenţiale cu referinţă la organi
sarea Epitropiel
obştirilor nu am putut afla în;cursul Domniei
lui Constantin Ipsilante.

Numer6se

principale

sunt însă actele interesâna oraşul Bucuresci şi
câte-va oraşe

din ţeară,

-

Hotarele Bucurescilor.
Intrebarea mărginirei oraşului de a se prea
întinde, am v&dut'o
agitată în decursul secolului al XVIII şi
am adus cu referinţă la

acestă chestiune numer6se documente. Sub Const
antin Ipsilante iar
s'a agitat acestă întrebare. In anul 1805, printrun
pitac al săă către
1. Vedi documentul din volumul suplement,
2. Vegi documentul

din volumul suplement.

3. Vegi documentul din volumul suplement.
4. Vegi documentul din volumul suplement.
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Agă şi către Vornicul politiei şi de sigur şi către Spătarul (acest
pitac din urmă nu "1 posedem), Constantin Ipsilante ordonă, pentru
patru motive, să nu mai fie liber de a se mai întinde oraşul preste

hotarele ce i sai pusi.

—
rr
+

1. Ia Constantin Alexandru

Ipailante Voevod
Cinstiţilor și credincioși
boerilor Domnie mele, Dumnâta biv vel
Bane, Epistat al spătăriei şi Dumnâta vel Vornic al politiei, fiind-că locuitori
i
politiei Bucurescilor nu contenesc a se întinde cu îngrădiri şi faceri
de case
„noue pre marginile politiei, nici încetâză cu adăogare și facere de binale
noue
unele lângă altele în locuri virane, și fiind-că întinderea și lăţimea
politiei
despre tâte marginile, cum și îndesimea binalelor ce se fac înlăuntrul politiei
acesteia privese spre un sfârșit pricinuitor de multă vătămare și de mare
.răil
al obștei; întciii căci podurile politiei ati să catandisâscă la o mare
discolie
“Şi... cu totul Ja neputinţă de a se mai economisi facerea lor,
în vreme
ce este văgut de față mulțimea miilor de copaci cari se taie pentru podinile
ce iutră la atâta lungime a podurilor politiei ; al doilea, ca din pricina
adeselor
tăleri ce se fac la păduri pentru implinirea podinilor forte s'aă rărit
pădurile, s'aii împuţinatşi s'aii depărtat, atâta încât pentru discolia depărtăr
ei
aducerei lemnelor ce suat trebpinciâse pentru foc, sunt siliți țăranii
a cere
preţuri grele și nesuferite; al treilea,că pentru înmulţirea norodului
ce aii
cășunat

năvălind

toţi. a "şi face case de locuinţă aici în politie,

vine

vremea

de nu se mai pot proitacsi spre ajungere, nică cu zaherele de hrană,
nică
lemne de foc; și al patrulea, că lăţimea politiei și multa desimea binalelor cu
. ei
mai pricinuese şi alte doue mani rele, adecă bsle necontenit, fiind-că
aerul
nu 'și pote avea înlesnirea lucrării sale și ianganuri de mari pagube,
nefiind pieţe, seaii nescai-va locuri deschise unde să potă găsi aralâc
spre
întâmpinare de a nu se întinde focul înainte, care aceste tâte fiind
forte
cunoscute și celor de mai înaintea nâstră iraţi Domni, cu bună
chibzuire
aii pus semn de hotar la tot ocolul politiei de a nu fislobod nimenea
de a se
mai întinde și a eşi afară din acele hotare, cu îngrădiri și cu faceri
de
binale, de care lăţime și întindere ce sai făcut în urmă, cu eșirea
afară
din cuprinsul acelor hotare, avem Domnia mea a face înparte osebit
schepsis
pentru acâsta, iar pentru a conteni îndesimea binalelor în lăuntrul
politiei,
de acâsta poruncim Dumnvâstră, ca prin preoții de pre la t5te bisericil
e să
se cetâscă în audul tuturor acâstă Domnâsca nostră poruncă, pentru
care se

dă în scire şi se publicuesce la toți de obște

orășenii politiei, ca să le fie

sciut, că de acum înainte veri-ce fel do stare de om va fi, nimenea
nu mai
“este slobod a mai face binaleîn locuri virane, care până - acum aii
fost slobode,

ci veri-cine

fie dator a veni la

va

avea trebuință

de a face bina nouă

Dumnâvâstră, ca să facă

în loc

cercetare acolo la fața locului, ca 'să vă pliroforisiți de are cu

buinţă a face bina- nouă, de nu
dupe a altor binale ce vor fi pre
ca prin în scris porunca n6stră
veră-cine de acum înainte, nu

deschis,

arătare,. și Dumnâvâstră

să

făcând

adevărat tre-

este de vre-o vătămare după starea locului și
împrejur, să ar&taţi Domniei mele prin anafora,
de slobogenie, aşa să potă face acea bina, “iar:
va urma întoerai după porunca și nizamul
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Domnitorul întinde măsura de proh
ibiţiune de construcţiune
noue şi la locurile virane din Oraş, ca
să se evite trebuinţa de facere
de
pavele.

Cine va avea să construie o casă
într'un

loc viran, să ceară
prealabil voie de la poliţie. Aga să
cerceteze de este cu adevărat trebuin
ţă de o casă nouă, de nu este vre-o
vătămare din

acâstă construcţiune
după starea locului şi după binalele
ce sunt prin prejur? şi resultatul
cercetărei să'l supună apoi Domnitor
ului cu raport, căci numai cu
învoirea anume a Domnitorului se va
putea construi o casă nouă.
In 12 August 1805, constatăm existenţa
unei comisiuni însărcinată
cu cercetarea celor ce aii case afară din
hotarele oraşului. Comisiunea
avea obligaţiunea numaide cât să facă
o catagrafie de casele de acestă
categorie,

indicând şi felul casei, cum şi cate
goria socială a proprietarului el.
Se pare insă ca comisiunea găsesce
mijloc de aface parale şi din.
acestă însărcinare, căci ameninţă
pre proprietarii de case săjle dărime
deacă nu vor plăti rușfet. Insuşi Domn
itorul observă acâstă practică
a comisiunei, de şi dânsul se mărg
inesce a crede, că 6menii comisiunei nu fac asem

enea abuzuri.
Nu avem documente din cari se conc
hidem că dorința Domnitorului a căpătat realitaţe şi că Bucuresc
ilor s'a pus definitivul hotar 1,
Bucurescii ai suferit un mare incediii în
28 August 18042.

Dionisie Fotino spune, că incendiul
a isbucnit la
de la o spiţărie; dintr'o clae de fân
ce avea în curte sa
focul sub suflarea vântului, cu repe
diciune înfricoşată.
12 ore... Daunele erat evaluate
la 30.000 de pungi (15
După acâstă catrastofă Domnul
a pus la cale ca
oraş

apusul s6relui
r&spândit apoi
Focul a ținut
mili6ne).
să se zidâscă,

ul din noi, cu uliţe mai largi şi mai
regulate ; dar abia preste un
cu case

an S'aii coperit

locurile pustiite de flăcări 2,

Bucurescii după incendisă.
De abia oraşul incepuse a se ridica în
urma cutremurului şi vedurăm că un incediă a redus în cenuşe
multe case din el. Domnitorul
PN
II
|
|
acesta

, să scie cu hotărîre, că nu numai
se va păgubi de acea bina, fiind-că
are a se dărîma și a se sfărîma cu
totul, ca să rămâe locul limpede, ci
și strașnic se va pedepsi. tolico
încă
pisah
Cod. XLIX, tila 320,

gospod.—1805,

1. Vedi documentul din volumul suplement.

Iunie

10.

2. Să se scie când aii ars târgul
tot ale lui Constantin Vodă Ipsilante. în luna August 28, la leat 1804, în gilele
(Vedi „Pe file de Ciaslove de V. A.
Urechiă,. 1894).
„3. Dionisie Pâtino, tom, II, pagina
947.
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găsesce momentul oportun, să convâce Divanul, ca să: elabore
ze un
regulament hotărind ce fel de construcţiuni să se ridice în locul celor
arse? cu câte caturi şi din ce materiale? Boeril divaniţi propun, la
15
Decembrie 1804, anaforaoa cu nizamul ad-hoc. Forte interesant
este
acest document din respectul istoriei Bucurescilor1.

Cu mai multe luni înainte de acest aşedămînt Constantin Ipsilante

se mărginisea da, la 23 Aprilie 1803, numai o simplăporuncă,
fie obligaţi proprietarii să grijască de coşuri şi să le repare?.

In 18 August

1804,

Domnitorul

repetă

ca să

ordinea ca nici o cons-

trucţiune
în Bucuresci, să nu se refacă în locul celor arse, ba nică
chiar una din noi, fie prin târg, fie prin mahalale, decât conform niza-.
mului dat şi menţionat de noi mai sus.
|
Cu privegherea acestui nizam sunt însărcinaţi amendoui marii Vornici, avend sub dânşii pre Meimarbaşa al corporaţiunilor întrunite, a
zidarilor, lemnarilor, etc 3.
“ Dâmboviţa.
Grija de şanţurile făcute de a apăra Bucuresgii de inundaţiunea.
Dâmboviţei dă loc la diverse documente, care intereseză istoria
oraşului.
La şanţuri continuă a priveghia un Epistat, impreună cu
o câtă de

şănţari.
Nu

o
numai se întreţin şanțurile şi se crează altele noue, dar se dai

1. Vegi documentul în volumul suplement.
2. Eacă acest pitac Domnese :

I& Constantin Alexandru

Ipsilante

Voevod
Dumnâta vel Agă, fiind-că pentru meremetul caselor de obşte,
care din
cutremur s'aii stricat şi altele din vechime, s'aii fost dat în
destule porunci,

ca fiteș-care să şi le drâgă, şi încă până

ne făcuși arătare, de 6re-ce
face acâsta, pentru ferirea şi de
îți poruncim Dumitale, ca cu
toți de obște, veri-cine ar fi,

caselor,

prăvăliilor,

acum urmare nu sati făcut, după cum

însuș de sineși era dator fiteș-carele nesilita
întâmplarea primejdiei focului, iată dar întradins
acest Domnescul nostru pitac să îndatorescă pre
fără deusebire, ca fiteş-carele să'şi ar6gă coșurile

bucătăriilor sale, și nu numal

precum

poruncim

să le

iacă meremetul cel trebuincios -acum când este și vreme de lucrat, ci și
grijască preste tâtă vremea pentru curăţenia lor, a se curăți și a se mătura,
iar:
care-le nu va face urmare de sineș ale drege, să pui. Dumnâta ca 'să le meremetis6scă și să faci apoi arătare Domniei mele, pentru aceia de împreună cu
f6ia cheltuelelor și aşa să urmezi negreşit porunca acâsta, cu tâtă îngrijir
ea

fără de cusur.—1803, August 23.

-

Cs. XLIX, fila 4546.

3. Vegi documentele din volumul suplement.
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de Domnitor diverse porunci, ca să se împed
ice aruncarea de gundie
în Dâmboviţă, ceea ce aduce impedicarea
cursului ei. In primăveară se
dă ordine să taie ghiaţa, mai cu s6mă pre
la poduri, pentru ca să se
apere acestea de isbirile sloiurilor Şi ca
nu cum-va prin îngrămădirea
sloilor de ghiaţă să se obstrueze gârla şi
să se reverse,
Pavele.

“In note se

pot

vedea

o

serie

de

pitace

Domnesci

dintre

anii
1802—1806, relativ la podurile seaă pavelele oraşul
ui. Nici o pretacere

de altmintrelea, fie în podire, fie in adunarea
de venituri la cutia podurilor, de la Epitropia obstirilor.
:
|
Din actele aduse în note, lectorul pâte
vedea, că trebuința pavărei a început a fi simțită şi de orăşeni, aşa
că ei consideră ca o binefacere ce aduce mântuire sufletului de a
podi vre-o stradă. De aceea
aflăm casuri când prin testamente creştinii orăşen
i dispun să se paveze
cutare stradă, pentru pomenirea, lor, precum
este casul cu testamentul

lui Panait Gheorghiu,
lui de pământ

care a dispus pavarea din economia

(vedi în notă).

|

lui, a Podu-

E

Adăogirea veniturilor cutiei podurilor s6 face
une-ori din

amende
-seaii şirafuri, precum se pte vedea din
cele intemplate Serdarului
Gheorghe Deșşliu, amendat cu 2000 de lei
in folosul pavelelor, pentru

că a vindut zaherea la turci pentru exportare,
împotriva ' nizamului 2,
Tote aceste silințe pare că ai avut ceva result
at sub Constantin
Ipsila
nte, deacă este să judecăm

după cele ce afirmă boerii

din Divan,
la 20 Octombrie 1804. Dic aceşti boeri, in anafo
raoa lor pentru întocmirea dăjdielor, că podurile politiei Bucuresc
ilor
care
, la buna venire
a Măriei
tale se afla într'o stare în cât era aprope a
nu mai putea âmbla

4 Vegi documentele

din volumal suplement.

2. Iă Constantin Alexandru Ipsilante

Voevod.

Epistaţilor negustorilor ce sunteţi orînduiţă
asupra podurilor mari ale
politiei, fiind-că Gheorghe Deșliu Serdarul, împot
riva nizamului și a poruncilor
ce sunt date, s'a îndrăsnit de a vîndut zaherea
la turcă Bosneci, ca să o sovţă
afară din țeară, lucru ce este împotriva nizam
ului și a ponturilor Visteriei,
pentru pedâpsa ca la cei ce se cuvine la acest
fe] de netrebnică urmare şi
vinovăţie a lui, s'a osîndit cu acâstă hotărîre,
ca pre lângă taleri una mie,
treapădul și cheltuiala Mumbaşirului ce l'a adus,
să dee șialţi taleri 2.000, ajutor
la facerea podurilor mari ale politiei Bucureseil
or, dar poruncim să aveţi a
trece acești bani în socotâlă la venitul podurilor
şi se ţineţi acest al nostru
Domnesc pitac spre dovadă din :ce mâni sunt acești
bani primiţi la casa podurilor și trecuţi în socotâlă.— tol co pisah gpd.—1803,
Aprilie 4.
Coa, XLIX, tila'42,

Ei
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politia, mulţime de dobitoce omorindu-se, care sfărmându-se, nu numai
locuitorilor ţărani, cari venea după trebuinţă aici în politie, ci şi înşine

noue şi tuturor slujbaşilor Domniei şi ai ţărei,

acum

prin 'silinţa şi

sirguinţa Măriei tale s'au făcut şi se fac tâte din noi !.
!
Reaoa stare a stradelor din Bucuresci, la sosirea Domnitorului.

Constantin Ipsilante, se constată şi prin pitacul Căimăcămieide la 5
Septembrie 1802, ce dăm în notă2.
Pentru privegherea podurilor mari: din capitală, Domnitorul a
insăreinat pre lângă Polcovnicul de podarişi câţi-va neguţători, cari

pârtă numele de epistaţi ; Epistatul-neguţător a podurilor de sigur este
o funcţiune

nesalariată.

Despre starea

pavelelor

obştirei să 'se fi interesat.
fixând veniturile podurilor

ce dăm in notăt.

din alte oraşe nu vedem

că Epitropia

Numai de Craiova se ocupă Domnitorul,
din acest oraş, precum. se vede din actele

|

:

Bălță şi mocirle în Bucuresci.
Cu tote lucrările de pavare continuă în Bucuresci să existe băltacuri

periculose. Aşa; ca să cităm numai două, există băltacul din Gorgani,
inlocuit adi cu grădina Cişmigiului. Insuşi Constantin Ipsilante constată

în 19 Iulie 1803, cât de primejdios este acel băltac şi pentru viaţă şi:
pentru

sănătate,

prin următorul

pitac:

I& Constantin Alexandru

|
Ipsilante

Voevod

Fiind-că în drumul ce urmâză de la Gorgani la vale. este un băltac adânc,
şi cu noroiii forte mare pre unde într'aceste qile întîmplându-se și trecerea
Domniei mele, am văqut înșine că nu numai pătimesce norodul ce trece pre
„4,

Vegă tesaur de monumente,

tom. II, pag. 330.

2. Noi Caimacamii Țerei Românesct

Dumn6vâstră epistaţilor, ce sunteți orînduiţi asupra podurilor, fiind-că
venirea Măriei sale prea Inălţatului nostru Domn se apropie și după obiceiii.

este să-i fie intrarea pe podul Şerban-Vodă, care pod fiind-că se află. la multă

derăpănare, vă poruncim, ca cu grabă se faceţi dregere
a nu se întâmpla vre-o primejdieşi unde va fi mijloc
iară unde nu, să se pue tufă, moloz de fărămătură de
l$ce ce.veţi' găsi Dumn6v6stră mai înlesnite, să faceți, ca

şi să se astupe găurile
a se drege cu podini,
cărămidă şi alte mijcu un ceas mai înainte:

să se dr6gă,—1802, Septembrie 5.
Iosif al Argeguluă, vel Logofăt Brâncoveanu, vel Vistier Pilipescu, Rau

Slătineanu.

”

Cod. XLVIII, fila iai.

3. Veţi documentul în volumul suplement.

|
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acolo nevoie și necazuri, și li ge face
'mare zătignire, încât nu mai este. cu
putiaţă a trece nimeni pre acolo, fiind
primejăie, ci încă fiind ace] 'baltac plin
de putâre- nesuferită, din care molipsin
du-se adrul se. pricinuesce și -vătămare
sănătăței locuitorilor: împrejurașă, care
drum fiind mare şi trebuincios de obşte,
poruncim Domnia mea Dumnâlui vel
Vornice al politiei, ca din mahalalele
Bucurescilor

să se tacă 15 care, eu care să orînduescă Dumn
gta

zapeiii într'adins
a le încărca cu sfărâmături de zidur
i cădute, și a pune ca să se astupe
acel
baltac negreșit, fără de zăbavă, unde
poruncim:și Dumn$lui „vel Spătar,
ca
să
dai şi Domnia ta ajutorul cel cuviincios
. tolico pisah 9pd.—1803, Iunie 19
!.
Un alt băltac era chiar în faţa Curţei
domnesci, lângă grădina
Căminarului Dudescu. Domnitorul urdo
nă, la Iunie 1804, să oblige pre
stăpânul locu

lui al deseca, iar la Qin contra,
recunbsce, că ori-cine
lar deseca are drept să rămână
proprietar pre loc. Domnitorul
cere
grabnică desecare în interesul
sănătăţei publice 2,

Curăţirea, stradelor. In August 1804, Epitropia

nordie

bucină

obştirilor

hotăresce,

şi praf.cel puţin cele 4 artere
principale

lumea

.de

prin

tote părțile locurilor».

să se curăţe de

ale oraşului

«la 'care

Pentru . acâsta

se
angagâză cu plată 16 care
cu boi, iarca măturători se
însărcineză
puşcăriaşii. Domnitorul aprobând
măsura, adaogă, că Aga şi Spătarul
Şi toţi zapeii mari ai orașului, să vest
&scă tuturor proprietarilor de
case şi prăvălii, că sub ped&psă
de amendare ste oprit'de a'arunca
in strade gundie s.
-:
_
Pre când se ordona nearuncarea de
gunsie pre strade, gunoiul
aprins era considerat ca şi un desi
nfectant. Domnitorul ordonă
pentru a curăţi aerul stricat din Bucu
resci, în urma formărei de bălți
prin revărsarea

Dâmboviţei, ca Aga să aprindă
gunie prin acele
locuri de revărsare, «spre a se goni
cu acâsta putârea aceea, dea nu

pricinui b6lăla sănătatea norodului» 4.

Un curios mijloc pentru ținerea în bună
. stâre a pavelelor era
şi acela de a nu lăsa să âmble pre ele
carele ţărănesci. Se pâte vedea
acesta din documentul ce aducem în
notă cu referinţă la podui Mogoşoiei

(Calea Victoriei).

|

ă

1. Cod. XLIX, fila 67.

2. Vegi documentul în volumul suple
ment,
3. Vegi documentul în volumul suple
ment.

4. Vegi documeutul în volumul .suplement
.
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“Zolhanale și scaune de măcelării.

în

eui

Oprirea îi interesul higienei de 'a se tăia vitele 'lă scaunele din

Curtea-Vechie, seai în centrul oraşului, este repeţită de Constantin Ipsi-

lante. Măcelarii sunt datori să 'şi taie vitele la zalhina, la Radu-Vodă.
Documentul ce dăm în notă, arstă că în Bucuresci, la 1803, nu erai

de cât 15 scaune de măcelări 1.

|

aa

E

Piețe.

Cu sfat de obşte

pieţe adeschise
vedea

acesta

s'a fost regulat unele locuri

pentru obștescul folos şi trebuinţa.

din documentul

ce dăm

virane

să rămână

politiei». Se pâte

în notă 2.

RE

Promenade publice.
Sfintul Elefterie cu vestita vilă a boerului “Brâncoveanu,
livedea.:
Gospod, cişmeoa şi grădina Jui Mavroghenişi chioşcul de la Here&st
răi,

continuă a fi
trăi

este

locurile cercetate de bucuresceni.

ruinat prin

cutremur

ordonă restaurarea lui 2.

Chioşcul de la Herăs-

şi Domnitorul

Constantin

Sa

Ipsilante,

Sa

„Paza, de foc..
Pe lângă

Agie,

adecă

poliţie,

exista

ianganul,

adecă

o câtă de

pompieri, dispunend de sacale, cângi, topăre şi o pompă s6ai tulumbă
;
aceste instrumente se păstrăză la Curtea domnsscă, sub paza lui
Başbuluc-başa £.
Mai există o câtă de pompieri seau o căpitănie de foc, cum
se
dicea, la Spălărie. Şi acesta, ca şi căpitănia de la Agie, dispunea de
câte 50 de 6meni 5. Domnitorul acordă căpitanilor de la căpitănia de

foc, scutiri şi privilegii.

În interesul “ferirei de incendiă, se opresce

introducerea

fânului

in cantitate mare în oraş, ordonând Domnitorul,ca depositele de fân
să se facă afară din Bucuresci.
i
O disposiţiune de un caracter violent este aceea de a se nu permite
rezidirea unor

case

arse,

sub pretext că la locul unde aă fost casele,

e prea mare desime de cases.
1. Vegi documentul
2. Vegi documentul

|

în volumul suplement.
în volumul suplement.

3. Vegi documentul în volumul suplement. :

4. Vedi documentul în volumul suplement.

5, Vegi documentul în volumul. suplement.
6. Vegi documentul în volumul: suplement.
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Ingrijirea de curățirea coşurilor la prăvălii şi hanuri şi obligațiunea ca fie-care han şi casă să aibă pururea gata putini cu apă şi
căngi, se menţine sub t6tă Domnia lui Constantin Ipsilante !.

Incercări de a da foc, pentru a profita de nenorociri, de a prăda

pre neguţători şi boeri, se întâmplăşi sub Domnia lui Constantin
Ipsilante. In notă se pâte vedea un asemenea cas, de punere de
foc

la grajdul Domniței Ecaterina Mavrocordat.
descoperi 2.

Făptuitorii nu s'a putut

Apă.

:

Aduceri de isvâre nove în Bucuresci, nu găsim în timpul lui
Constantin Ipsilante. In primele dile ale Domniei,
ai trebuit să fie
reparate. cişmelele ruinate de cutremur la 15 Iunie 1803. Domnitor
ul

incuviinţeză un imprumut de 8.000 taleri, din banii spitalurilor mari,

pentru acestă restaurare de cişmele 3.
Dăm în note hrisovul de reînnoire a privilegiilor

şi scutirile lui

Suilji-başa, post ocupat de fraţii Stoian şi Petru, cât şi alte diferite
acte relativela cişmelele din Bucuresci şi mai ales la acele din şalvavagii şi de la boiangii +.
Pentru

îndestularea

Craiovei

Ipsilante şi reinoiesce în 1803
narilor 5,
a

cu apă,

se

preocupă

August, drepturile

Constantin

şi scutirile
-

fântâ-

După stăruința Domnitorului Alexandru . Moruzi al “Moldovei,
Constantin Ipsilante. permite acestuia să tragă apă' pentru Focşanii
Moldovei, de la satul Pituleasa din Muntenia, lăsând însă şi
pentru
săteni o parte din isvor €.

o

Doctori.

La 19 Februarie

1803,

Constantin

Ipsilante

numesce

doctor al

oraşului Focşani, pre Spiridon Caloghera 7.
In Maiii 1803, Domnitorul constată, că intre unii doctori şi spiţeri,
sa făcut o învoială neonestă, ca prin xeţetelece dai doctorii sunt

inţeleşi cu spilerii să exploateze pre bolnavi. Constantin
provocă pre Archiatros să se stirpescă acest abus &..

Pisu

poPe

Vegi
. Vegă
Vegi
Vedi

documentul în volumul suplement.
documentul în volumul suploment.
documentul în volumul suplement. .
documuntul în volumul suplement.

Vedi documentul în volumul suplement.

“Vedi documentul
Vedi documentul
Vegi documentul

în volumul suplement.
în volumul suplement.
în volumul suplement.
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Constantin Ipsilante, inmulţesce doctorii publici din: Bucurescă,
dispunând, ca în loc de 2 să fie 3, cu I&fa din veniturile spitalurilor,

în interesul căutărei la bâle a celor săraci!,
|
In August 1804, numărul doctorilor politiei se urcă la 6 şi sunt
cei următori : Silvestru, Constantin, C. Caracaş (din cei vechi), Gheorghe

Schina, Atanase Ioanide şi Grigore Saidul. Li se hotăr&sce l6fă lunară
de câte 80 de taleri 2.
De şi în Bucuresci sunt 6 doctori gratuiţi, totuşi babele pretinse
doctorese, continuă de a, exercita în mod ilicit, meseria lor. Aşa vedem
„pe o Anca Armeanca văduvă, care pretinde că vindecă de bâla galbi-

nărei. Constatându-se că cu doctoriile ei a omorit pre un bolnav,
Domnitorul ordonă în 1804, isgonirea preste hotar a acestei femei *.
Bosrimea bolnavă merge înlăuntru la băi, pentru a se căuta de
patima în care se află. Domnitorul aprobă concedii şi Doctorului Caracaş, ca să însoţescăla băi pre unul din boeri, marele Vornic Grigore

Brâncoveanu,
Spiridon £.

obligându-l să 'şi lase locoţiitor la spitaludel la Sfintul
o

La 15 Octombre 1803, Constantin Ipsilante regulză veniturile din

cari ai a se plăti Doctorul şi Chirurgul Craiovei, prin hrisovul următor :
" Hrisovul pentru orînduiala Doctorulusși a Giarahulut de la Craiova;

Piind-că între cele-l-alte bune 6rindueli şi întocmiră, cari voim Domnia

mea a le avea și politia nâstră de la Craiova, pentru folosul

de

obște, ca şi

acâsta de aici, este una și trebuința de un Doctor, i de un Giarah, stătători
pururea acolo, spre a se căuta la întâmplare de trebuinţe, atât familiile boeresci,

cât şi cei-l-alţi orăşeni; făcut-am Domnia mea cercetare de orînduiala ce a
fost mal înainte și atât de la Dumnălor cinstiții şi credincioșii boerii Domnieă
mele, vechilul Căimăcămiei, i boerii divaniţi de -la “Craiova, cât şi din. condi=!

cile Divanului, ne adeverim, că se dă de la Domnie întrun an 1.080 taleri,

dintr'aceste slujbe, preste banii Camerii, adecă: 220.taleri din vama Craiovel,
220 taleri din dijmuri, 220 taleri din vinăriciii,
220 taleri. din oierit a cinci
jadeţe şi 200 taleri de la ocne, din cari lua un Doctor 1.000 taleri, și un
Spiţer 80 taleri, care acâstă orînduialăde darea “numiţilor bani; nu numai

voim Domnia

mea a se urma cu nâstrămntare,

ne-ati făcut Dumnâlor

ci încă,

după

rugăciunea ce

boerii divaniţi, "i-am mai adaos preste numita sumă de

1.080 taleri, alți: 470 taleri pre an, adecă: din vama Craiovei 310 taleri, din
1. Vegi documentul
2. Vegi documontul
3. Vegi documentul

în volumul suplement.
în volumul suplement.
în volumul suplement.

4. Vegi documentul în volumul suplement,
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oierit 340 taleri, din dijmărit 340 taleri, din vinăriciii 340 talerişi de la ocne

310, taleri, ce se „adună preste tot 1.550 taleri, iarăș preste banii Cămărei,
cum
a fost mai înainte, din cari acești bani: orînduim să se dee la un
Doctor 1.200
taleri și la un. Gerah „350, ca cu adaosul de. l6fă, ce li s'aă făcut
de Domnia
mea mnlțămindu-se, să fie, osîrduitoră, atât Doctorul, cât şi Gorahul,
întru
întâmplătorele trebuinţe, ce vor avea cei neputincioşi de a "şi dobândi
îndrep-

tarea și tămăduirea lor; deci, pentru a fi acâstă orînduială bine păzită
și a se

urma, darea

acestor

lefi, pururea

și tot-d'a-una cu. nestrămutare, pentru folosul

cel de obște, care,îl voim Damnia meaal Dumnâlor boerilor și
al tuturor locuitorilor noștri din paytea loculuă, am bine-voita întări acesta și prin
acest Dym-

nescul nostru hrisov, adeverit cu însuși Domnâsca

cu credința prea iubiţilor Domniei
Nicolae

și Ioan

Voevodi,

nâstră

iscălitură

şi pecete,

şi

mele fiă : Alexandru, Dumitrașco, Gheorghe,

și cu mărturia

Dumnâlor

cinstiţilor şi credincioșilor

boori veliți ai Divanului Domniei mele : Pan Dumitrassco Racoviţă
vel Vistier,
Pan Scarlat Ghica vel Spătar, Pan Constantin Creţulescu vel Ban,
Pan Gheorghe

Mavrocordat vel Postelnic, Pan Radu Golescu vel Vornic de-ţeara de sus, Pan

Isaac Ralet vel Logofăt de ţeara de sus, Pan Constantin Stoileseu vel
Logofăt
al obştirilor, Pan Scarlat Câmpineanu vel Vornic de țeara de jos, Pan
Dumitrache Racoviţă vel Vornic, Pan Barbu. Văcărescu vel - Vornic, Pan
Constantin Fălcoianu vel Vornic al obștirilor, Pan Istrate Creţulescu vel Logofăt
de ţeara:de jos, Pan. Mihalache Manu vel Vornic al -politiei, Pan Iordache
Filipescu vel Căminar, Pan Constantin Grădişteanu vel Paharnic, Pan Ianache
Golescu vel Stolnic, Pan Scarlat Isvoranu vel Sluger, Pan Iancu vel Pitar şi
Ispravnic.... şi s'a scris hrisovul acesta, la al douilea an d'intru întâia domnie

a Domniei mele, aică în orașul Domniei mele Bucuresci, la anii de la nascerea

lui Hristos. — 1803, Octombre 45.

In 1805, Ianuarie 20, se reiînoesce hrisovul pentru Doctorul şi Spiţerul de la! Craiova în următorul mod:
Hrisovul Doctorulul: și Spiţerului 'de la Craiova de plata ce ai.
Find-că între. cele-l-alte
bune orîndueli și întocmiri pentru folosul de
obște, care voim Domnia mea a le avea și politia nostră de la Craiova, precum
se urm6ză și la acâsta de aici, este una și trebuinţa de un Doctor
și de un
Gierah stătători a-pururea acolo, spre a se căuta la întâmplări de trebuinţă
,

atât familiile. boeresci, ca şi cel-l-alţi orășeni și locuitori ai noștri din partea

locului, făcut-am Domnia mea cercetare de orînduiala ce a fost mai
înainte
acolo, și atât de la Dumnâlor cinstiţi și credincioşii boeri ai
Domniei mele Caimacanul şi boerii Divaniţi de la Craiova, câtși din Condicil
e Divanului, ne
adeverim, că mai înainte se -da de la Domnie, întrwun an
taleri 1.080, dintre
aceste slujbe, peste banii Camerei, adecă taleri 220 din vama
Craiovei, şi 220

-

ISTORIA ROMÂNILOR

685

taleri din dijmărit, și taleri 220 din vinăriciii, din oierit a 5 judeţe, şi taleri
200 de la Ocne, din care lua un Doctor taleri 1.000și un spițer taleri 80,
care acâstă orînduială de darea numiţilor bană şi în vremea Domnioi nâstre
na numai am poruncit de s'a păzit, ci încă după rugăciunea 'ce din anul
trecut ne-a făcut boerii Divaniţi,
am mai adaos preste numita sumă de taleri
1.080 alţi taleri 470 pre an adecă din vama Craiovei 310 taleri, din ovierit taleri
310, din gijmărit taleri 310, din vinăriciii taleri 310, din Ocne taleri 310,
ce se adună preste tot taleri 1.550, iarăși preste banii Cămrăei, cum a fost șt
mai înainte: din care acești bani, am rînduit prin hrisovul ce am dat la I6i
1803, Octombre 15, 'să se dee la un Doctor taleri 1.200 și la un Gerah 350;
acum iarăși dupe arătarea ce ne face Dumâlui Caimacam, cu Dumnâlor boerii
Divaniţi, de acolo, prin Dumnâlui vel Ban, că după scumpetea lucrurilor ce
se urmâză acum într'acâstă vreme, a se ţine un Doctor bun, trebue plată de

simbrie până la taleri 4.000, şi cu tote că și iubitorul de Dumnedeii Episcopul
Râmnicului și Dumnslui Caimacam cu Dumnâlor boerii, din bun proeresis, vor
ajuta la plata de Doctor, iar nefiind de ajuns cu cesa-ce a foşt orînduit până
acum,

făcutune-aii rugăciune,că dintru

aceste

huzmeturi,

să se mai

adaoge la

acâstă plată a Doctorului, spre ușurința Dumn6lor ;. iar cu. cea-l-altă plată se
încarcă Dumnâlor după făgăduinţa ce ati dat; am primit rugăciunea Dumnslor și
am adaos la Doctor taleri 200, spre a lua pre tot anul taleri 1.400, care aceşti tăleri
200, să se dee tot dintru aceste cinci huzmeturi, cu orînduiala ce se'arată mai
sus, şi unde da până acum taleri: 310, de acum înainte; fie-care cumpărător de
huzmet să dee po taleri 350; aar cek-l-alţi taleri.2. 600, până la împlinirea
sumei de taleri 4,000, îndatorina pre Sfinţia sa Părintele iubitorul de Dumnedeiă
“Episcopul Râmnicului a da taleri 250, şi pre Dumnâlui Caimacamul Craiovei
taleri 250, şi pre Dumn6lor cer-l-alţi boieri toţi, ca după făgăduiala ce aii dat
toți, să dee cu analoghie suma ce se aretă mai sus, cu care adaos de:'16fă, ce
s'a făcut. de Domnia mea, şi cu ceoa-ce se va da de Ja numitele obraze, să se
ție Doctor bun, care Doctor mulţămindu-secu acestea, să păzâscă legătura ce
va face cu Dumnâlor mai sus numiții boeri, și să fie osîrduitori atât Doctorul
cât şi Gerahul, co are din venitul huzmeturilor orînduit taleri 350, întru întâmplatârele trebuinţe ce vor avea cei neputincioşi de a dobândi îndreptarea
şi tămăduirea lor, care acest ajutor îl facem Domnia mea, nu numai pentru
boeril și pentru cel-ce le dă mâna a plăti vizitele în oraș și pre afară, dupe

trebuință; ci mah vârtos pentru cel straci și cu neputintă de plată at orașului
și la cel-ce vin la spitalul de acolo,

unde să fie Doctorul

fără plată;

am

cu acâsta dar

orînduială,

făcut

și ajutorul

am! primit de am mai făcut prostichiu, cum se artă mai
acâstă

orînduială

d'a-una cu

bine

păzită şi a se urma

nestrămutare,

pentru

darea

îndatorat a merge
d'înteiii,

și acum

sus ; decă, spre a fi

acestor lefă pururea şi tot-

folosul cel de obşte, care 7] voim

Domnia

mea, al Dumn6lor boerilor și -al tutulor locuitorilor noștri din partea locului
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Şi .a. săracilor căutare, care nu aii putinţă de plată la Doctor, am bine-voit a
întări. acâsta și printwacest Domnescul nostru hrisov, adeverit cu însăşi Domnâsca nostră iscălitură şi pecete, cum și cu credința prea iubiţilor Domniei

mele fii... ....— 1805,

Ianuarie 20.1.

“CAP. XXXVUI
Din

istoria domniei lui Constantin

Ipsrlaute.

Am arătat cum boieri! ' munteni emigraţi în Ardeal, la îndemnu |

Ruşilor. cer de la Constantinopole,

numirea

că domn în locul lui Alexandru Suţu.
““Representatul

rimii Munteniei2.

lui Constantin

Ipsilante

Rusiei la Constantinopole susţine arzmagzarul boe-

1. Cod. XLVI, fila 377.
|
a. Gopia notei. dată, de trămisul Rugiei la Inalta Portă, în Septembrie 1802.
«Boerii Valachiei, adresând Măriei sale Impăratului tuturor Rușilor,
doleanţe repețite asupra. stărei nenorocite a țărei acesteia, exprimă dorința
unanimă, de a vedea încrodințată cârmuirea acestei țări Principelui Constant
in
Ipsilante. Acâstă dorință, dictată de opiniunea bună ce a câștigat acest
Principe
în scurtul timp cât a guvernat Moldova, a fost eu atât mai plăcută
Măriei
sale Imperiale, cu cât, departe de a fi primit vre-o plângere, directă
ori indirectă, în contra . administrațiunei lui, din contră, s'a informat că Principe
le

Ipsilante a fost regretat de tâtă ţeara. Inalta Pârtă o fi regretând că l'a mazilit

fără de motiv, căci când subsemnatul a întrebat care e motivul:
mazilirei ?
departe de a alegă vre-un grief, Inalta Pârtă i-a răspuns, că era mulțămi
tă cu
serviciile lui. Prin urmare, trebue să-i pară bine că i se oferă o
ocasiune cu
totul naturală ca să-l recompenseze şi ca Măria Sa Imperială
s'o îndemne ca
însăși a face un act de justiție în favorea unui Principe, pre cât îl
cer sufragiile uneia din cele două provincii și prin care îl rechiamă regretel
e celeil-alte. Maiestatea Sa imperială nu pretinde a-și aroga nici un
drept pentru
numirea Domnitorilor, nică a da asemenea drept (2) Valachilor şi
Moldovenilor,
dar interesul ce pârtă acestor țări o face'să vadă un mijloc sigur
de a asigura
buna stare: uneia seaii a alteia, în numirea Principelui Ipsilante, la acela
din două
. Principate pre care îl va părăsi Principele Sutzo. Maiestatea
Sa Imperială crede
că mijlocirea încă în favârea Principelui Ipsilante nu pâte
fi displăcută Porţei,
nici dăunătore acestui Principe, nu mai puţin recomăndabi! în
ochii Maiestăţei
Sale Imperiale, cât și în ai Inaltei Porţi, fiind unul din
principalele instrumente ale intimei Alianțe ce unesce așa de fericit cele două
împărăţii şi al
menținerei esacte de bună vecinătate ; de aceea numirea lui
la acela din celo
două Principate, care se va afla vacant, în urma restabilirei
bunei orîndueli .
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Von Knobelsdori representantul Prusiei la Constantinopole, care
deja în 10 August stil nou 1802, scriea Regelui să, că Porta fiind recunoscă&t6re Prusiei peniru

tratatul ei cu Francia,

este momentul

proprice

ca s'o intereseze în favârea Principelui Ipsilante +, contribui şi el fârte -

mult la isbânda lui Constantin Ipsilante, cum recunâsce însuşi Rufin ?.
In raportul săii, către Regele Frederic III, de la Constantinopole,

din 27 August

1802,

Knobelisdorf arată, că Poarta

«est sârieusement

occupse du choix dun prince digne et capable. par son &nergie ă remettre l'ordre dans cette province (Valachie)». Amintind cum Tamara
(ambasadorul rusesc) a susţinut cererea boerilor emigraţi în Ardeal cu

Mihail Suţu, dice, că situaţiunea afacerilor Valahiei, cerend presinţa

unui domn forte luminat, energic şi carele mai ales să fie dat probe
de intregul săii devotament Poartei otomane», el n'a găsit întrunite tâte

aceste calităţi decât în pers6na lui Constantin Ipsilante, Paă recomandat
Porţei otomane cen ajoutant que son choix ferait plaisir

qui d6jă m'avait autorise ă m'intâresser a lui» 3;
Regele Frederic,

răspundând

Votre Majests,

lui Von Knobelsdorf, la 8 Octombre

1802, aprobă alegerea lui Constantin

Ipsilante ca «un trait de bonne

politique dans les circonstances actuelles 1.»

Ma

în Valachia, va aduce Maiestăţei Sale Imperiale tot pe atâta satisfacţiune, pre
câtă neplăcere ati simţit când acest Principe a fost mazilit fără motiv și în
contra tratatelor, imediat după ce Maiestaiea Sa promisese și efect.uase ceâ mai
religi6să observare a acestor tratate, la avenirea sa la tron.
(Acte

şi fragmente

de Iorga.

ÎI, pag. 374—372)

1. Copia la Biblioteca Urechiă.
2. Vegi pagina nostră 289 nota.
3. Acte şi fragmente ÎI, Iorga. pag. 370.

4. Regele Prederic către Von Knobelsdorf.
Berlin, 8 Octombrie,

1802.

DRE Alegerea Principelui Ipsilante este o trăsătură de bună politică
în imprejurările actuale ; dar să nu mulțămâscă despre acâsta mai puţin pre
Reis-Eifendi pentru consideraţiunea ce Marele Seigneur a probat pentru mijlocirea mea și să aibi grijă a aduce la cunoscința noului Domnitor ceea ce datoresce interesului ce am manifestat în favârea lui. Din loc sigur am fost informat,
că agentul: meii la lași a imputat Caimacamului tânguirile amare ale boerilor
trămisela Petersburg, contra vexațiunilor grâsnice, cu care sunt îngenuchiaţă
locuitorii din Valachia și din Moldova şi că curtea rustscă a rechiămat prin urmare pre Pârtă la fidela execuţiune a tratatelor de la Pasarovitz şi de 13
Kainardgi, prin care ea s'a legat să ușureze aceste două provincii apăsate. Se
"mai spune că generalul Tamara a primit ordin să facă la Constantinopol observări (representaţiună) anal6ge şi a'și voi să scii «ce qui en est?» De cum-va:
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“După Knobelsdorif. Poria8 acordat numirea lui. Constantin
Ipsilante în dioa de 17/09 -August 18021.
pi
a
Un .raport:
de. la;representaântul Franciei, din Constantinopole,

Ruffin,

adresat către Talleyrand ministrul relaţiunilor” externe, cu data de 28

August 1809, ne arată că Francia se impotrivea la trimiterea lui Ipsilănte
ca: domn

în :Muntenia?.

Ac6stă, împotrivire

nu isbutesce

să împedece

acesta (representaţiuni) aii produs 6re-care sensajiune, Divanul'o fi cu atât mai
mult. isbit de schimbările supravenite.în ministerul rusese ; dar pot să vă spun
cel puţin,.că nu resultă nici o schimbare în sistemul Împăratului Alexandru
şi că totul anunţă din contra, din partea lui o înţelepciune de principii și de

vederi, care caută să inspire vecinilor săi o deplină încredere.
(Acte

şi tragmente

1. Vegi

de N, Iorga, II pag. 378).

eacte şi fragmente»,

lorga II, p. 371.

"2. OCCXĂIII.

.

,

'

Pera, 28 August, 1802,

-.

- Rutfin “către Talleyrand, ministrul relaţiunilor esterne, despre oposițiunea
lui da numirea lui Constantin Ipsilante Domn în Valachia.
po
|
(Vol. 204. D. 172).

i

|

:

Pera, le 10 Fructidor, an 10.
Le.second poinţ diteută 1, fut Vaffaire de la Valachie.

Des Boyards

de

cette Principautâ pass6s en .Russie et ne voulant, plus rentrer sur leurs terres
avant le redressoment de leurs grieis, ont eu recoursă
cette fin ă Mr. de Tamara,
et cet Envoy6, se fondant sur le trait de Kainardji, conclu .en 1774 entre se

Cour et la Porte, se fait le solliciteur de ces 6migrâs aupres de leur Souverain
lgitime. [ls se plaignent d'avoir 6t6 contraints par les Princes Hantzerli,
Moruzzi et Suzzo ă payer plus de 90 mille bourses (40 ou. 45 millions de notre
monnaie) outre les impâts ordinaires, dans Pespace. de 3 ans, sous prâtexte de
levâes de troupes et d'autres mesuresde dâfense, et n'en ayant jamais oppos6
aucune au brigandage de Passavan-Oglou. Ils demandent par l'organe de Mr.

de Tamara, pour condition sine qua non de leur rentrâa en Valachie, un nouvel

ordre

de

choses,

savoir::

que

leur

Hospodar le soit ă vie,

que les

revenus

soient fix6s au taux. ou ils 6taient lors de la r6ddition volontaire des Valaques

ă la Porte, qu'ils puissent lever parmi eux et tonir sur pied une armâe de
10 mille hommes, plus ou moins; et enfin que Constantin Ipsilanti, comme
le Prince le plus, habile ă gouverner,le plus juste et.le plus vaillant, soit
nomm6 leur Hospodar.
|
Mr...de Knobelsdorit

me

dit

bien

dans

la suite de notre

entretien,

que

Constantin Ipsilanti avast reuni les suffrages de la nation valague, mais j'ignorais

que ce Ministre prit un si vif întreret ă ce prince grec, et, persuadă, comme

je le suis, qu'il etait pori pour la Russie, je m'ewpliquai nettement sur Vezclusion que. les. Franţaie devaient et voulaient lui donner. Je fus tout ctonn€
dea efforta que lEnvoyt de Prusse fit pour justifier Ipsilanti de tous les torta
qu'il pouvail avoil, eus envers nous. J'eus beau les exposer dana tout leur jour
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numirea şi în altă

notă a lui Rulffin

din 1 Septembre

1802.

Acesta

la”
Mr. de Knobelsdorf persista î, les rejeter sur la circonstance, asimplorer
.
n'âtatt
qu'il
protester
me
&
et
protigi
son
de
faveur
en
nationale
magnanimiti.
s
intention
des
purete
la
ni, Russe, ni Allemand, ni Anglaia. Pax justice pour

ts
de ce Ministre avec lequel nous n'avions jamais diftâr6 d'opinion, de sentimen
je
que
'des
surtout
,
davantage
e
contredir
le
de
mabstins
je
,
ni de dâmarches

mapergus que la prâvention s'en mâlait au point de confondre les personnages
ipet les dates el de contester les faits. Il attribue, par exemple, au Prince
euse
ignomini
mort
la
de
mp
Beaucha
citoyen
le
sauve
d'avoir
mârite
le
silanţi
Franşais
que le Ministre Smith. poussait le Grand Visir ă prononcer contre ce
arrivâ
m'âtant
p
Beaucham
citoyen
le
que
positit
est
il
comme espion; mais
le .
des
Moldavie
de
Prince
nomm6
6t6
ayant
Ipsilanti
et
1799
avril
41
le
que
cette
ă.
Porte
la
de
Drogman
mment
14 mars pr6câdent, n'&tant plus cons6que
âpoque, c'est ă Alexandre Suzzo qui l'avait remplac6 que cette cenvre mâritoire
est due. J'en fis Lobservation ă. M. de Knobelsdorif: il ne s'y rendit point of.
elle
je me tus. Mon silence a pu lui paraitre un effet de ma conviction ; mais
que
ce
connaitre
fait
avoir
lui
de
regret
quelque
eu
jai
que
opâr6
3 si peu
Lânpar.
conseille
ct
avoin
je pensais du Prince Ipsilanti que je soupţonne
me
terprâte russe de profiter de ma. confiance dana Venvoyi de Pruase pour
86plus
examint
m'âtre
aprăs
et,
soit,
en
qu'il
Quoi
.
dissuader
me
et
r
pressenti
et
on
nominati
la
ă
:
opposițion
mon
verement que jamais sur le vrai motit de
issement
Paccompl
que
vois
n'y
je
Valachie,
en
ă Penvoi du Prince Ipsilanti
qu'il
de mon devoir le plus sacr6, celui de d6fendre l'honneur du nom francais
traqu'il
commerece
notre
de
eut voulu anâantir sil 'avait pu, et les intirete
pouvoir.
le
avait
hivait, encore, sil en
Pera, 1 Septembre, 1802.

Rutfin către Talloyrand, ministiul relațiunilor esterne, despre hârtiile
ambasadei francese și despre numirea lui Constantin Ipsilante Domn în Valachia
- (ol, 207, D, 187).

Î...

Pâra, le 14 Fructidor, an 10,

Quoique nous nous fussions d'abord promis que les articles seraient
transerils sans observation dans cette premiăre entrevue, il n'en est aucun qui
mait amen$ une observation quelconqie. Mais ceux sur lesquels j'ai particulisroment

insistă sont les papiers

qui, fost indiffârents pour les Ottomans, sont

de la plus grande importance pour nous, Pour y appeler toute Lattention
d“ibrahim Etfendi, jai dă lui faire sentir jusqu'ă ]'hyperboble que ce'6tait
lă le point essentiel. ]l s'est engagă ă faire de nouvelles recherches. Je lui
r6pătai ă sati6t6, que le Prince Ipsilanti et ses consorts Gtaient responsables de
serait
tous ces papiers parce qu'ils en avaient conseille la dislocation, qui ne
devaient
et
depositaire
rendu.
Gtaient
s'en
turque,
tâte
une
dans
jamais venue

absolument les faire retrouver, J'allai plus loin: comme sl m'avait ete confic
Istoria Remâni'cr do Ve 4, Urcohiă.

7. — SacoruL XIX. — 44
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mărturisesee că acum a înţeles, că Divanul hotărise să dee lui Constantin Ipsilante principatul Valachiei «sans avoir 6gard â mes representationsi».
Knobelsdorff arstă regelui Frederik că Rulffin, care, la început

se opuneasla numirea lui Constantin

Ipsilante

sub cuvânt că acestă

alegere va desplace guvernului săi, (25 Septembre 1802), cil s'est retractă depuis, avovant qu'il avait 6t6 mal instruit sur le compte de

ce Priuce2. Afirmaţiunea acâsta este eronată, de 6re-ce ura lui Ruffin
contra lui Constantin Ipsilantee manifestă şi dupe aceea in notele lui ?.
Care e data cunoscntă in isvârele interne pentru domnia lui

Constantin Ipsilante ?

Pre filele unei cărţi din Biblioteca-Urechiă (Galaţi) purtând titlul :

Ilpagocadanunz jezuzarâpa axSu ÎTăR TUNZPĂTA NpE AHMEA pSmz'kena
Rupi$

SrrpoBgaakta,

aă

anrponoanuăcia A BSSpepn,

At

AochigeS dpinenneonSasii

ana mznrSâpin AWUĂ AȘ mmunorpăia
Amnairgie Iemponnu, mano. B8r.

que la nomination de ce Grec ă la Principaute de

ă moara

Valachie devait tre faite

ingerses

îrds-incessamment, je. demandai que toutes les personnes qui s'âtaient
dans le transport, examen

et la garde des papiers ne pussent point s'absenter

de cette capitale oi elles devaient comparaître comme parties en notre prâsence
o
pour âtre interpell6es.

4. COCXXIX.
Rutfin către Talleyrand, despre numirea lui Ipsilante Domn al Valachiei.
(Vol. 204. D. 209).

Pera, le 14 Fructidor, an 10,

La nomination du Prince Ipsilanti ă l'Hospodarat de Valachie a eu lieu

par un Kattichârif ou Diplome autographe de Sa Hautesse, qui lui assure la
Principaut& pour sept ans, dont les deux priemiers ne doivent rien rapporter
ni au Ga Se ni ă Ipsilanti,attendu que les Valagquesseront pendant cette espace de
temps exe mpts de toute imposition. Par le fait mâme de '6l6vation de ce Prince,
nous nous trouvions contrari6s, le Drogman de la. Porte et moi; lui, comme
son compţtiteur, et moi comme opposant ă sa sortie de Constantinople. Cette

identită de cause dispose plus que jamais le Prince Callimaki en notre favear ;

'son cr6dit e son courage sont bien d6ehus.
mais, malheureusement,
.

2. Acte şi fragmente II, Iorga, pag. 371.
3. Vegi Hurmuzache supl. IL. 229, 233, 240 t, etc.

.

.

.

.

.

.

».

Dna
mn în

meaSii mocrpS

am amanta

A saca mp aSmunărSaSă San 1 Maranaps Rwncranmin M8p53h
Eovroa. ES sfarocaoaâa un modra kearbiaaa *np'E căânuin câte nzpue.
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:

«Să se şeie când ai venit I& Constantin Ipsilante Vodă în Teara
Românâscă şi ai venit până la Radovanul în luna lui Octombrie 14;
la leat 1809, şi s'aii cuțremurat

pămentul

și: ai cădut

multe biserici

şi Colțea».
Acesta dată concorâă cu acea din Zilot 1.
Aşa dară avem chiar in documente din. ţeară data exactă a intrărei
în Bucuresci a lui Constantin Ipsilante, Numirea lui negreşit a fost:

anterioră şi anume

la data

indicată în

notele lui Von

Knobelsdorf

către regele Prusiei şi în un posteriptum al notei lui Ruffin, .ce. am,
dat mai sus?. Intre data de 29 Septembrie 1802, „stil noă a lui
Knobelsdorfşi acea de la 1 Septembrie 1802, din Buffin, inclinăm pentru
a lui Rulfin, peniru că, Knobeisdor! spune în nota sa către Frederik,

că Porta «conferera aujourd'hui» demnitatea de. Domn lui Constanţin
Ipsilante—ceea ce putea la ultimul moment să fie aminat, iar Rulân
scrie,

că Constantin Ipsilante avient d'âtre revâtu et nomm6».
La 28 August stil noi, numirea lui Constantin Ipsilante nu

era

făcută, căci Ruffin la acâstă dată scrie lui Talleyrand, că va să se facă
acâstă numire

care

atinge

ondrea

numelui

francez 3.

Prin. urmare ia 16 (28) August nu este incă Domn Constantin IpsiJante. La 17 (99) August, Knobelsdori anunţă că va fi investit Constantin Ipsilante în acea di. Data ce resultă din nota lui Ruffin este
deci cea mai aprope de adevăr.
*

Numirea lui Constantin Ipsilante la tronul Muntenese înlătura inconşcienta: mişcare de unire a ambelor provincii Muntenia şi Moldova..
Aron Florian scrie, că Alexandru Suţu a fost Domn preste-ambele
ţări două luni, de la Ialie la Septembrie. Laurian nimeresce destul de

1. Vegi la Zilot, la pagina 82.
căruia intrare în:
Prepodâmnei (sic)
2. Le Prince
ă la demande de
la Principaute de
que

la mission

pământul ţărei
Parascheva.
Ipsilanti, qui
Yussut-Pacha,
Valachie, sur

de Fusste

en retour de son

«ar Domnul aședându-se

în

ai fost la lâtul 1802 Octombre

scaun,

a

16 în disa

avait 6t6 Pan 7 fait Hospodar de Moldavie,
rient d'âtre revâtu du Caftan, et nommâ ă
los înstances de son protecteur. On assure

a recu Ipsilanti

un present

sufrage, Le Căpitan-Pacha, le Kiaya

et presque. tout le Ministere Ottoman

6taient,

dit-on,

de deux

de la

contraires

cent bourses,

Sultane

mâre,

ă cette nomi-

națion, Les Callimakis et les Mor uzzis en sont dans la consternation Je ne
pui rien ajouter, Citoyen Ministre, ă tout ce que jai eu l'honneur de vous.
marguer

ă, ce sujet.

a

3. Vegi nota la pagina nâstră 288.

Signâ: Ruffin.
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bine data numirei în Constantinopolea lui Constantin
Ipsilante dând
pe cea de-la 20 August, care corespunde la data înse
mnată în nota

lui Ruffin, dar nu cunâşce data

lui Constantin Ipsilante.
a domnit

şi la Munteni

luni cu câte-va dile.
„Constantin

adevărată a intrărei în Bucuresci a

Dionisie Fotino 1,
3 luni,

Adevărul

i

scrie că Alexandru

este că păşeşce

|

Ipsilante după

Suţu

preste două

intrarea lui în Bucuresei

manifestă

la diverse ocasiuni recunoscinţa lui către Regele Prusi
ei. La & Februarie 1803 (ştil vechii credem) el scrie Regelui Frede
rik spre a-f
niulţămi de protecţiunea ce prin Knobelsăorf i-a fost acord
ată la

Constantinopole 2,
"Asemenea

Na

|

scrie Ipsilanteşi lui Haugwitz' ministrul

a
de

externe

al Prusiei, cu aceeaşi ocasiuneşi dată de 8 Februarie 1802, pa-i
trimite
şi O blană 'de samur î,
|
|
|
|
DN
E
1. Vegă "Dionisie. Fotino, pag. 241.
2.. Eaca acestă

scrisâre:

-

Serisdrea lui Constantin
i

„Aşi fi vinovat

|

Ipsilante către Prederik
-

Wilhelm HI

Bucurescl, 8 Februărie 1803.

|

de ingratitudine, de ași mai întărdia “mult timp de a

miulțămi majestăței vostra pentru obligaţiunile.
ce-i sant dator, pentru protecțiunea cu care a demnat să mă onoreze în mai multe ocasiuni,
și
în ultimii timpi, sprijinind cu puternica sa recomandaţiune alegerea mai ales
mea la
principatul Valahiei. Ministrul Majestăţor vostre.la Constantinopole
nu
m'a
lăsat să ignorez. mesagiul, atât de onorator pentru mine, cu care
a fost însăr-

cihat din ordinea' Majestăţei

vâstie. Plin . de ceă

mai vio rocunoscinţă

cutez
a aduce la picidrele Vâstre expresiunea acestei vecunoseinţe.
Primească-o cu
bunătate
; bine-voiască a-mi continua înalta Sa bună-voinţă ; mă voiă
sili de
a mă face demn de ea.
„Iorga,

Acte şi fragm,

II, pag. 376.

3. Scriadrea luă Constantin Ipeilante către Hangwite
|

A

Bucuresci, 8 Februarie 1802.

„Numa! după sgomotul justei reputațiuni a Excelenței vostre, ambiţionam

de mult timp ocasiunea de a vă cere amiciţia. Cu cât mai
mult, cu cuvint
îmi caută .s*o dorese astă-di, când la sentimentul de admiraț
iune, pentru
rarele vâstre talente,se adaogă acel al recunoscinţei ; cacă nu pot
ignora, Dom-

nule Conte, că ați decis în favorea mea augusta protecţiune a. monareu
lui,
care e menit să facă a envia pre marele Frederik! Ce titlu mai
onorator
pentru mine sâaii ce scut mai sigur! Recunostinţa mea nu pâte fi compara
tă

decât cu dorința ce am- de a merita buna-voinţa Majestăţei sale,
seaii de a
dobândi amiciţia Excelentei vâstre. Şi sper să vă conving despre acâsta, domnule
Conte, prin grăbirea mea de a căuta ocasiunile, de a face cora ce să
vă fie plăcut.
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Regele răspunde lui Constantin Ipsilante în 7, Martie 1803, asigurând pre Constantin Ipsilante de protecţiune şi pre viitor 2,
Ei

Câte-va, dile după aceea, se cetesce “în Divari, cu solemnitate
mare, noul hatişerif dobândit de la Sultan, cu roforință la: privilegiile
şi indatoririle. Tă&rei muntenesci.

Sultanul ordonă prin acestaş firman lui
plece grabnic

la Ţeara

Constantin Ipsilante să

Românescă.

Da

Când anume s'aii cetit acest hatişerif?
îi
După Engel, cetirea lui este la 23 Octombrie 1809, fie acest 9%
după stil vechiii sea notă.
După

condica

domnescă a lui

Constantin

Ipsilante,

publicată

de Papiu în tesaur de monumente 2 cetirea fu în 1802, Noembrie.
ii

1. Haca scrisârea Regelui în două variante. Nu putem. sei care din două
variante prevală să fie trimisă:

„i

Dout scrisori (variante) de la Preder ih Wilhelm

DRE

III către Constantin Irilate
„ Bertin, 7 Martie 1803.

a)

Conviit bucuros. despre "interesul

ce am arătat

Porţei

otomane! şi

demersurile ce le-am ordonat să le facă ministrul mei la Constantinopole, ca
să contribue a decide alegerea Dumitale la Principatul Valahiei. Aceste. demersuri ai „putut să vă ofere un testimoniii strălucit despre stima mea, și
după ce s'aii recunoscut ast-fel calităţile Dumitale deosebite, am fost cu atât
mai mulțămit că intervenirea mea a fost de 6re-care utilitate, Pe deplin
vespundeţi la încrederea mea, prin sentimentele'ce-mi exprimaţi prin seris6rea
Dumnâvâstră de la $ Pebruarie şi vă reînnoesc prin urmare asigurarea, că deapururea vom. lua o parte sinceră la sorta și la buna stare a Dumnbvâstră,

probându-vă la tâte ocasiunile afecțiunea mea particulară,
Acte şi îraz, de Iorga, II pag. 330.

5) Am fost încântat de a afla acum câte-va luni, de la ministrul măi:
de la Constantinopole, isbânda justei mărturisiri ce-l însărcinasem să aducă în
numele mei, la :distinsele Dumnâvâstră calități și cu plăcere văjut-am, din
scrisrea co “Alteța văstră mi-a adresat de curând, cu data di 8 Februarie,
că recunâsceţi intenţiile mele bins-voitâre. Fiţi încredinţat, că “voii continua
a lua o „parte prea sinceră la tot ce pâte interesa perssna Dumnâvâstră şi trumosa țeară ce gavernaţi și: că voiii profita de tâte ocasiunile ce vor. presenta

evenimentele, ori 'mi vor fi oferite de Alteța vâstră, ca să-i probez sentimentele

mele de stimă personală ce-i port.
Li

Acte

şi fragm.

Iorga ŢI, pag.

380,

2. Tom II, pagina 308,
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Acestă dată nu concordă cu acea de 1803, pusă la
hatihumaium
de Fotino :, şi de Constantin Radovici din Golesc
i în «Adunâre de
tractaturi» 2, nici cu acea din «Culegere de tractate
de pace» ale lui

M. Kifalov î, nici cu data hatihumaiumului

de aceeaşi natură, trămis

lui Moruzi în Moldora—ş
care
i este copiat de noi, din condica originală a Mitropoliei de laşi. Acesta de şi cu Ore-ca
re variante a fost
publicat deja în Uricarul lui Teodor Codrescu, tom III,
pag. 173.
Hatişeriful acesta este o nouă confirmare a influinței rusesci
în

Constantinopole.

E

"*
Deja numirea ca Domn a lui Constantin Tpsilante, cerut de
boeri
la instigaţiunea consulului rusesc, era un triumfal
muscalilor şi o

nouă dovadă de influinţa rusescă în ţeară.

|

Constantin Ipsilante profită de trecerea prin Munten
ia a lui
Knobelsdorfi, chiămat de la Constantinopole de Regele
: Frederik şi

inlocuit acolo prin

Baronul

Bielfeld, ca să facă

Ja ambii

diplomaţi

prusieni recepţiuni splendide. Bielfeld la trecerea spre Consta
ntino-:
pole aduce lui Constantin Ipsilante o serisâre plină de
curtenii şi

promisiuni de la Haugwitz ministrul de externe al Prusiei 4.
Iar Knobelsdorf scrie Regelui Frederic, din Bucuresci, la 3/15 Iunie
1803,

„4.

Tom LII, pag, 293.

„+2. Pag. 25, ediţia Buda, 1826.
3. Bucuresci, 1850, pag. 16.

4. Haugwita către Constantin Ipsilante
C'est Monsieur

Berlin, 25 Maiă,

1803,

le Baron de Bielfeld, charg6 d'affaires â Constantinople,

pendant J'absense de Monsieur le colonel Knobelsdorff, qui aura honneur
de vous remettre, cette lettre. J'ai cru faire plaisir ă Votre Altesse, en lui

preserivant de prendre sa route par Bucharest, pour s'y aboucher avec
elle..
II aura l'honneur de lui faire part des instruotions verbales qus je lui ai
donn6es par rapport ă vos intârâts, monseigneur. Peut âtre jugerez-vous ă
propos d'y. joindre quelques 6claircissements relatifs aux circonstances,
ă vos
dâsirs et ă vos voeux. Si Votre Altesse a 6t6 satisfaite de l'empressement
du
Colonel 'Knobelsdorft ă se conformer. auz intentions: du Roi, mon maitre,

jespere qu'elle le sera
Je crois inutile

6galement du zele de Monsieur de Bielfeld.

de lui râitârer

l'oftre de mes services. Qu'ello

mo

nisse les moyens de lui âtre agrâable, et elle ne doutera plus des sentimentfours..,
Acte şi fragmente de N. Iorga II, pag, 381,
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aşa primire

că

care i-a făcut

ca şi

Ipsilante la sosirea

Constantin

iormente!.
lui în dioa de 1/13 Iunie, nu s'au mai făcut nimănui anter
aduce
vom
Dăm în notă fragment din scrisorea acesta. Mai apoi
şi alte fragmente

din ea, în

la data acâsta, situațiune grea
Mai

aducem

în notă

descrierea

aflăm

care

situaţiunei ţărei

mai ales din causa laşităţei boerimei.

şi alte scrisori interesante

cari

lumineză

minu-

scrisori este.
nat istoria acestor ani ai Ţărei Românesci. Intre aceste
aceea

Ipsilante către ministrul de externe Haugvwitz,

a lui Constantin

Iunie 1803, încredinţată

din 22

Bucuresci

lui -prin

Lemberg,

şi o

colonelului Knobelsdorifi la trecerea

alta alui

Knobelsdorfi

către . Regele,

din

de la 16 Iulie 1803 (stil. noi) ?.
Bucuresci, 15 Iunie, 1803.

e :
1. Je suis arriv6 le 13 ici; On m'y a fait faire une entr6e publiqu
venues
6tant
părade
de
voitures
des
et
cour
sa
les gardes du prince, toute
qu'on me donne
ă ma rencontre ; c'est ainsi l'usage, mais d'autres distinctions,
ici, ont ct€ înouiea avant moi.
o.
Le soir mâme de mon arriv6e l'hospodar ma fait une visite incognit
nts
sentime
les
cur,
Aprâs m'avoir tmoign6, dans toute Veftusion de son
daign6 prende sa vive reconnaisance pour Pint6rât que votre Majest6 avait
...
touchani
t
vraimen
tableau
un
fait
m'a
dre ă sa personne, il
Bielteld.
9. Vadă-se ce ice despre recepţiunea sa la Bucuresci şi Baronul
ce ai
ul
răspuns
și
cum
te»
fragmen
și
Dăm aceste scrisori după «Acte
,
e.
Ipsilant
tin
provocat, către Constan

Seriadrea Baronului Bielfelă către Regele Frederik Wilhelm
Buiuc-Dâre, 24 Iulie, 1803.

„.„Je ne saurais me

dispenser de faire

que j'ai 6proaves pendant
la politesse empress6e que
moi, les mesures qu'il prit
voyage, ă travers sa patrie,
dait dans VEtat Valaque.

mention des

proc6dâs ana logues

ma route, de la-part du prince Ipsilanti. D6jă
son charg6 d'atfaires Gr6goire (2) deploya envers
sur le champ pour assurer la facilit. de mon
me prâpara ă- la r6ception favorable qui m'attenEffectivement, dâs -mon arriv6e aux frontieres, Vy

fus accasili par un officier et des garde

de 'hospodar, envoy6s ă ma ren-

comte de
cont re, dâfray6 completement et log6 ă Bucarest chez le gân$ralrendre
pour
&pargn6
€t6
n'a
Rien
Altesse.
Son
de
d'Etat
e
secrâtair
Pel leval
les
montrer.
et
possible
que
agrtable
mon s6jour dans cette ville aussi
boyards
ux
principa
quelques
de
et
ministres
ses
de
r,
6gards de L'hospoda
un agent
par mi les quels je me permets de citer le prince Brancowano,—pour
d6part
mon
apres
n$
acompag
m'a
de Votre Majostă. Le mâme traitement
Votre
ă
faire
de
besoin
pas
n'avoir
crois
Je
Varna.
de Bucarest jusgu'ă
envers
ent
dâvouem
le
et
Majest6 le portrait du Prince Ipsilanti, dont le caractâre

elle, fond6 sur les bases les plus solides, lui est sans doute sufisamment connu... .
Acte

şi fragmente

de forga șI, p. 386 —387,

V. A. URECHIĂ

Relaţiunile bune dintre Constantin Ipsilante şi Frederik III se
pot documenta şi cu daruri preschimbate între Dâmna lui Ipsilante
şi Regina Luisa, frumâsa Luisa soţia lui Frederik. Soţia Domnitoralui Moldovei a trimis Reginei blăni scumpe, mătanii de chilimbar.
Regina Luisa a r&spune cu trămitere de două colete de porţelane la

finele anului 18042.

E

cc

Pre când Prusia şi Rusia protegiaii pre Constantin Ipsilaute, Franlui. Generalul

Brune ambasadorele

Constantin

Franciei,

ca să r&stârne pre Con-

a e mat

continuând acţiunea lui Ruffin, lucra merei
stantin Ipsilante.

oa

cia intriga mereii contra

Ipsilante către Hangwita

j

i

Bucuresci, 22 Iunie, 1803.

Je profite avec: empressement du passage de Monsieur l'envoy6 de Prusse
(iinobelsdorff) par cette r&sidence pour me recommander de nouveau ă lintârât
de Votre Excelence et ă la bienriellance de la Sa Majeste.
Je ne vous ferai point le dâtail des nonveaux malheurs de cette princi„pautâ.
Monsieur de Knobelsdorit a s6journ6 assez longtemps ici pour s'6tră
fait uns idâe assez juste. de notre position et celle de la Româlie (Roumanie?).
Je m'en rapporte: absolument au tableau fidele qu'il vous en presentera.
Pendant son s6jour ici il a fait tout son possible pour relever le courages abattu
des boyards, en leur -faisant sentirce gu'ils pouvaient faire pour la dâfense
de la patrie, oă il a 6t6 tâmoin oculaire des mesureș que. j'ai 6t6 dans le cas
de prendre pour empâcher une nouvelle 6migration.
|
Veuillez agrâer, Monsieur le Comte, uns pelisse de martre zibeline,
que j'ai pri6 Monssiour Penvoy6 .de vous prâsenter de ma part. Puisse ce
faible gage de mon amiti6 âtre aussi quelquefois Pocassion de votre sonrenir...
Acte şi fragm. de N, Iorga II, p. 353.

Pragmeni din r&punsul lui Haugwila către Ipsilante
Berlin, 15 August, 1803,

Monsieur

dont Votre

le Comte de Knobelsdorff, m'a remis, ă son arriv66 ici, la lettre

Altesse m'a

honor6 le 22 Juin.

ainsi

quela belle

pelisse de

martre zibeline quâlle a daigns y joindre. Je la supplie d'agrâer, pour Pun
ot Vautre de ces prâcicux t&moignages de ses bontâs ot de son gracieux

souvenir, l'hommage de ma vive et respectueuse reconnaissance et de rouloir
rendre justice au dâsir extrâm6 que j'aurais de lui prourer mon empressement

ă lui rendre service. J'ai recneilli avec le plus grand intârât, de la
de Monsieur

de

knobelsdorff,

6tat de me fousnir sur ce qui

les avis et les

dâtaiis qu'il

s'est

concerne la personne et leş Etats

4. Vegi despre aceste lăgi, Iorga,

bouche

trouv6

de

Altesse et jo forme les voeux les plus ardents pour tout ce qui pourra
tribuer ultârieurement ă son bonheur et ă sa parfaite satisfaction...
“Arh. sep. XI. 178, apud Iorga, Acte şi fragm. II p. 387.

MIERE

|

cn pese otortina, e oozbnteaerz
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Acte și tragmonte,I!, p. 397,

en

Votre

con-
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Bonaparte primulconIn 5 Februarie 1803 serie două raporturi către
inţă a:-muscalilor la
influ
caă
sul, prin cară îl insciinţeză despre sporni
iotice şi de Domnii
fanar
Constantinopole, influinţă ajutată de familiele

Muscalilor. Brune.
coi noui ai Principatelor, cari sunt amândoui devotați
e puîntrebă pre Napoleon

deacă

politicei lui, ca el să minez

convine

poteiifi, se:
cât de-gre
terea acesta a Muscalilor, iucru ce dânsul, or
DE
Si
va pune pre lucru să-l facă ?.

1. Tată aceste două acte după Hurmuzache':
Pera, 15 Februarie

1892.:

”

ze din Constantinopole
Genexalul Brune, ambasadorul Republicei france
Capitan-Paşa.
la
lui
ea
arte, primul Consul, despre primir

către „Bonap

|

Vol; 205, D224. -

i

aa 18,
Pâra, le 16 Pluviose,

Citoyen Premier
Le Capitan-Pacha

regi

na

Consul,
dans son magnifique

|

que le Sultan. ......

Harem, oi

|

îl ne.regoit

'

parlai ă ce propos,
ŢI m'insinua qwil n'6tait pas ami des Russes, Je. Lui
re nomination
dernic
În
de
,
trâs-legărement et sans d6cider mon opinion

mais
des Princes de Valachie et de Moldavie.

Pra, 5 Februarie, 1803.

Același către Bonaparte, despre intrigile
ile Principatelor dunărene;
tronur
la
“Vol. 205. D. 233.
|

Grecilor și Ruşilor cu privire
DE
Pâra, le 16 Pluviâse, an ML

Citoyen Premier Consul,
-.

.

.

.

.

.

son fondement dans
L'influence de la Russie est ici toute-puissante ; elle aconsâq
ueat, Pamourpar
on, dans des souveairs humiliants ; elle râvolte,

Popini
'ce pouroir des Russes sont
propre de-la nation musulmane. Le instruments de
ent les emplois de Drogdisput
se
qui
es,
grâcqu
es
la plupart des grandes famill
ie; mais les fa-

Valach
man de la: Porte et les Principautes de Moldavie e: lade S. Porte n'a que rare-:
comme
et
milles non pourvues restent mâcontentes
jamais une grande tenacit6 ment une pleine libert6 dans ces choix, elle ne mat
dplacements. C'est
ă les soutenir; îl s'onsuit que loa espere toujours des

avoir, par les Drogmans, Jos .
dans cette agitation que les Russes se placent pour
les. fronti&res

s,
secrets ot los dâcrets de la Sublime Porte, et, par les Prince

0

V. A. URECHIĂ

e i

In anul al douilea al fomniei sale, Ipsilante tot era objectul urek
Ambasadorelui frances din Constantinopole, generalul Brune. Acesta
la 23 Martie 1803, scrie ministrului săi Talleyrand despre intrigile
Huşilor, de politica de moliciune a Turcilor, de puterea lui Ipsilante”

în Muntenia şi de a lui Moruzi in Moldova, o lungă şi forte însemnată
date de semă, care nu pote lipsi de a fi adusă intregrală în notă *,
ottomanes

ouvertes

ă lours 6missaires

ou ă leurs armâes. Dans

tat actuel des

choses, le Drogman de la Porte est un Callimaky ; sen frâre est Drogiman du
Capitan-Pacha. Ces deux Princes se montrent attachâs ă la France ; ils en ont

66 punis par la perte d'un privilege. C'est le Drogman de la Porte qui regoit,

qui traduit et communigue au Ministere les dâp&ches des agents turcs dans
VEtranger. Ce travail si important a 6t6 0t6, îl y a deux mois, A Callimaki,

sans doute qu'il ne le faisait pas assez au gr6 des Russes. Il est notoire que la
Russie a destitu6 les Suzzo et que I'Ipsilante de Valachie et Moruzzi de Mol-

davie sont enticrement ses cr6atures. Les richesses que ces hommes accumulent
les rendent maitres de tous los Pachas des frontieres, at, quand ils ne penvrent

les traiter par la corruption, ils les d6noncent et trouvent ă Constantinople

assez de crodit, pour les faire destituer. Ce sont des faits bien 6tablis. Actuellement, par l'inspection de la carte, il serait ais de voir comment se dirigent
les impulsions qui abontissent ă Widdin, ă Belgrade et dans la Româlie jusqu'aux portes de Constantinople. Nous -convient-il de miner ce pouroir des

Husses? Vous en âtes le juge, Citoyen

premier

Consul... Je l'attaquerai dăs

que vous me l'ordonnerez; la tâohe serait difficile; mais je ne la croirais pas
trop au dessus de mos forces.
|
4. Kato:

4. OCCLIII,
Pera, 22 Martie, 1803,

Generalul Brune către Talleyrand, despre intrigile Rușilor și politica plină

de moliciune a Turcilor.

|

|

(Vol 206, D. 2),

Pera, le 1 Germinal, an 11.

Citoyen Ministre,
Vot.
|. [1 . . . .

5

Passavant-Oglou, âge de 34 ans, est un des plus z6l6s sectateurs de la
de Mahomet. II a dans tout l'Empire de nombreux et puissants partisans qu
craint d'irriter. Ce sont ces motifs qui ont d6cide la Porteă dissimuler. Îl
pachaă trois queues et conse+ve le gouvernement de Widdin, oi il garde

oi
on
est
le

pouvroir suverain. On Pavait cra gembralement instigub par I Autriche, ensuite
par la France. Nos enn6mis continuen+ mâme secrâtement ă soutenir cette as-

sertion aupres de la Porte; mais le Ga Vizir, le Capitan-Pacha, Ismet Bey,
les hommes enfin qui tiennenţ au salut de | 'Empire-et en connaissent
les plaies,
le croient agent de la Russie, qui, par les Gra.”8 par un systeme suivi et adroi-

| 699
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lul rebel
Se vorbesce mult în acâstă notă de -Pasvantoglu, tevibe
tuse şi de legăturile lui Ipsilante

cu Rusia

şi de Moruzi,

tement mânagă envers les pays qu'elle convoite, s'en rend protectrice avant
de s'en dăclarer souveraine. Cette politique est pleineoment en vigueur dans les
i
'et de Moldavie.
Principautâs de Valachie
mots
Deuz chefs se battent en ce moment en. Silistrie, ot quelques
ă M. de Tamara

&chappâs

donnent

a st6 aussi

Synope

la cl& de ces troubles.

agitâe par le fait du Consul Russe qui a eu besoin: de toute Pautorit6 de la
Porte pour n'âtre pas chass6 par le peuple, dont la majorit& n'est pas grecque.
Si la Porte avait ă refaire le mâme trait qui rend la Russie tutrice de ce
pays,

serait bien

elle

loin. de le conclure.

Il n'est pas un bon

musulman,

et

le Ga Sr est ă la tâte, qui ne sente que l'organisation de.la Valachie et de la.
Moldavie

telle qu'elle

ne soit une

est actuellement,

honte pour

l'Empire Ot-

toman. 1ls regardent ces provinces comme le cât6 ouvert qui recevra la bles|
sure mortelle.
contre
haine
sa
husses,
aux
Ipsilanti
Prince
du
absolu
t
Le devouemen
les Francais, les. perstcutiona qu'il a fait cprouver îi plusieurs d'entre eur,
Venlăvement des rdgistapa de notre chancellerie ă Constantinople et la devastation
qu'il en a faite, son ancienne îmigratioa, son immoralite sont connus du Cabinet
franţaia. Mais ce quwil ne sait peul-âtre pas encore assez, ce sont toutes les întrigues, toutes les mences alroites qui ont cii employies aupris de la Porte pour
le faire nommer ă la Principauti de la Valachie et-qui ont cte avutenues par
tout ce que la plus profonde corruption peut avoir de force. .Pour ne point effavoucher la Porte, la Russie s'esi mise de cuti et a fait agir adroitement le
Cabinet

de Berlin,

en faisant

soutenir îndăreciement

que la

France

y. donnait

sa Cour

et pour la

les mains. Monsieur de Tamara ne s'est pas montrâ. Le bon Monsieur de Kno-

belsdorii

a 6t6 la dupe, dans cettte affaire, mauvaise

pour

France, mais il la soutient toujours par. amour-propre.
Le Prince Ipsilanti se conduit dans sa Principauti avec beaucoup d'adresse. Il fait des prisents magnifigues îi tous ceuz qui Vont soutenu dans le
Divan. Monsieur de Tamara, pret & partir pour la Russie, va ctre recu par
lui d Bucarest comme pourrait letre un Souverain. Ce minisite ruse, qui ne
dissimule pas mâme encore sa haine contre nous, ayant timoignt au brimce
Ipsilante le disir qu'il aurait Gâtre escorti en Valachie, celui-ci. vieni. de lui
envoyer 50 chevauz pour ses dquipages et une garde nombreuse pour l'accompagner. Non seulement îl doit ctre difray: sur toute le route, maia encore de

superbes presents V'attendent & Bucarest.

|

Le Prince Ipsilanti a pour partisans au Sirail le Grand Visir, le Kiaia

Bey, la Sultane Valid. Poussouf-4a, Rustam- Aga, le Ka Teidgi- Bachi, favori

du Sultan et. Mahmoud, Reis-E/endi actuel. Il les comble de prisenta. Ces
prisenta sont si friguente, si magnifigues, sa Cour est si somptueuse, qu'il semble
a
que ses revenus et toutes ses extorsions ne peuvent suffire.
Ce panti qui soutient au Sârail :e Prince Ipsilanti ot qui est dovou6 ă

la

Russie,

est contrebalanc&

par

le Capitan-Pucha, par Ismeth-Bey, par -

Ibrahim-Rffendi, et par le chef des Hunuques noir. Ils seraieut les plus forts
au S6rail, s'il n'avaisnt contre eux Youssouf-Aga favori intime de la Sultane
Valid6, pour qui le Gă 5: u une avengle tendresse.

1700.

V.

A,

URECHIĂ

In 26 Martie 1803 stil noii, generalul Brune arâtă Minist
rului Tal-

leyrand

călătoria

fostului ambasador. al: Rusiei la Constantinopole,

Tamara şi recepţiunea ce are să primescă el in' Principate,
şi mai ales

de la Ipsilante !.

|

De Prince Moruzzi, Hospolar actuel de Moldavie, est une

ertature d'Ipsilanti, et, guoigue Souverain, îl m'en est pas moins de
fait son lieutenant. Ce
sont lea avis de ces deux Princes dont les correaponiania
existeni dans toutes
les Coura de V'Hurope, qui riglent la politique du Divan.
Le Gi S: voudra
bien se dEbarrasser. de ces liens politigues, mais la molesse
dans laguelle i
est habitu6 de vivre, mais la politique de la Sultane Valid
qui vaut conserver
son autorit6, l'6loignent toujours des affaires et Vempâc
hent de prondre une
resolution vigoureuse. Îl no dissimule pas au - Capitan-Pach
a ses craintes sur

la Russie. JL voudrait faire tomber la tâte d' Ipsilanti; maia les
Russea

veillent
sans cesse. Il ont enlevt au Prince: Calimaki, favori du
Capitan- Pacha, l'ou.
veriuve des dipiches. Ils ont fait proserire le Prince de Suzazo
icte d' Hangerh, gui ne l'a sauvie gue parla fuite et la confiscet menacent la
ation de ses
biena. Un mot sorti de ma bouche sn 'sa faveur l'aurai
t fait poursaivre avec
plus d'acharnement par les Grecs et les 'Russesanimâs ă sa perte.
Îl n'eât pas
6vit6 le poignard; je me suis tu. Je suis parvenu ă
faire attribuer ă VPindifforence le

silence absolu que je me suis prescrit sur le compte des
Toutes mes dâmarches seront, je V'espsre, assez bien calcul6esPrinces
pour
&viter les fautes, ou des râsultats contraires
au but que vous m'avez
regnants.

indiqu6
dans mes instructions. Le temps me servira, et je ne
laisserai pas 6chapper les
circonstances favorablas.
Me
Les intrigues de Bucarest mon piru trop importantes
pour ne pas resrotter de n'y voir depuis la paix aucun agent francais
. J'y envoie provisoirement e citoșen S-te Luce, neveu du coriseillar d'Etat Lacuse,
qui vous le recommandera ef qui dâsire pour lui lo titre de commissaire de relatio
ns commerciales. Ce
jeune homme est fort bien 6lev6, d'aue instraction solide
et agrâable, de moeurs
douces et est trâs propre ă remplir sa mission. Si vous
n'avez encore fait aucun
choix, je vous prie de vous dâcider en fareur du citoyen.
S-te
de foutes vos bontâs: Galib Efondi a parl6 ici avec beanco Luice. Il estdigne
up d'interât 'de la.
France. Ali Btendi en avait dit prâcâdemment beauco
up de mal. Quant au
jeune Moruzzi, ses discurs n'etaient
que des persifilages grecs contre les Franais.
C'est aussi un petit Russe.
|
|
J'ai l'hunneur do “vous saluer. Sign6: Brune.
z
„8. P.—d'ai eu beauooup de peine ă me procuror
le darnier trait de la:
Porte avec la Russie sur la Va'achie ot la Moldavie. Je vous
l'adresse parce
qus.je prâsume que. vous n'en avez pas uns enti&re connaissance
,
Hurm,

Vol,

II, supl, X, pag. 255 şi 2%,

-

Pera, 26 Martie, 1803.

4. Generalul Brune către Primul Consul fdespre plecarea minist
rului Rusiei din Constantinopole,
Vol, 208. D, 36.
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Ca să potă urmări de aprâpe şi sigur mişcările lui Constantin.
Ipsilante şi ale intrigei rusesci la Bucuresci, generalul Brune trămite .
ca Comisar provizoriă, pre S-te Luce şi vestesce de acâsta pre primul

Consul Bonaparte, la 25 Martie 18031.
.

o

|

e

.

In decursul anului 1803, chiar în luna Martie stil vechii, (9 Aprilie
stil nou), se întâmplă în Constantinopole o faptă de natură a proba cum

Rusia îmyingea pre Români

la resistenţă

in contra Turcilor.

Lipsind

Pera, le 5 'Germinal, an 14...

Citoyen Premier Consul,
M..de Tamara, ci-devant Ministre de Russie, est parti le A-er de ce mois.
II ne m'a point visit6; il emporte avec lui toute la rancung de la coalition..

Au moment de son dâpart, il a donnâ aux

Eaux douces

d Europe un grand

dâjouner auquel tous les Ministres 6taient invitâs, L'ambassadeur de Hollande
et les' Ministres de Prusse et d'Espagne ne se sont point rendas ă l'invitation.
Linternonce et toute sa l&gation y sont alles en grand. gala. Il s'y trouvait
aussi plus:eurs .n6gociants frangais, entr'autres M. 'Poron qui accompagne M. de
Tamara dans ce voyage. Le Prince Ipsilanti de. Valachie, criaturede V'ea- Ministre de Russie, a envoy: et distribuc
sur la route des chevauz, des. cquipages

et de brillantes escorte, pour donner un air principesque îi la marche de son

protecleur.. Cette privenance. extraordinaive.
d Ipsilanti cause beaucoup de di-plaisi & la Sublime Porte qui me peul plus se dissimuler gue la protection

difirte par les traitia ă la Russie sur les Valaques et les Moldaves, est devenue une s0uveraineli presque sans deguisement,
(Hurm.

Vol. II Supl.

|

])..

E

Pera, 25 Martie, 1808.

1. Același către primul Consul, despre numirea lui Ste Luce
provisoriii al relaţiunilor comerciale în Valachia,la Bucurescă.
Vol, 206, D. 3,

Comisar

,
Petra, le 4 Germinal, an 11.

“Citoyen Premier. Consul,
_

P. 3. — importance

dans la Valachie,

devrenant

|

Si

d'une communication săre ot officielle avec Bucarest

trâs-urgente,

j'ai choisi

pour râsider

dans cette.

ville en qualit6 de commissaire provisoire des relations commerciales, le citoyen

Ste Luce, parent du. gânral Lacuse, qui, par ses talent, sa probit6, son caractere
aimable, est parfaitoment propre ă cette fonction. J'en 6cris au Ministre. Lacu69
vous en parlera. Je vous prie de confirmer mon choix. Il est digne' du gou|
verneoment.
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din Constantinopole, Porta ordonă Capuchihaialei Mun-

teniei,'să scrie lui Ipsilante, ca grabnic să trimiţă oi la Constan
tinopole.

Representantul lui Ipsilante,
zid, acum

respinge

carele altă-dată ar fi plecat capul lângă

cererea, dicând

că este în eontra ultimelor tratate

şi în contra capitulaţiunilor ţărei cu Porta, sub garanţia Husiej
1,
Dintr'o corespondenţă a generalului Brune cu aceeaş dată de 9
Aprilie 1803, către ministrul Talleyrand, se vede cum la
acestă dată
in Rusia se pregătea un noii răsboiti contra Turciei. Acest fapt
ne

explică în mod indirect curagiul cu care Capuchihaiaoa lui Ipsilant
e ai
respins porunca Porţei, relativă la oi mumbaia. Muscali
i eraii gata ca
in 24 de ore să invadă Principatele 2.
,

+

.

Pre de o parte Rusia se pregătea de răsboiti şi pre de alta,
prin
tote modurile căuta să impiedice stabilirea de representanţi
ai Franciei

|

|

Pera, 9 Aprilie 1803.

1. Generalul Brune către Talleyrand,
Turci de la Hospodarul Valachiei.
* Vol, 208,

dospre

carnea

de miel

D. 5,

Pra, ie 19 Germinal,an 11.

Citoyen Ministre,
.

La viande

ss...

.

.

cerută de
|

|

.

.

n.

.

commencant 4 manquer ă Constantinople,

le Reis-Effondi a
demand6 au Kiaya-Bey de 'Hospodar de Valachie d'y
onvoyer des moutons
dont la viande est la seule agrâable aux Tares, Le, iaya
a r6pondu par un
refus, disant qae les dernicres capitulations de la provin
ce de Valachie avec
la Porte, sous la garantie de la Russie, s'y oppossaient.
D'aprâs le comple,
„rendu par le Reis-Bitendi au Vizir de Kiaya-Bey a
6t6 mand6 de nouveau et
„a fait la m6me râponse. Le Reis-E tendi la chass6
de son appartemont en lui
disant : il nous faut des moutons, songez-y.
3 Aprile, 1803,

Pera, le 19 Germinal, an îi.

2. Citoyen Miniatre,

„e
me
Enfin, Vaide de camp Le Paultre m'a assur6 que,
depuis
Ptorsbourg jusqu'a Odessa, il n'Y_a qu'un veu:
celui de faire une guerre
contre la Turquie et qu'on disait en Russie que les Tures
aux-memes dâsignaient
la porte par oă ils sortiraient de Constantinople
lors quo les Russes viendraient
les attaquer; qu'on pout rassembler 40 mille homme
s en 43 heures sur les
fhontieres de la Pologn

e pour faire invasion de la Valachie et de la Moldavie, dont la Russio est maitresse,

1els sont les renseignements que j'ai recueillis du
citoyen Le Paultre.
Je vous les donne comme 'ma mâmoire me les presen
te, sans rien changer aux
expressions eţ â leu: valeur.
Hurm. Val. II, supl. 1.

:

Signs:

Brune.
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Dunărei

în regiunea

numai

şi Mărei-Negre;

cu mare

greutate

putu

Francia obţine de la Pârtă, în 25 Aprilie 1803, berat pentru stabilirea

unui consulla Galaţi. Porta refuză să-l dea, invocând acum capitula
ţiunile vechi cu Domnii români!!.
Ambasadorul francez generalul Brune, avea cu atât mai multă
nţă
nevoie de representanți în Principate, cu cât avea deplină| cunosci

de purtarea dubiosei politice a Comtelui de Belleval, aşa qisul ministru

el şi pre
de externe al lui Ipsilante. Acesta nu încetă a se declara şi
lucra în
Ipsilante partizani.ai politicei franceze, pre când în realitate

înţelegere cu Muscalii,
Brune

întro

scrisâre

şi cu aliatul lor Frederic Wilhelm. Generalul

către

Champigny,

Viena, ne dă precise informaţiuni despre

ambasadorul

trecutul lui

francez de la

Pelleval şi ne

arată, că acesta puţin de nu confiscă corespondenţa diplomatică
' Constantinopole a generalului Brun, pe care o trimetea la Viena,

din
îm-

bolnăvindu-se curierul francez în trecerea prin Bucuresci. Prin acestă
corespondenţă generalul Brune stăruie din noii în favorea lui Luce,
Comisarul

provisoriti numit

de dânsul în Bucuresci !,

Pera, 25 Aprilie, 1803.
Pera, le 5 Floral, an 11.

1, Citoyen Ilinietre,

- Au moment 0 je eroyais faire partir les commissaires pour la Mer Noire,
santes ă
le Reis-Effondi ra'a fait prior de ne pas faire de demandes embarras
en ne
c'6tait
la Porte, que si nous voulions prouver notre' amiti& pour elle,
lieux

faisant pas dinoovation, en n'6tablissant pas des commissaires dans des comaucun
les Frangais navaient jamais 6t6, ot ils ne pourraient faire
oi.

occasionmerce et oii les insultes probables que recevraient nos commissaires
.
dinimitie
actes
d'autres
sortes
toutes
et
neraient des demandes en r&paration
avaient
Divan
le
dans
russe
parti
du
Chefs
les
que
Jai su positivoment
sollicit& exelusion de nos commissaizeş dans la Mer Noire.

Lia Porte voulait refuser aussi lo Brat de Galatz sous lo pretexte des
Capitulations avec les Princes de Valachie st da Moldavie.
Jai en besoin d'employer beaucoup de vigueur pour obtenir cs Bârats,
:
|
o
gui sont enfin entre mes maine. :
Hurm.

2. Qitoyen Colligue,

Javais besoin

de votre lettre

pour me rassurer sur le sort de

:

îl

i

loc. cit,

dă
a

!

Pera, 6 Maiă, 1803.
|
Pâra, le 17 Floral, an t1

sur Je compte

de Monsieur de Belleval

mes d&pâches, car il faut

que je vous dise,
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„Un document, însă tocmai din 1804, Iulie
4 stil'noi :, ne arată
că tot recomendatul ambasadorului general
Brane isbuti şi că: acesta
a fost solemn primit de către Ipsilante şi
că e f6rte bine vădut de

către

acest

parte

amici

Domn.

Ste

Luce

descrie

însuşi

primirea

solemnă ce i
sa făcutla Curtea din Bucuresci, la
30 Aprilie 1803, stil noi 2,
Din acâstă corespondenţă apare, cum
boerii români erai în mare
ai Franciei.

cu 0 lună mai

apoi,

Muntenia

un

este

Din

acestaş

act şi din altele tot de la Luce,

aflăm descrierea Curţei

curent boerese

contra

lui Ipsilanteşi cum

domniei

grecesci,

nu

în
mai

puțin şi marea influență a consulilor ruseş
ci în Principate.
„Ste Luce nu descrie numai parăda cu
care a fost primit în
mod solemn

de Ipsilante,
ci şi trista stare a țărei sub invasiunea
nouă a Pasvanliiior. Generalul Brune serie
şi el direct lui Talleyrand,

in 18 Iulie 1803, despre mişcările lui Pasvanto
glu
“şi arată cum aceste
mişcări au să legitimeze intrarea trupelor ruses
ci în țeară, sub pretext
dea o apăra contra LI) RI
|
|
„Aşa dar Francia isbuli ca Turcia să “primesca
pe Ste Luce ca
qu'on m'a donn6 țoutesi sorțes de mauvaises
impressions sur lui. Il s'appelait
le Comte Gaspari. Il avast siduil î Londres
la fille du Baron de Jacoby,
ambassadeur de Prusse, Qui, dis qu'il Pest connu,
- la lui avait „retirâe avec
6clat. Îl sâtait li€ ă Monsien de Witea,. aventu
rier connu par ses pretentions
sur le royaume d'Illirie et qui, pour gagner
163 bonnes grâces du Prince

Zubow; lui vondit les faveurs de sa fomme, I"Illi
prâtentionsde Monsieur de Witch, Gaspari pritle nomrie ayant manqu6 aux
de Belleval et s'attacha
au parti russe pour

gagner les Grecs de Constantinopole. C'est lă qw'il
ft
la connaissance du Prince Ipsilanti.
E
|
|
„Vous sentez, inon cher Collegue, par cepetit
craindre que, sous les apparences de la politesso et des exizait, que je devais
&gards,un aventurier,
Gmigr6 ou.non, ne-se fit pas un grand scrupule
d'ouvrir "mes d&pâches au
Gouvernement. Ja pensais. que, si mon Commmissai
re provisoire 'arrivait apres
coup ă Bucarest, du moins je pourrais dâcouvrir des
traces de l'attentat que
je -craignais. Votre opinion me. console, et j'aime
ă croire qua Jai 616 mal
informâ, ou du

moins, je suis persuad6 que la politique actuelle de Monsi
eur
de Belleval ne m'aura pas 8t6 nuisible,
o
Le citoyen.St

instruit, probe;
sera entre vous
rendre .agrâable
Voyez que nion
6t6 iromp6 sur
recevrai sur son
Hurm.

Vol,

e Luce, commissaire
îl est neveu du Gân6ral
et moi un intermâdiaire
au Prince Ipsilanti et de
opinioar est:converte par
lui, n'auraient pas nui
compte.

provisoire'ă Bucarest, est un homme
Lacu6e, notre coll&gue. J'espere qu'il
utile. Je lui ai "recommand6 de se
cultiver Monsieur de Belleval. Yous
de bonnes apparences, qui, si j'avais
aux nouvelles impressions que je

II], supl,

1. Hurmuzachi, vol, II, supl. 1, pag. 280.

2. Hurmuzacii,

vol. I1, supl. ], pag. 981 şi 282,
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Comisar provisoriii al relaţiunilor corherciale in Bucuresci. Belleval, la
29 Iunie 1893 şi Ipsilante la 20 Iulie, scrie Generalului Brune cu
mulţămire pentru numirea lui Ste Luce L.

Despre recepţiunea făcută în
petim,

Bucuresci

lui Ste Luce

ce dăm

în notă aci2.

însuşi acesta, în raportul săă,
|

scrie, re-

Bucarest, le 8, Juillet, 1803.

1. Monsieur VW Ambassadeur,

“

La, nomination de Monsieur de- Ste Luce au poste'de Commissaire des
Relations Commerciales de la Râpublique francaise en Valachie, ma fait le
plus grand plaisir, et jaime ă trouver dans le choix que Votre Excellence
a fait de cet officier la certitude que vbus voudrez bien m'accorder votre
amiti6 ; elle ma sera doublement prâcieuse, Monsieur l'Ambassadeur, et sous
le rapport de la haute: considâration dont vous jouissez dans le monde, et
sous celui plus houorable des 6minentes qualitâs qui vous lPont m6rit6e.
-. C'est dans ces sentiments que j'ai l'honneur de me dire, Monsieur
l'Ambassadeur, de Yotre Excellence, le tres-humble et tres-obâissant serviteur.
|
9. Eacă

Sign : Constantin Îpailanh.

acest act:

,
Bucuresci, 30 Aprilie, 1803,

Bucarest, le 10 Flor&al, angt1.

» Jai fait hier visite au

Prince Ipsilanti. Quand on

lui a annonc$ mon

arrivee il est venu au-devant de moi jusqu'ă la premiere porte de son appar-

tement, ma qonduit sur un. sopha et-sest assis pres de moi. Je lui ai exprimâ

votre gratitude pour les: soins- qu'il a fait donner au courrier du Gouvernement, Besancon. Il.m'a t6moign6 qu'il avait ressenti un grand plaisir de
mon arrivâe, qu'il dâsirait infiniment que ce fât moi qui occupât la place
de commissaire, qu'il ferait son possible pour me .rendre agrâable le s6jour
de Bucarest, en me recommandant'ă cet 6gard aux soins de Monsieur de
Beileval qui 6tait prâsent.
_
On -a servi le caf6, le sorbet. Apres une heure et demie d'entretien,
jai pris cong6 de S. A. qui m'a conduit râs-longtemps ei ses gardes m'ont
accompăgn jusqu'ă la voiture du comte de Belleval. Les Boyards s'empres-

saient autour

de moi,

et c'6tait ă qui me

ferait

des protestations. d'amiti6

pour les.Francâis et pour l'ambassadeur de France.
Le prince Ipsilanti est un homme de 49 ans; sa figure est assez be le.
Il parle tres-bien francais. Depuis 9 mois qu'il râgne en Valachie, toute son
attention s'est porto ă mettre son petit Etat; ă couvert des incursions de
" Passavan-Oglou, qui est un voisin bien dangereux pour lui. Lvincertitude du
temps qu'il doit: râgner fait qu'il nglige les r6parations de:sa principautâ.
Sa ville capitale est dans un triste Stat. Monsieur de Beileval ma assurâ
qu'il avait 646 'stipul6 entre la Russie et la Porte qu'il restesait Prince
r6gnant pendant sept ans, et que, pendant ce temps, il n'avait rion ă craindre,
ce qui n'empâche pas qu'il ne soit dans de cruelles appr6hensions ă la vue
d'un Turc.
Jaturia Românilor de V. A. Urechiă,

*

1. — Sacou

XIX.

— 45,
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St Luce

nu

întârdie a da despre Ipsilante şi despre

curtea lui

şi țările române informaţiuni mai amănunte. Credem util a le da
loc
in note aci, mai ales că se ocupă şi de mişcările rebelului' tiran PasWantoglu cum şi de marea influenţă ce pre iotă dioa o câştigă Rusia
în ţările române!. :

„Le comte de Belleval, qui me prâsenta aa Prince estă peu pres du
mâme âge qui lui. Il paraît jouir exclusivement de sa confiance. [i parle
avec enthousiasme de la France 'J'ai regu de lui beaucoup d'honnâtetâs.
21 Prairia].

Le 18 Prairial, mardi, 7 juin, 6tait le jour que j'avais ehoisi pour mon
audience officielle chez le Prince râgnant de Valachie. A 7 heuresdu matin,
“le Prince m'a envoy6 Monsieur le comte de Belleval, son ministre au D&partement des Affaires Entrangăres, pour m'avertir qu'ă 11 heures, il m'enverrait
ses voitures et ses gardes.A 10 heures, son Pitar ou Grand Bouyer, est
venu de sa part pour me prier de fair avertir tous ceux de la nation frangaise. A 11 heures, ses voituros sont arrives. Celle qui m'âtait destinâe
6tait attele de six chevaux blancs richement caparagonnâs, les cochers et
les domestigues revâtus de hiillantes livrâes. A ma suite venaient plusieurs
voitures de difi6rents prrticuliers frangais ou sous la protection frangaise.
Cent hommes d'armes, dont moiti6 cavalerie, prâobdaient ma voiture qui 6tait
soutenue ă chacune des portires par douze huissiers habill6s en blanc; dans
la Cour du Palais, toute la troupe 6tait, sous les armes.
En descendant de voiture. j'ai 6t6 regu par le Grand Chambellan en
costume. Devant moi marchaient deux pages portant des cassolettes o brâlaient des parfums. A la L.cre salle, le Grand Postelnic, l'aga, le Grand Juge
tous en grand costume, sont venus me recsroir et m'ont -conduit auprâs du
Prince qui s'est avanc6 vera moi, m'a fait assevir pres de lui ă sa droite.
Je lui ai prononc6 un discours auquel il a râpondu de la manitre la plus
obligeante; des pages ont . servi le caf6, le sorbet, les douceurs ; les parfums
brâlaient partout. Tous les Ministres, les Boyards, 6taient debout. Le Prince et moi seul 6tions assis. Apres un, quart d'heure diun: entretien trâs-insignifiant, j'ai pris congă de S. A. st jai 6t6 conduit chez moi dans le mâme
ordre et avec la mâme câr6monie. J'ai fait distribuer soixante ducata aux
pages, aux officiers, aux huissiers et ă tous les gens du Prince qui m'appor„taient gquelqgues petits. prâsents, Depuis 7 heures du matin, ma maison 6tait
remplie. J'ai fait distribuer avec profusion caf6, liqueurs, etc. Le Prince, pour
honorer la nation frangaise, a voulu que ma râception futla mâme que L'avait
eue le Consul Gânâral de Russie, râsidant ă Jassy.
Dans l'apres-midi, j'ai 616 -dccup6 ă recevoir les visites. Les Agents de
Russie et d'Angleterre, tous avec leurs grands costumes, leurs chanceliers,
leurs secr6taires, leurs drogmans, sont venus me .voir. I”archevâque grec, les:
principaux Boyards, m'ont rendu visite, Ceţ archevâgue grec este un homme
de beaucuop d'esprit.
.

8 Prairial.

1. Tout nul qu'est le Prince de Valachie dans la balance politique de
VEurope, il n'y a pas de puissant souverain au monde plus occups et plus

-
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lui Ste Luce, se vede cum Francia câștigase influință

între boerii români.

Ac6stă influinţă începe a indruma pre unii tineri

din Principate

Paris,

spre

pentru

a 'şi face

acolo

educaţiunea.

Aşa

„inquiet de tout ce qui s'y passe. Ing6nieux ăx imaginer des circonstances, il
prâvoit “tous les râsultate d'une guerre qui n'existe pas encore et qu'il.
annonce. ]l entretient ă Viene
une -espece d'agent que Monsieur de Belleval
m'a dit âtre acer6dit6 pres de !'Empereur. Cet homme, qui s'appelle Grâgoire.
Demeter, recusille avec avidit6 tous les bruits populaires qui circulent, en
compose une dâpâche qu'il envoie officiellemant ă son Prince, et ă peine est
-„ elle arrivâe, qu'un Calarache est expâdi6 pres la Sublime Porte.
Les Boyards souffren“. difficilement qu'un Grec les gouverne, eţ leur
&migration continuelle en est la preuve. I7 y a plus de deux tiers de Valagues
dans la Transilvanie et la. Hongrie. ba Valachie est presque dâserte. La S.
P., malgr6sa politiquo ă fomenter eta entretenir la discorde parmi les
Grecs, finira par perdre les Principautâs de Valachie et de Moldavie. La
Russie exerce une intluence qui 6quivaut ă une propri6t6; par les nouvelles
stipulations consenties ă Iassy le 22 Octobre 1802, les Voivodes de Valachie
doivent rester sept ans. en place, et ne penvent-âtre destitu6s que d'aprâs le
consentement

des

Ministres

de :Russie.-Les

Consuls

Russesen

Valachie

en Moldavie ont le 'droit de s'opposer aux impots dae le Prince veut

d'assembler 16 Divan, etc.

-

A

“

et

6tablir,

Wapres cet 6tat de choses, la S. P. ne peut avoir dans ce pays qu'une
influence secondaire. Elle entretient cependant pres du Prince une espâce de
representant qui, d'ordinaire, n'y: vient que pour s'enrichir.: Celui qui s'y
trouve

en

ce moment se nomme

Divan-Eifendi..

i.

Passavun:Oglou continue ă pilleret ă briller tous les villageș. On m'a
assur6 que le Consul Gân6ral de Russie ă Jassy, avant appris que Passavan
Stait dans lintention de faire une visite ă Bucarest, lui avait fait dire que,
sil s'avisait d'approcher ă six lienes de'la ville, “il aurait ă faire
ă la
Russie. Cela est. d'autant pius probable que Passavan-Oglou qui s'avangait,
s'est retir6 auBsitât.

o

:

i

E

- Terapia, 18 Iulie, 1803. “

Țherapia, le 29 Messidor, an 11.

Citoyen -Mînistre,

|

La Valachie est toujours menacte par Passavan-Oglou
font des demandes exorbitantes d'argent au Prince Ipsilanti.
de Passavan, est le plus tenace. Terchneik-Oglou, Hayan de
le protecteur de la Valachie, mais.il demande en effet des

. Ses sous=ordres
Manau, Bimbachi
Rousehouk, joue
contributions. On

prâtend. quo cette situation d'affaires peut 6tre utile ă la Rusgie et que ses
trowpes entreront au besoin chez les Valagues pour les dâfendre. Ce sont les

catholiques qui font courrir.
ce. bruit.
De
- Un negociant nomm6 Lesl6e, Anglais de nation, et correspondant de la
C.ie des Indes Orientales ă Smyrne, - 6crivait depuis longtemps ă ses amis,

Frangais ă Constantinople, que la gusire 6tait inâvitable, stil prend occasion

-
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vedem, în Martie 1803, la Paris, pre boerul moldovenesc George Bogdan,
care studia jurisprudenţa 1.i

Cu puţin mai înainte de ce tin&rul Bogdan să se fe dus să studieze

la

Paris,

aflăm

pre

un

alt

studieze. Acolo junele Armaş

fiii

de boier

mergând

la Viena

să

«Joan de Canano», fiul boerului Şerban

Canano mare Spătar la Iaşi, perdendu-şi timpul în petreceri, tată-săi
îl rechiamă şi apoi iertendu-l?, cu voia lui merse la Berlin, să studieze
mai departe.
In Septembrie 1800, ajunse la Berlin junele Canano, unde se âistinse Ja studii şi prin purtare, dar se înfundă in mari datorii, tată-săă
netr&miţendu”i la timp subvenţiunea, .
A
Şi la Iaşi Francia isbutesce a avea un representant recunoscut
de Pârtă. La laşi este trâmis comisar Mechain, căci generalul Brune
nu are informaţiuni mai precise despre Curtea lui Moruz, cu tâte că
scie că Ruşii aii în Moldova aşa de mare ascendent, în cât sunt mai

mult domni decât protectori. Generalul

Brune la tâte ocasiunile de-

năânţă guvernului săi pre Principele Ipsilante, care se fățăresce că este

“pentru Francia, pe când

în realitate lucrâză contra ei împreună

cu

cela-l-alt fățarnic, comitele Belleval +.
de l'6vânement pour prophâtiser que la Turquie se dâclarera contre la France,
et il engage ses bons amis ă prendre les proteotions Girangeres pour garantir
leurs fortunes.
On m'a assur6 que le Drogman Fonton avait conseill6 au Prince Ipsilanti d” 6crire une lettre soumise au fer Consul, ef, que, sil pouvait obtenir
une râponse, ce gerait l'acquit du dâpât des chancel leries qu'il a pris pendant
la guerre.
Hurm.

Vol. 1], supl, ].

4. Vegi Hurmuzachi, vol. ÎI, supl. I, pag. 255, doc. 351.
9. Vegi seris6rea pastorelui Hauchecorne” din Octombre 1802, în «Acele şi
fragmente» de N. Iorga, pag. 374.
3. Pentru plata datoriilor lui Canano Și pontru regulata lui ajutorare cu

bursă de la tată-săii a intervenit pre lângă diverși Domni ai Moldovei, mulţime de pers6ne oficiale prusiene, între care ministrul Haugvwitz către Domnitorul Moruzi şi către Enobelsdorif.
Veji

actele de la pagina 878 şi 879, [£,

Acte

şi fragmente

..

.

.

.

Iorga.

4. Pera, 23 Mai

Citoyen Ministre,
.

de N.

.

.

.

.

1803,

«.

Pera, le 3 Prairial, an îi

Le Prince Ipsilanti, protâgă de la Russie, ne donne ă la Porte que des
nouvelles d6favorables ă la Râpublique Erangaise, quoiqu'il ms fasse 6crire,

i
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Ipsilante chiar şi Qirect seriea lui Talleyrand din Bucuresci, în
31 Maiii 1803), ca să 'şi scuzeze purtarea. El dice lui Talleyrand, că
scie că are mulți inamici cari *! araţă Franciei sub colori nefavorabile, dar că speră cum că guvernul frances va fi drept şi nu va da

ascultăre delaţiunilor inamicilor săi.

Adevărul este, că noua situaţiune a Franciei deplin impăcată cu
"Turcia împingea pre îpsilante la asemenea curtenie către Francia, în

din Tunie 1802 şi în
urma tratatului dintre Francia şi Porta Otomană,
arma

dietei de la Ratisbona,

24 Martie 1803. De- aceea nu numai Ipsi-

lante, dar şi. Moruzzi, în 92 Iunie 1803, se grăbesce a scrie Generalului
Brune din laşi, că au primit ca plăcere pre Generalul comisar francez
Mechain şi va înlesni relaţiunile comerciale cu republica franceză.

Aduce-vom mai departe, la istoria Domniei lui Alexandru "Moruzi .
în Moldova, scrisârea lui către generalul Brune, din 22 Iunie 1803.
Cu tâte aceste asigurări date de Ipsilante, generalul Prune continuă
a] descrie răi la guvernul francez la tte ocasiunile. Chiar după primirea strălucită ce Ipsilante făcu lui Ste Luce la Bucuresci, ambasadorul
serie la Paris în moa nefavurabil pentru Domnitorul munteaa şi "1 de“

nunţă, ca intrigând contra Republicei franceze ?.

ainsi quwau Ministre
agent, qu'il nous est
Le comrnissaire:
connaître la cour du
incertaines ; mais

Champagny, par un piâtendu Comte de Belleval, son
entierement dâvous.
Mâehain est parti pour se rendre ă Jassy. Îl me fera
Prince Moruzzi sur laguelle je n'ai que des donnes

je sais

que les Russes

ont

un

tel ascendant

en

Moldavie,

que leur domination y est presque aussi certaine que leur protection. Ce Bel:
oval m'a mand6 qne vous aviez quitte le Ministere.
|.
suplement
II,
1. Harm. documentul 375 volumul
4, «Depuis que le Citoyen Ste Luce -est ă Bucarest, il n'est sorte de politesses, de prâvenances et de. defârences qu'il n'ait regues, soit de la part du
Prince, soit de M. de Belleval, son secrâtaire des Affaires Etrangeres, et je dois
dire, que sa conduite forme et mesurte devait en eifet lui attirer ă la fois beaucoup de considâration et nous rendre sa prâsence tvâs-utile ă Bucarest. Cependant, cetagentă su aprecier ces dâmonstrations ajfectueusses ă leur juste valeur.
Ces mânagements extârieurs pouvaient prouver qu'on craignait le gouvernement.
frangais, mais non pas qu'on l'aimât. Toutes ces men6es secrâtes ne nous

laissent

point de doute sur les vâritables. sentiments du Prince et de son secr6tairo,
car la petite Cour de Bucarest se montre fort industrieuse ă inventer des perfidies pour miner notre crâdit pres ia Porte, J'ai eu tout recement une preuve
bien &vidente de cette mauvaise foi: le Reis-Bffendi me fit informer qu'on
lui 6crivait de Bucarest, que le Comissaire Ste Luce avait demand officieilement
au Prince de faire un voyage ă Widdin. Une semblable communication. 6tait
dautant plus faite pour m'6tonner. que je n'avais rien vu dans la correspondance de ce Commissaire, qui m'ainonqât une pareille dmarche, et que jo le
connaissais trop sage pour l'avoir faite sans m'en prâvenir, Cependant je lui de-
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scrie

că, după sfatul lui Fonton, Ipsilante
se
arată făţarnic amic al Franciei, pre când în
realitate lucrâză contra ei:
«Il

la Russie;

Tui a insinu6 de faire beaucoup de
presents aux ministres
cette souplesse

envers-

cette

-_ă davoir son indipendance. On a r6pa
ndu
proposition faite par le Premier Consul:-ă
d'un royaune de Pologne et la r6ponse
de
trer son divouement pour -la France
que

puissance

ne

Pouvait

amis de

gue. le

'mener

an imprim6 contenant une pretendue
Louis XVIII, da 26 t6vrier, dernier
ce dernier. C'est en affectant de monce Prince Grec accusille et propage

toutes les calomnies de ses ennemis”.»
|
Ma
Cu o di înainte, la 19 Octombrie 1803, gener
alul Brune mal scrisese :

«Le Prince Ipsilante, qui a dă vous
demander votre bienveillance, est
„ă Paffat de tout ce qui peut "vous
nuire. Il vient d'envoyer son secrâtăire
en
Russie pour arranger son roman. Cest un
ennemi capital, bien fourbe et bien Grec2
,

La 20 Octombrie 1803, generalul Brun
e scrie Guvernului francez:

<On ne peut nier que les Russes n'aie
nt secrâtement. une part encore plus
active que les Anglais, aux troubles
de ia Morâe. Ce sont leurs agents qui
attisent les flammes. Je vous en ai nomm6.
plusieurs, et on pourra mettre de ce
nombre celui quele Prince Ipsilauti
vient dy envoyer.
Fonton (agentîn serviciul ambasadei
Rusesci din Constantinopole) qui
nous dâteste d'une maniere impossible
â rendre, . a. conssill6
au - Prince Ipsilanti de jouer un double.role ă Pegard
de la France. [1 consiste ă faire somblant de mettre tout son espoir dans
la protection „de cette puissance et
de

tout faire contre elles dans ses rapport ă
la Porte.
SI

Doe

-

i
mandai. des explications prâcises, et,
comme je Pavais prâvu, il en est râsul
t6 que toute cette affaire n'6tait q'une
pure invention du Prince. Non seulemen
i .
le citoyen Ste Luce „ne lui avait point
demand6 ă faire un voyage ă: Widdin,
mais il ne. lui avaiţ mâme jamais dit
un seul mot qui put fair6 supposer qu'il
en eât le projet. Le prince a pretendu
avoir seulement 6criţ &ventuellement
au Heis-Effendi pour savoir quelie
conduite il aurait ă tenir s'il arrivait
que
le Commissaire francais demindât
a faire un tel voyage, Malgre en demi
decader, on_ne Saurait, se meprendre sur
le but de ce faux zaport, lorsq'un voit
commissaire, anglais entreprendre reel
lement le voyage des ou prâtait le projele
t
au commissaire frangaise. Il est Gvide
nt: qu'on voulait donner le change
a
Porte. Le Prince a &t6 tout hont
la
eux

dela dâcvuverte dela petite iutr
igue ; ce
lui, qu'un malentendu dont il 6tait
fort fâch6, et auguel il dâsirait
qu'uh ne donat aucune suite. Quoi qu'il
en soit,
n'6tait, selon

j'aurai soin de faire les communications convenables au Reis-kifondi, de
le metire ă mâmo d'apprcier la fidelit6
des rapports du Prince de. Valachie,
Burm. Vol. IX supl. E, pag. 289:

1. Hurm. Vol. II, supl. 1, pag... 288.
2. Hurm: Vol, II, supl, 1, pag. 288.
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la 1803, mai

scrie guvernului

«Ipsilanti ne manque pas de nourrir la. Porte de nourelles contrairea au
maimtien de ses liaisons avec la France. Il faut que le gouvernement ture
soit bien troubl6 par le mauvais 6tat de ses affaires intârieures et autant encore par les fausses nouvelles qu'on dâbite sur ses amis les plus utiles» 1.
Pentru a îmyăca pre Ipsilante cu Francia făcu demersuri şi Curtea prusiană. Prin un agent corespondent al săi Piquet, de la Viena,
Constantin Ipsilante caută să se împace cu Francia. Piquot intervine
pre lângă Haugwitz ministrul de externe al Prusiei. Scriindu-i în 16
August (stil not) 1803 şi arătându-i situaţiunea lui Constantin Ipsilante faţă cu Francia, care-l ura dincausă că lucrese contra intereselor
ei, la ocasiunea încheierei tratatului dintre Portă şi Curţile Rusiei şi
Angliei gice că, în asemenea conjecture, Principele Ipsilante îşi pune
totă încrederea în puternica intervențiune «cu care Excelenţa V6stră
pururea a bine-voit a susţine interesele lui şi o-râgă să facă în favârea :lui, pre lângă guvernul francez, mijiociri cu care să'i asigure
Principatul ce Va bine-meritat “de la' însăşi protscțiunea Regelui Frederik Wilhelm2.

Von Bielfeld intervine, în Decembre 1803, la Porta Otomană,

în

favrea lui Constantin Tpsilante şi însciinţeză, că M. Sa Regele Frederic Wilhelm, «s'est employe en faveur de. celui-ci (W'Ipsilanti) ă
Paris, de maniere â faire revenir le Premier-Consul et le Ministere
de la Râpublique des idâes d6savantageuses qui auraient pu exister
chez eux ă son sujet». Ambasadorele prusian a aflat, că la Portă s'a
primit nisce sciri nefavorabile pentru Ipsilante asupra simţimintelor
guvernului frances, cu referinţă la el, de aceea caută să liniştescă
Porta asupra unui servitor credincios ca Îpsilante. Bielfeld speră, că

în intervenirea Regelui

Prusiei la Paris în favârea Domnitorului, Porta

nu va ved6 decât, «la preuve râiter6e de son dâsir de lui rendre service, dans la personne dun de ses adherents les plus fideles et les
„plus dignes de sa confiance»?.
In urma acestei interveniri Baronul de Bieltfeld, care în negocia- -.

ţiunile s6le în favârea lui

Constantin

Ipsilante se consulta

bucuros

cu tatăl acestuia, Alexandru Ipsilante, scrie lui Frederic Wilhelm în
17 lanuarie 1804, că «Mi se pare că neamicii Principelui Ipsilante au
1. Huarm. Vol. II, supl. I, pag. 286.
2, Vegi scrisârea,

în

c Acte şi fragmente»

3. Veţi câcte și fragm.»

IL,"de N, „orga,

IL, pag. 390—391.

pag.

338.

H2.

|
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împuţinat mult deja; intrigele lor contra:
lui şi că
ea a fi mai drâptă

cu el»!

Porta

a început şi

„Regele Frederik Wilhelm, prin scris6re
a sa către: Bielfeld, de la
23 lanuarie 1804, confirmă din noă stăruinţel
e sale în favârea lui Constantin Ipsilante

şi-i cere să nu intârdie a face deme
rsurile ce s'au
ordonat în fav6rea acestui. Domnitor
, de 6re-ce 'cil S'agit. de couper
court, le plutât possible aux intri
gues “de: ses ennemis et d'en
prâvenir les etfets uitârieurs tantă
Constantinopls qu'ă Paris». Porta,
adaogă Regele, este interesată ca
însăşi a susţine pre acest om de
merit, care-i aduce mari servicii şi
care-i este forte trehuinciosîn un
timp de turburări şi desordine,
în care mai multe. din provinciile
ei
sunt în prada

rebeliunilor» 2,

a

In Februarie 1804, Baronul de Bivifeld
r&spunde, Regelui,

că, înţeles cu Alexandru Ipsilante,el a intervenit
pe lângă Reis-Effendi, dar sa
înțeles şi cu represen

tantul Franciei, care i-a declarat
că «nici republica francesă, nici agenţii ei la Cons
tantinopole nu nutresc «ie moindre
ressentimeni
reclame

» în contta lui Constantin Ipsilante,
dar că nu putea să nu
lui

contra

răpite in timpul

pentru

r&sboiului

restituirea

efectelor

câncelariei.

de un om al căruia Constantin:

francese,

Ipsilante
eră şelul. Să mijloe€scă. Constantin
Ipsilante la Portă: pentru ca să
se restitue acele efecte şi ambasadorul
frances va fi la serviciul lui
Constantin Ipsil

ante, la ori-ce ocasiune» 3,
i
„Nu prea era deplin asigurătâre o prom
isiune sub reservă ca acâsta,
totuşi Constantin Ipsilante, fârte
abil negoţiator, isbuti să mai împace
pre Napoleon, aşa că, în 4 ori 5, Octombri
e 1805 «Monitorul frances»
va pubica o dare de sâmă forte
favorabilă despre tot binele ce Cons
tantin Ipsilante a

Dar

adus
publicaţiunea

erei românesci în cei trei ani: de
domnie.
favorabilă din gazeta oficială a Repu
blicei

francese tine cu puţin timp inainte e
mazilirea lai Constantin Ipsilante
Şi invasiunea rusâscă de la 1806
în Principste.

1. Vegi Acte și fragm. II, pag. 392.
2. Vedi Acte și. fragm. ÎI, pag. 892.

3. Vegi Acte și fragm. II, pag. 392.
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CAP. XXXIX.
cercetare a domniei

de

" “Coutinuave

,

Constantin /fsilante.

lui

Să urmărim acum istoria domniei lui Constantin Ipsilante în legătură nu numai ci intrigie diplomatice din Constantinopole. dar şi cu

coprinsul faptelor lăuntrice.
Constantin, Ipsilante, după ce 'şi-au „regulat afacerile în Constansatul Radovanii,

la

opri

ce se

după

tinopole,

a marelui

Ban Scarlat

Ghica, pentru ca să facă cunoscinţă cu boerii ţărei, cari "i-ai eşit
inainte, intră în Bucuresci a doua gi de dioa Sfintei Puraschive, ia
44 Octombre. Pre când se cânta tedeumul în biserica din sat se simţi
an grâsnic cutremur şi a doua di, când Domnitorul întră în Bucuresci,
găsi aci .multe ruine şi mulţi morti din causa cutremurului. Dionisie
nenorocire

acâstă

povestesce

rhulte

mai

în

jalnice 1. Atunci

versuri

cădu turnul Colţei 2 şi palatul domnesc “fiind

sdruncinat,

Constantin

Ipsilante fu silit să se aşede la mănăstirea Văcăresci.
N

:

,

4. Tom. ÎI, pag. 212.
2. Iar pământul pretatinileni de a sa nenorocire
Suspinând ea o fiinţă, îmbrăcată cu simţire,
A crăpat în multe locuri și din sînu-i. a vărsat,
Lacuri, rîuri sulfurâse,ca când ar fi lăcrimat.
Turnul cel înalt al Colţei, care 'n Bucuresci domnesce
- Preste cele-l-alte turnuri, și de o sută ani trăesce,
- Astă dată plcă capul, nu mai pote resista,
Se rostogolesce, geme până *n temelia sa.
Nu mai dic despre biserici şi clopotniţă şi palate,
Vechi şi noui, mari şi frumâse, cari se răstorn sfărmate...
„Dim eausa acestul cutremur, case multe și biserică fini stricate, se scumpi.
preste

măsură

materialele

Atunci, ia 1802 Novembre,
ziașilor și salahorilor.

de construcţiune

în Bucuresci

Nartul prevede :
6 taleri mia de oca de var.
v

920 bani
vi

mia

de cărămidă

Oa
=

3

2
—„pe

gi

| = | wow

>

„30

203

>

>

>

3

>

hârdăul de nisip.

de frunte.

>

a 9-a mână.

>

53-a

gi meșterul lemnar de frunte.
>

al

»

>»

și plata

meșterilor,

Domnitorul puse nart la materialși la plata mesei

2-lea.

Ă

3-lea.

Vegi cod. XLV, rhiva Statului -Bucuresci.

e

14

|
Noul

Domn
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aduce

numire la tron, prin

arătat

care

in

cu sine de la Constanti
nopole firmanul său de

care Porta constată,

dectoinic la cele

domnia

|

poruncite

Moldovei a probat

că Alexandru

lui ! şi că de aceea

Suţu nu s'a

este numit el,

pricepere şi hărnicie deo
«Deci, cunoscând cu înț
sebită.
elepciune, că hărăzirea
numitei domnii s'a
fâcut ţie, pentru credin
ţa, şi bună-voinţa împ
ărăției inele către tine
Şi cu scopos ca să pui
,
t6tă puterea ta, peiitru
ca să ocârmuesci spre
plăcere tâte trebuinci
dsele pricini, cari se
cer ŞI S'ai încredințat
vrednicia ta, şi să câştig
la
i tâte mijlcele cu car
e să vie ţeara la mai
bună stare
şi sporire».

|

o

ă
E
firmanului, prin
care P6rta dă satisfacţiun
e la multe din cererile boe
rilor munteni,
cereri adresate ei de cână
erai pribegi în Ardeal 2.
Dionisie Fotino
dice că : Sultanul prin hati
humaium a acordat mai mul
t, decât ceruseră
boerii. In adever, boerii
insisiaseră mai mult asu
pra nuimirei lut Constantin Ipsilante şi a scutir
ei ţărei de tribut măcar
pre un an de gile.
Porta a acordat ca: locuit
orii să rămână nesuperaţ
i
în curs de un an
şi liberi de ori-ce servicii
împerătesc, să nu fie supera
ți la caiafetul.
și portul lor. Se reinoesc
disposiţiunile nizamului
dat lui Alexandru
Ipsilante, cu referinţă
la intrarea de Turci în
ţeară,
|
Se fix6ză tributul anual la
|
649 pungi de bani şi 90 mii
de taleri
în bani și lucruri.
”
|
a
Se decisese încă prin anteri
drele hatişerifuri, că «pentr
u Domnie
să nu se ceră pre fieş-c
are an ban
Ţeara

se orinduesc

în

adevăr

după

capătă

vreme,

mult decât este obicin

DOU

sa nu

ii
se

avânt,

la

citirea

mucarilului». De la Dom
aii ce
câră <giaizele şi avaetu
ri mai

uit din vechime, care aceste
giaizele şi avaeturi
să nu seiae de la raiele
, ci să se plătâscă din
ven
iturile chiar ale
Domnilor: ocne, vămi,
şi din rusumaturi».

Punctele mai importante
din haţiserit fură însă cel
e următâre :
1. Domniase dă pre 7 ani
dep'in «şi pre cât nu se
va
ar&ta greşală
dovedită, Domnii să nu se
facă mazili mai înâintea, vre
mei de 7 ani;
iar. intr'acestă diastimă de
7 ani arătându-se vina, de
se va da scire
despre. partea împ6răţiei mel
e către solul Rusiei şi de
se va dovedi
e

1. Dăm în anexe întregul firman, după
tesaurul de monumente de Papiu, II
307.
|
>

pag.

o
2. Cum să nu sporâscă influința:
_
Rusâseă când insuși hatișeritul recu
diversele șarturi şi privilegii le-a
ndsce, că
rigrad» ba încă hatișeriful dice, dobândit „80lul rusesc ce se afla la facă solul «ai arttat la prea pute
Portă, prin tacrir, având poru
rnica mea
ncă despre partea împerăţiei
lui, ca să crră
adaos la șarturile de may nai
nte,
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şi se va încredința, că

acea împrejurare

cu adevărat

|

este vinovat

5

la greşelă, numai

să fie sloboa a-l mazili».

la

|

„Cu asemenea disposiţiune, mai rămâne cui-va indoială că Domnii
Munteniei şi ai Moldovei devenei în total subordonați Muscalilor ?
2. Acestă infiuinţă a Rusiei este asigurată şi vin următorul articol»
în care Pârta recunâsce solului Rusiei dreptul de.a se amesteca în

fixarea de către

boeri impreună cu Domnitorul

a dăjdiilor fie-căruia -

“an. Porta ia angajamentul să arete ; «ipolipsis la anaforalele şi arătările
"ce va faca după vremi solul Rusiei, atât în acâstă madea (afacere) a
dăjdiilor, cât şi de privilegiurile ţărei şi mai vertos pentru paza şarturilor ce se coprind în acâsta prea înaltă poruncă Imp&iătâscă.
3 Boerii pământeni dobândese prin nou! hatişerit 6re-care precădere asupra boerilor greci. In anteridrele hatişerifuri se dicea:
aboeriile ţărei Rumânesci şi a Moldovei de vreme ce se cade a se da între
greci şi pământeni cei aleşi, cari pot a le chivernisi bine şi de credinţă,
pentru acâstă ! yricină a boerilor, se lasă la cei dup& urmă Domnia
Țărei Românesci şi a Moldovei, ca să metahirisescă la slujba lor după
_trebuinţă pre cei credincioşi și vrednici, atât: din greci, cât şi din
pământeni, protimisind pre cei mai de trebă din pământeni boeri la.

boeriile ce sunt înadins cuvenite pământenilor».
Prin noul hatişerif se dispune, ca «Dregătoriile țărei să se dee
la pământeni, şi numai. ca escepţiune, să adaogă că, să fie în puterea

Domnilor după vremi, să aleagă şi să orinduâscă la acelea și din greciă

cei cinstiţi şi cu sciinţă şi vrednici acestor

dregătorii».

Cum

boerii

pământeni în răsboiul — încă surd dar nu mai puţin real-. ce făceau
grecilor, eari le-âi luat slujbele, îi acuzau că fac. abuzuri, hatişeriful
. adaâgă; că Domnitorii ai obligaţiunea a pedepsi pre Grecii, cari vor face
ţ&rei vre-o supărare, şi să-i mazilescă după cum şi pre boerii pământeni.
4. Abuzul beerilor cu seutelnicii inmulţiţi în paguba visteriei şi
a Domniei, este stavilit „prin hatişerit, căci. altmintrelea Domnul era

incapabil să refuze boerimei

înmulţirea de lude

scutelnici. «Pentru

ca să se ridice'şi să lipsescă catachrisis ce sui întâmplat la mad6oa
raelelor ce nu daii bir, la scutelnicir boerilor, şi aceea, ca să se
uşureze greutatea

acestei dări fără de orânduială, să nu rămâie slobod

de bir nici unul din raele, afară
din vechime la visterie, ci toţi
şi să. se zăticnescă cu totul
raele despre partea taxildarilor
1. Tesaur II, p. 311.
2, Tesaur II, PE 34;

|

de suma; scutelnicilor ce sunt înscrişi
deoțotrivă să ridice greuiatea dărei
fieşicare suț:6rare şi neodihnă către
dajdiilor 2,
!
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5. Mai coprinde hatişeriful şi alte disposiţiuni de natură cu
totul
internă, dându-se aici ocasiune. Porţei şi Rusiei, să calce
în picidre

autonomia legislativă a poporului Român, -ori barem
a Domnitorului
şi a Divanului. țerei. Aşa hatişeriful se oc"de:
up
menzilu
ari, (poste),
de spitale, şcoli, pavele. oștirea de neteri, ba până
și de regularea
averilor călugărilor, dispunând că aceste averi,
chiar şi ale călugărilor cari nu sunt legaţi de vr'o mânăstire ori de mitropo
lie, au să |

intre în casa ajutătâre, la săraci şi la alte fapte bune,
|

Averile

mănăstiri.

călugărilor

legați

-

la vr'o mănăstire

Să

remân

ale

acelei

6. 'O disposiţiune mult dorită de teară de la o laltă fu
acea care
otări, ca oştirea turcâscă să iasă -din țeară neintâr
diat. Singura
reservă pentru 'evacuarea Munteniei de stea turcă
este, ca lefile
ostaşilor acestora să fie plătite cât mai curând de țearăSe dispune
că să ajute şi Moldova la acâstă aguitare de lefi a
oştenilor turci,

deşi. ea nu este ocupată de oştire.

7. Hatişeriful mai coprinde un: punct de 6recare semnificaţiu
ne.
EL amintesce, că «s'ai dat mai nainte poruncă, că boierii
cari ati
„ slujit cu credinţă la prea puternica impărăţie şi se supun
la Domnii lor,
să li se dee chiar treptele şi dregătoriile cari s'au invred
nicit mai
nainte de resmeriţă (1802) şi să li se lase în stăpânirea lor
moşiile

lor». . Pârta cere ca încă să se facă boerimei de Domnitor ori-ce
ajutor, să se sporâscă moşiile şi cOprinsul boerilor la care razimă

traiul lor şi ca să aibă, după vechiul obicsiă, folosurile ce li
se cuvine
şi tregtele dregătoriilor lor ceior de mai nainte. Toi ce
ii se cere

boierilor este să aibă mare

supunere la poruncaşi voinţa Domnilor

şi «să se lase (şi e:) de cererile fără de cuvent şi fără de
cuviinţă şi.
mai als de acele cereri ce nu le pot suteri rael-l« din
pricina pră-

pădirei Ja care au cădut
li se recunâsce

dreptul

ce li se cuvine».

țeara in vremea

războiului...» Doimnitorilor

a pedepsi pre boi.rii nesujpuşi...

«cu pedepsa

*

«Rusia

Din analisa de sus a hatişerifuluşa
i
îşi sporesce

prea puternicia

putut explica fie-cine cum

in ţările române,

cum

scade acea

Domnitorilor, reduşi la domnii de 7 ani, cum ţăranului şi boerului
se arată muscalul ca cel mai mare protector... Deacă după pacea de

ia Nuiciuk Kaitiargi a căşiigat

dup6

aprope

hatişerilil

mai

sus

de a. fi incorporate

Rusia.o mare înriurire in Principate,

analizat,

sar părea

la Imp&răţia

Rusescă.

că Principatele stai

m
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Una, din cele dinteiu grije a lui Constantin

Ipsilant, venind la

Bucuresci fu aceea de a îndepărtă din ţeară oştirile turcesci. Pentru
“acâsta urma

e.te
. Ipsilan
să le pâtă plăti lefile, otărit

găsise casa Vis-

: constată
tieriei ţărei slăită de tot în tomna anului 1803. Knolsberg
sci
Bucure
din
lm
acâsta şi el în scris6rea lui către Frederik Wilhe

ţărei isbuti insă
trămisă la 3 (15) Lunie 1803. Cu indoitele dări impuse
Ipsilante reuşi să
să facă faţă la nevoi. Fotino arată, că Constantin

pre Hasan-Paşa cu turcii sei. Fotino adaogă:

scâtă din ţeară

«după

în linisce şi pace».
acesta, nefericită ţeara rumânească rămase
e supărată de Pazvannu
ţeara
te
Va să dică în primele momen
pre -marele PosVidin
la
toglu, ba, chiar Ipsilante trămite la densul
u îi amiciţia.
cerând
bani,
“ telnic Constantin Caragea, cu daruri şi cu
a fu nuCarage
şi
e
Pazvantoglu primi cu grăbire propunerea şi daruril
veselii,
de
a început dile
mit Caimacam ia Craiova. Acum, dice Fotino,

baluri şi cupetreceri şi iericiri pentru Români ; la Curte mere
începe a deveni
nunii... Dar liniştea nu ţinu mult căci Pazvantoglu
pretenţios, 'cerând tot mai

multe

daruri

şi bani, ceea

ce Ipsiiante să

i.
vedu silit a nu "i refusa şi a-i trămite prin Divan Efendis

eseră
zădarnice tâte încercările, căci Pazvantlii, cari promis

.

pace,

Ostroveni. 6000
la 48 Ianuarie 1803 trec Dunărea pre gheaţă pre la
Manah-Ibraim
de pazvanlii cu multe tunuri, sub comanda faimosului

ca să potă mai
şi -a altora, pretind că mai intrat ca duşmani, ci numai
că scopul lor
urmă
în
t
cu inlesnire ataca Nicopolea, dar s'aii dovedi

e, începe iar jalnica
era, altul. Pe o iarnă cumplită, cn troieni gr&znic
ca să împedice
bejanie, fără ca Domnia sa pote pune vre-o oştire
sci. Manah şi
pre Pazvânlii de a veni de îi va plăcea chiar şi în Bucure
că: «ei trec ca amici şi
cei-l-alţi capi serieai lui Caragea la Craiova,
iuni) pentru oştire,
ca sa le trămiţă cât mai curend zaharele (proviz
şi proviziuni
precum
itate),
să le pregătescă Gonacuri (case de ospital
şalturi, şi
şi
e
contăş
de cafea, zachar, capoturi şi blane de samur,
scrieaii
aceste
tote
telegari peniru transportul tunurilor ; şi pentru

ca să se facă fâră întârdivre

şi smintelă,

ameninţându-l

cu pedepsă

cu deamănuntul
fără desculpare. Caimacamul a raportat Domnului
s'a argtat întruameţi,
se
a
de
despre tote aceste, Domnul, departe
mentat la furexperi
er
acâsta cu cumpănirea şi curagiul unui corăbi
să

Caimacamului, ca
tunele şi talazurite mărilor. El a r&spuns îndată
uleze tote
facă Pazvantliilor tote înlesnirile

cererile lor.

*

putinci6se

şi să se îndest

-

4, Vei Iorga, Acte și fragmente II, pag.

2. 'Trad.: Sion pag. 213 part. IV-a.

382.
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Lui Von Knobelsdorit îi arătă C.
Ipsilante, când trecu pre la
Bucuresci, în 4 (13) Iunie 1803, că
de curând Manaf-Ibraim i-a trămis
0 nouă somaţiune amenințând ţeara
cu foc. Şi sabie, deacă în trei
dile nu “i va fi

tramis suma de 180,000

lei, zaherele

, fen şi presente
bogate pentru el. Domnitorul «qui
ne manque pas d'6nergie» dice
Knobelsdorit, a convenit cu densul,
că singurul mijloc de a scăpa de
asemene vexaţiuni ar fi de a Opri
trecerea lui. Manat-lbraim dincâce

de Dunăre. Tâte puterile lui Pazvanto
gin nu treceau de 5000 'oşteni
şi din aceştia nu toţi puteai invada
Muntenia, căci Pazvantoglu avea
deschis r&shboiă şi cu Tarsenic-oglu
aranul de Rusciuk. Numai Bucu-

rescii—dice Knobelsdorft—aii. prest
e 100,000 locuitori. Cam dar să
se
temă atâția Gmeni de câte-va mii
ai lai Pazvantoglu ? Diplomatui
prasian indemna pre Constantin Ispsi
lante, să nu mai satisfacă, cererile
şi requiziţiunile nramicului, ci să
se prepare de resistenţă şi să 7]
impedece de a mai invaze țeara.
Dificultatea
de executare a acestui plan venia
de la opunerea
boerimei : «leur lâchet6 est telle, dice:
Knobelsdorft, qu'ils voulaieat,

ainsi qu'ils Pont fait Pannee vassce,

fuir en Transilvanie

». O proclaniaţiune ameninţătâre a lui Constant
in Ipsilante opri momentan acestă
nouă emigrare a boerilor. Knobelsdorff
, la rugămintea lui Constantin Ipsilante, a admionestat baerimea şi
s'a silit să "i inspire ceva curagii.
Cu acest scop Ktobelsdorf
i-a convocat la el la gazdă : «je ferai P'im
possible pour &veiller dans ces cours Îl&tr
is quelques âtincelles de vigueur»!.
Domnitorul ia măsuri de ajp&rarea Bucu
rescilor. «Pe de o parte
a pus streajă, ca să nu lase pre nimeni
să iasă din oraş ; iar pre de
altă parte a trimis în judeţele -despre
munte şi de peste Olt de
a adunat plăeşi grăniceri şi panduri,
(nepoţii oştirilor Românesci .
pre care Mavrogheni le reinfiinţase), ca
să improviseze o oştire.
In adevăr, recrutând un număr inse
mnător de, 6meni, i-a îmbrăcat cu mintene, cu poturi, cu căciulițe -uni
torme, pre unii în culori
roşii, pre
alţiiin culori

verdi.

treptelor de neguţători de: stai

Pre

lângă aceştia, a ordonat tuturor

ales dintre ei cei mai tineri,

mai credincioşi şi ryai vrednici, şi s'a organizat în oştiv
e numiţi Orășeni. Tot
odată a trimis de a adus şi o s6mă de cazac
i, cari se întemplaseră
să

se găsâscă aprope de Moldova.
ae

a

.

|

|

|

a

1. Acte și fragmente, Il, pag. 384.

2. Von Knobelsdort serie Regelui Frederic
Wilhelm, că Constantin Alexandru Ipsilante adunase deja în 13 Iunie
1803 o oştire de 3500 Gmeni și 1500
Cazaci. Acești Cazaci pre care cronicarul
român îi gice Moldoveni, Knobels-
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Domnitorul a adus tunari experimenţaţi, de aii pregătit tunuri şi
te cele-l-alie trebuitâre. Intrun cuvint a înfiinţat o oştire nouă ca de

4000 de 6meni, cari împreună cu alţi opt mii

ce fuseseră

sub

arme

de mai nainte, sai pus pe picior de bătaie la cel întâiu semnal al
Domnului.
După toate pregătirile acestea făcute mai curenă decât în două
septemâni,

a trimis

cinci

sute

de

călăreţi aleşi

şi voinici cu ordin ca

să şedă pitiţi (tupiliţi) prin satele de pre lângă Giurgiii şi când vor vedea
pre Pazvantlii venind spre Bucuresci, să-i urmărescă de departe fără
să se arate şi numai când vor vedea, că cei din Bucuresci încep a-i
lovi, atunci să încâpă şi ei a bate pre din dărăpt.
|

Boerimea încuragiată de Knobelsdorfi se linişti, ba chiar dete lui
Vodă

un subsidiu in bani de 50,000 lei pre lună.
Energica pregătire a lui Constantin Ipsilante fu ast-fel coronată
de succes. Abia era ajuns ia Iaşi în calea spre Prusia şi Knobelsdorii

primi veste de la Constantin

Ipsilante că Manaf-Hraim

a fostadus în:

posiţiune disperată.
Ast-fel Bucurescii: fară salvaţi şi când, în Iulie 1803,
acolo Baronul Bielteld, noul ambasador al Prusiei, Constantin

trecu pe
Ipsilante

îi putu grăi: avec beaucoup de confiance de la situation du pays et
de la sienne?. .
Pre lângă ajutorul dat ţărei de oştirea reorganisată de Constantin
Ipsilante, a mai venit ţărei în curând şi un alt ajutor: greutaiea, asprimea, nespusă a iernei din 1804 a contribuit în parte a impedeca
inaintarea Pasvantliilor de la Turnu spre Bucuresci.

Dar decă Bucurescii scăpară de a fi incendiaţi de ai lui Pasvan-

-

toglu, tot nu scăpară de a fi prada unui mare incendiu, la 28 August”
"4804, luând foc de ia o spițeri ie şi argend vre-o 12 ore neintrerupt, aducend mari pagube.
Abia acâstă nenorocire incepu a se repara, şi£ ială o nouă plagă

pre ţeară, în anul următor, ia Iulie: «o revărsare îmfricoșată de ape aii
înnecat, dice Fotino 3, câmpiile și ai sterpit semănăturile și pășune și
aii causat daune nedescriptibile».
Ceea ce contribui la salvarea Bucur escilor în pote şi sgomotele
a

dorfi îi gice că eraii resturi din Zaporojenii

emigraţi la Brăila pre timpul

când Ecaterina Îl-a voi să-i martizeze,
(lorga.

Acte şi fragmente

LI, p. 383).

„4. Iorga. Acte şi fragmente II, pag..385.
2. Iorga. Acte şi fragmente 1, pag. 387.

3. Fotino. Tom. Li, pag. 217.

.
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ce se. răspândiseră,

încă

în Iunie 1803, că Ruşii suni gata de'a
invăde
Principatele sub cuviut de a le apăra contr
a lui Pasvantogiu.
*

,

Amesurat cum. relațiunile Franciei cu
Anglia se strica şi se
pregătea r&aboiul intre aceste două
ţări, Rusia se apropia de Anglia,
care, in Constantinopole, intriga alăturea
cu Husia contra relaţiunilor
Porţei cu Franta. Amendouă aceste puter
i caută să provâce mişcări
în orient contrarii Turciei, când vă&d că Turci
a înclină spre Franţa.
Acestă inclinare se pare manitestă prin
faptul trimeterei, la inceputul
lui August 1803 a unui ambasador turc
pe lângă guvernul francez,
In trecerea sa în Franța prin Bucureşc
i a acestui ambasador, Ipsilante, după cererea Ruşilor, caută
să-l „întârdie:in cale, pre când.
„îndemnat negreşzit de Muscali, coche
ta cu. doui englezi cari erâi in
Bucuresci £,
ă
*

Suntem ajunşi la momentul cână principele
Ipsilante prin relațiunile care, -ca grec, le are în Morea,
caută să provâce acolo mişcări
favor

isate de Ruşi şi de Englezi, ca ast-f
el Turcia să nu pâtă servi
alianţei cu Franţa. Rolul de altă
parte, mai mult de cât ori când
dubios a lui Ipsilante, este cunoscut
de guvernul francez prin rapor:

tarile generalului
aduserăm.

Brune

din

49 şi 20 Octombrie
|
|

18032 ce mai sus
|
|

Ameninţătârele şciri ce sosea în
Bucuresci şi in Constantinopole, mărite în mod interesat
de . Ipsilante şi de; Moruzi, după
trebuinţele politicei Ruseşci, îngr
ozeai nu numai Porta otomană
dar
şi pre parti

zanii politicei francese dintre români.

Mai mulţi

dintre

boerii din Bucureşti,

Stantin Ghica, cer generalului Brune,

Franţa.

E

a

Citoyen Ministre,

între care

şi unul

Con-

să proteagă strămutarea lor în

1. Thârapia, le 7 Fructidor, an 11,

Il est arriv6 des paquets de Londres

î la mission d'Angleterre par une
estafette du Prince Ipsilanti. Ce Prince
a mal regu Kieffer, tandis QWil fâtait
et faisait fâter deux Anglais qui se trouvaient
ă Bucarest. Il ne croyait pas
au dâpart de lambassadeur ture eţ
Simaginait dans sa haute politique qu'il
devait. le retenir,
mais il a quitt6 Bucarest le 18 'Thermidor.

Hurm, Vegt şi doc, N, 387 de la pag. 365, pi
389 îd,

2. Hurmuzachi

vol. 1] supl. I pag. 288 şi 289,

ISTORIA

„„Gu

tote

încredintările

ce

ROMÂNILOR

avea

-

Talleyrand

TA

despre

duplicitatea

Domnilor români din Principate, el scrie generalului Brune la Constan-

tinopole că este în interesul Franciei de a cultivi relaţiunile cu Domnii
Ţărilor Românesci :
ia
x»

Ă

Rusia care nu putea găsi protestal aparent de a ocupa principatele, suggera lui Ipsilante o aspiraţiune, care, în alte împrejurări,

ar fi fost spre lauda lui.

ă

|

Pe la.finele anului 1803, Ipsilante

alianţa Ruso Engleză,
Domnie

ereditară

să ajungă
lui.

în familia

Ma

cugetă

că ar putea,

la independenţa

Principatului,
şcie, că

Brune

Generalul

ajutat de

oferă Angliei 4 milione şi pe atâta şi Rusiei, deacă

cu

Ipsilante

ele '] ajulă să-şi

Dă
lui Luce din Bucu:

” realizaze visul de independenţă şi ereditate:2.
Generalul Brune, mai scie încă, din raportul

vesci, că mai mult de căt în trecut, influința francesă e combătută1. Paris, Septembrie-Octombrie,
Paris... Vendemaire,

_

Le

(-er Consula

vu avec

satisfacțion

l'accusil

fait.aux

la Porte

et la Russie,

ont des droiţs particuliers ă Lattenition

1803.
an 12.

Commissaires-

que vous avez envoyâs ă Jassy etă Bucarest, par les Princes de Moldavie
et de Valachie. Je vous invite ă cultiver les bonnes dispositions de ces deux
Princes qui, par leur situatiun g6ographique st par les relations mixtes avec
du Gouvernament.
J'ai l'honneur, etc;
Hurmuzachi

voi, III, sup.

et ă Lint6râ

NE
a
Sign6:

|
TZalleyrand.

-

I pag. 290.

2. Notiţe relative la purtarea lut Ipsilante faţă cu politica francesă din Orient.
Vol.

207.

D.

110.

;

Decembre

DE

.

1803, Ianuarie 1804,

-“Nivese, an 12,
Ipsilanti cherche toujours ă se rendre indâpendant: Ses premiers Boyards
se rendent auprâs de l' Ambassadeur d'Angleterre-et offrent 4 millions ă l'Angleterre et autant ă la Russie, si ces Pujssances obtiennent de la Porte que la

Puincipaut6 soit hâreditaire dans la famille d'lpsilanti.

Pera, 14 Ianuarie,
a

Citoyen Ministre,

|

1804. -

Pera, le 23 Nivose, an 12,

Je crois. devoir vous transmettre 'extrait d'une -lottre que je regois de
citoyen Commissaire Ste Luce, et je. me sers pour vous le transcrire du chifiru
de correspondance particulier ă ce commissariat.
Tatcria Români.or de Y, A. Urechă.

FI

Ii

—SeoonuL

XIX.
— 46
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acolo, că la Curtea lui Ipsilante s'aă ii trodus unii boeri emigraţi fran:

„cezi, cari împrăştie svonuri defavorabile Republicei francese. Ba mai
mult, că guvernor al copiilor lui Ipilante a intrat un Beaupoil de St.
Aulaire, om fârte nefavorabil Franciei şi că la Bucuresci, Consulul

Rusiei respândesce «Le Courrier de Londres»
Calonne,

jurnal

cu totul inamic Franciei

redactat de Abbe de:

şi lui Napoleon.

|

Adevărat că Belleval se preface că nu-i mulţămit de Ipsilante şi
că e gata

să "i abandone,

să se întârcă în Francia, dar acesta e numai

un joc 1.

Le fait suivant, dont

je vous garantis

l'authenticit6, vous prourera les

Signs: Brune,
Oitomane.
Hurm

Ambassadeur de la Republique franţaise prs la Porte
|

rol, II, supl, ], pag. 292.

1. Tată actul:
“

Bucuresci,

i Martie, 1804.

Bucarest, le:9 Ventose, an 12,

le prince a bien voulu- nous engager ă diner le 6 Ventâse, J'avais la
veille accompagn& le citoyen Parrant qui fut predre cong& de S. A. Nous
avons vu le nouveau Grouverneur dle ses enfanis, Mr de Beaupoil de St Aulaira.

C'est un homme de 60 ans, qui n'inculguera assuriment pas & ses dlâves des
sentimenis favorables ă la France. Il annonce tout bonnement qu'il a ete chef
d'Etat major de laimte de Conde, ci que, si ses avis eussent suivis, 4000
emigres auraient fait la conqutte de la Prance; que dans ce moment Louis
"XVIII est plus pres que jamais de son trone. Je ne devine point ă quoi un
pareil homme peut €tre utile- dans l'instruction. Rien n'est plus plaisant que

Zentendre M. de Belleval et lui s'adresser la parole: Mr le Comte, Mr le
Marguis, sont au commencement, au milieu et a la fin de toutes lours phrases.

i ai Aaa

intrigues de 1'Hospodar pour se rendre indâpendant.
Sea premiers Boyards ont îti en dtputation, chez V' Ambassadeiw d' Angleterre. Ils lui ont dit gue la Principautede Valachie n'avait jamais die si!
heureuse que sous le Prince Ipsilanti, qu'il ctait. necessaires pour le pays que
“da Principaule fat hercditaire dans la famille des Ipsilanti, que la PrinciPauli donnerait par an 4 millions ă I' Angleterre et 4 millions ă la Russie
10ur leur protection.
a
|
On m'a assur6 que l'Ambassadeur avait promis ses bons offices et, qu'ă
son retour ă Constantinople, il arrangerait cela avec son ami, Monsiour d'Italinski.
„ Monsieur de Belleval, qui est: hai -ici, et qui mârite de l'âtre, a dit ă
l'Ambassadeur d'Angleterre qu'il dâteste les 6migres. Il s'est vant6 d'aroir
dernicremont regu de Louis X VIII la grandă croix de son ordre. La mort du
Capitan- Pacha a fait un vif plaişir ă P' Hospodar. Monsieur de Belleval m'a
assure que c'etait le seul ennemi du Prince. Ipsilanti, qui, pour l'apaiser, ctait
force irts-a0uvent ă lui envoyer dis presents considerables.
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Frância cunoscând
-Orient, dete o audienţă

putul anului

acum bine jocul politic
deosebită Ambasadorului

1804. In acestă

audienţă

al Muscalilor, în
ottoman, ia înce-

Napoleon caută. 'să deştepte

e sincer
pre Turcia asuyra situaţiunei şi cum numal Franciaîl voiesc
!.
binele, iar Rusia aprâpe iaii luat principatele

sur le Premier
II a 6t6 dit qwil s'6tait permis des propos tris imdicents.
ă la posConsul. L'echantillon que j'ai de ce quiil peut dire, me fait croire
E
|
”
sibilite de ce qui m'a &t6 rappurtt.
s nuMr le Consul de Russie m'a prâ:6 pour quelques instants quelque
guil
et
t
Bucăres
&
p
mâros d'un noaveau journal qui se propage beaucou
de
VAbbi
Mr
par
s
Londrea
de
r
courrie
reşoit pour M. Iialinski ; c'est «Le
on
revoluti
la
depuit
fait
îi:
est
qui
ble
abomina
plus
le
Calonne. C'est le journal
t le 19 Consul, îl .
ei depuis la criation du monde. En appelani ă Vassassindsur
regretă que le.peu
J'ai
tuer.
pas
mest
ssiner
prouve păr qualve pages gu'assa
de temps

que

ce

jounal a- 6t6 laiss6 ă ma

disposition

ne

meait pas

permis

l'Empire Otd'en extraire plusieurs articles. Un sourtout, sur la sițuation de
paraitrait
vous
,
PEurope
de
ces.
puissan
autres
toman en rapport avec les
„i
treş-curi8ux.
retiror en France.
Mr de Bellval tient, dit il, plus que jamais au projet dese
Il a Pair detre micontent. du

Prince.

n'est dupe «t

dont persone

C'est un jeu

ne ;soient.. en
Panalogie de leur caracttre ne me.permel pas de douter qu'ils soin d'amuser
du
chargi
est
soirs
les
tous
parfaite inteligence. C'est lui qui,
les Cours :0i
S. A. par le râcit des aventures qui lui, sont arrivdes dans
E
id a riste...
Hurm

.

Vol. I, supl. I, pag. 2%.
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„1.

Paris, 2 Martie 1804.

„: “Paris, le 10 Ventose, an 12. ++

e

Gentrul,

la
«Jai Plonneu» de vous: informer que le 1-er Consul, considirant
peret
n,
-Ottoma
Empire
VP
trouve
se
s
lesquelle
graviti des civconstances dans
important -des
suadi que dans une telle situation, le plus pressant et le plus
de la plus
t:
sentimen
le
par
lui
de ret Empire est de s'attacher ă
intârâts
V Ambas&
iire
particul
audhence
une
donner
entiâre confiance, a eru deroir.
a
sadeur Oitoman.
ement
Le but principal de cette confârence a sti diclairer le Gouvern
cesseni
ne
ăres
dfrang
es
Puissanc
es
agents-d
les
dont
ottoman sur les sugestions
de "Pobseder

.

1

Le 1-ex Consul a
- avec lequel la Purquie
union, est la
vâritable
inspirer des erâintes,

1...

[emma

fait senţir ă l'Ambassadeur Ottoman quele seul -6tat
soit râellement et sincârement dans. lea rapporta dune
France, contre laquelle cependant on a-r6ussi ă dlui
les dissensions 'qui
tandis que l'Angleterre porpâtne

de ses princiaffaiblissânt 'et dâtruisent les bases de son autorite dans une
harmonie qui
d'une
dehors
pales provinces, tandis que la Russie, sous les
de

s parties
n'existe. qw'en apparence, attente- ă son pouvoir:: dans plusieur
de supredroit
qu'un
Valachie
en
et
e
Moldavi
en
laisse
lui
ne
sa domination,
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Negreşit, în măsură cum
asupra intereselor ei, Muscalii

Francii.
tenia sa

Francia cârcă a deştepta pre Turc
ia,
înteţese pre acei din Orient
contra

Aşa că Ipsilante, pe la finele iui
Martie, îşi dă pe faţă nepriefaţă cu Francia: «Les nuages
qui s'âtaint derniărement
dans nos.

6leves
relations avec la Porte Ottoma
ne ! ont fourni ă la
patite cour de Bucarest une
occasion de montrer d dâcouver
t ses
scntiments envers nous

,- et elle

remarquable 2,

Va

saisi

avec

un empressement

matie înferieur & Pasceniant qw'el
le y exerce elle-meme, ci s'est empa
toule influence dans les 7 Iles Qw'el
rte de
le, est cependant autoriste ă prot
âger aux
m&mes titre
s que

ceux

que la Russie

est fondâe

ă faire

valoir.

1. Dice generalul Brune către minis
trul. săă, în 45 Aprilie 1804,
Pera, (Hurm. Vol. II supl. I p.
din
298).
2. Autânt PHospodar avait mis
jusquw'alors de aoin d rechencher
commisaaire franţaia, autant il lui
le
a montr6 de froideur ot de V6loigne
Il a 6t6 jusqu'ă defendre ouvertem
ment.
ent aux Boyards de lui vendre
Quelgues uns meme ont die destitus
visite,
pour avoim toansgresst cet ordre.
A Pares- tation pres, le Commissaire frangais
eussions dâjă 6t6 en guerre. Monsieur 6tait trait6 ă Bucarest comme si nous
nous faire croire ă son attachement de Belleval, qui nagutre s'efforgait de
ă la France, n'a plus craint de mont
sa haine pourle Gouvernoment
rer
francais et de faire parade ă Buca
rest des
d6corations qu'il prâtend avoir regues de..son maître. On rapporte
de lui ce
Propus ă un Boyard, qui lui manifest
saire francais et gui a dii destitud ait Vintention de faire visite au CormmisPour Lavoir fait. «Laissez lă, lui
«dit, tous ces Francais; ce sont
des brigands, des gens qui ne veul a-t-i]
ent que
«le bouleversemont. D'ailleurs, je
vous prâviens, que le Prince n'ai
me point
«qu'on aille voir ce: Commissaire.
Ces gens lă ne viennent ici que pour
«des troubles.» Un pareil propos
6xciter
dans la bouche dun homme tel que
M. de
Belleval est bien moins ofiensan
t qu'l n'est meprisable, et suffirait
pour
peindre le personnage qui la tenu,
s'il n'6tait d6jă que trop connu.
D'un autre cât, il n'ezait sorte
de “fausses nouvelles qui ne fuss
repandues & Bucarest. Un jour c'cta
ent
it la Russie qui. avait declare la
guerre
ă la France; un auire, c'dtait la
Porte Oitomane. Taniât, c'etait AI.
de Belleval gui annonțait que les Fran
ţais allaient debarguer en Mord
e, si ce
n'ctait dejă- chose faite ; tantăt. c'dta
st Monsieur le Consul de Russie Qui
donnait
lui-meme la nouvelle, que jallais
guitler “Constantinople. Il n'arrivait
pas un
Calarache de la Capitale que le bruit
ne courâţ aussitât qu'il apportait Pord
de Varestation du Commissaire et
re
de tous les Prangais. Les pPamphle
plus înjurieuz au Gouvernement
is les
ţais etaient propagta & Bucarest
lă, envoyes ici. On se flattait des fran
et de
plus

grandes

Dans ces entrefai

espârances; on annongait les

tes, Monsieur de Belleval, l'6cho
regu un renfort, et la Cour de
Buca
Monsieur Beaupoil de St Aulaire, rest un nouveau
dont !' Hospodar
neur de ses enfants. Une lettre
que j'ai regue du

de toutes ces nourelles, a
lustre, par l'arrivâe d'un

a fait choiz pour gouvercitoyen

Ste

Luce sur ce
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Asemenea manifestaţiuni ostile se schimbau neruşinat in manifestaţiuni de amicie, pe dată ce influinţa franceză lua precădare în
Constantinopole. Cu aprâpe o lună de proclamarea lui Napoleon de
împărat, marea lui faimă nu putea să nu aibă resunet în Constan=
tinopo'e şi în principate. In urma înţelegerei ce ocasionă audiența

ce dete (vedi mai sus) Napoleon I-iu Consul ambasadorului turc în
Paris, interveni, în Aprilie, un firman din partea Turciei, proclamând
amicia
Brune,

cu Francia, pe dată şi Ipsilante se gudură către
care scie însă ce val6re să dee la aşia ceval!

generalul

Nu numai atât, ci Ipsilante trimete la Paris pre Belleval, îndată
ce

(la 18 Maiii)

Napoleon

e proclamat

imperator.

Cu

scris6rea

din

1 Iunie (20 Maiu) 1804, Constantin Ipsilante recomandă lui Talleyrand
nouveau personnage,
remarquables

pour

contient
vous

en

quelqgues

particularitâs qui

transmettre

m'ont

paru assez

ci-joint copie.

Si l'Hospodar, en grossissant ainsi .sa maison de personnes qui ne dissimalent point leurs sentiments de haine pour le Gouvernement frangais,
semble ne pas vouloir nous laisser de doute sur les siens propres, la petite
__Cour de Bucarest est assurâment d'une trop faible importance, pour Qu6 nous
en attachions beaucoupă ses procâd6s, bien ceriains qu "ils changeront suivant
les cârconstances, mais, pam ceite raison meme, îl peut âtre bon de les remarquer,
et, afin de savoir ă quoi s'en tenir sur le compt6. des personnages qui ne
manqueront pas d'affecter un langage diffrent des qu'ils se reconnattront
tromp6s dans leuvs calculs et leurs esperances, effet qu'a dâjă produit le
premier avis du changement favorable qui s'est opâr6 dans les dispositions
de la Porte ă notre 6gard,
J'ai l'honneur, etc.
.
“
Signs: Brune.
Hurm.

Vol, “I] sup!, 1. p. 29.

i

„1. Constantinopole,

-

18 Aprilie 1804,

Constantinople, le 28 Germinal, an 12,

Cutoyen Premier Consul,
Les affaires ont pris. une nouvelle face. On a publi le firman gindral
d'amitie. On envoie des fermans particuliers oii il en est besoin. On a dâfendu
dans tous les Khans de rien dire qu piit offenser la nation frangaise. Le
fameux Yussuf-aga, Valid6 Kiayassi, ma fait dire qu'il avait beaucoup d'amiti6
pour moi, qu'il dâsirait que je fusse don ami. Le Reis-kitendi me comble de
pr&venances et; de demonstrations. Il n'est pas jusgw'au Prince Ipsilanti de
Valachie, dont la petite Cour est un foyer de calomnies et dintrigues, qui,

malgre ses deux Emăgrds, Belleval et . „Beaupoil Si. Filaire, colporteure des
libelles de Londres, n'ait cru devoir m'icrire pour me dire aussi quwil d6sirait
mon

amiti6 et qu'il craignait qu'on ne m'eit donn6 des prtventiona.
Je me garde bien d'atribuer ce changement ă des mouvements de franchise

et de bonne volont6; Je n'oublie pas la situation pânible od je me suis trouvâ.
Burm, Vol, II, aupl, 1 pag, 894,
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| pre Contele

de Belleval.

Talleyrand

îl primi în audienţă

la 22

August

.

„+

.

%

E

_

o

PI

1.

|

Paris, 22 August

1804,

Paris, le Fructidor, an 12,

Te Ministre des Relations Ext6rieures a regu le billet
„lui a fait Phonneur de lui envoyer, Son voyage ă Paris que Mr de Belleral
ot les titres sous lesqueis il! se 'prâsente

n'ayant pas «ti officiellement annoneis ont fait pânser
que
venait ă Paris comme simple voyageur. A ce titre,
le
Mi- nistre des: Relations xterieures se fera un plaisir de le
iecovoi
r
demain
ă
3 heures aprâs midi, et il le prie de voulvir bien
agrter lPassurance de sa
pâriaite considâration.
a
DI

M* de Belloval

Bucuresci, 1 Iunie 1804.
Bucarest, ls 1 juin, 1804.

Monsieur, -

Ayant accord au gânâral Comte de Bellval, mon secrâta
ire d'Etat aux
Atfaires Etrangeres, un cong6 pdur,aler en -France, termine
r des affairea de
famille, je saisis-. cette occasion d'offrir ă V. E. toute
ma reconnaissance du
service qu'elle lui a d6jă rendu ă ma recomninandation
en le faisant rayer de

„la liste des 6migr&s,

.

J'ai depuis Jongtemps tous le motits de joindre ă ma plus
de sa conduite le plus vif intârât ă ce qui le regarde.
Je r&clame
co moment, avec le plus d'instance, toute la bienveillance
de
favour pour tous. les services qu'il -en solicitera..
Jai lhonneur d'ât. re
avec la plus insigne considâration,

tres-humble et tres-obbissant sorviteur.

_

-

Bucarest

20 May

le îs Tata

Sign6 :' Constantin
.

1804

:

"20

i

Ipsilanti..

.

Aprile,

1804.

le 2 Fructidor, au 12.

Je soussign6, Ministre et S&crâtaire d'Etat au dâpartement

Etrangăres de la Principaută de Valachie,

S. E. M.

haute estime
encore dans
V. E. en sa
a
|
de V. E. le

tres-ompresse de

des

faire

Affaires

sa cour ă

de Talloyrand, le prie de vouluir bien lui indigue
oii îl pourra âtre admis ă son audience: ot-avoir l'honneur r le jour et l'heure
de vive voix l'assurance de sa haute et respectueuse consid6de lui prâsenter
ration.
Sign6:

Le gentral

de Belleval,

Hotel de Russie, rus Traversiăre,

nana

ministrul frances, ceea-ce nu este prea esact, de. 6re-ce
Belleval ia
„Scris în.20 August, că este, «Ministru secretar de Stat la
Departamentul
E afacerilor. externe al Principatului Valahiei». Ad&văr
at că in adresa.
„ Dombitorului se dice, că Belleval: merge in Francia
să-şi termine :
afaceri de familie...
|

et

1804, de și ca: simplu 'călător, find-tă nu şa vestit alte titluri,
gice
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Pe când Belleval era În Paris, Ipsilante

1797

şi Moruzi sunt descrişi

ca inamici ai Franciei în memoriul adus de Hurmuzaki |, şi se cere
„pedepsirea lor. Franciei i se spune, că numai ea «la France seule
peut tendre une main secourable 4 une ancienne et fidâle allise la
"Turquie, pour la tirer du prâcipice affeux ot des sujets traitres et per-

fides Vune part (Doninii Românilor) et de Vautre, le Cabinet spoliateur
de la Russie, vont la plonger ă jamais 2.
4. Vol. II, supl. 1, pag. 303, 304. 305,

|

Î

2. 1804.
an

Le Prince de Valachie

actuel

donna,

12,

des l'âge de l'adolescence,

des

marques non 6quivoques de ce quw'il allait un jour devenir. Vers la fin de
la principaut6 septenaire de son. pere, il quitta une nuit, conjointement avec
son frâre. puîn6, Bucarest, et il s'entuiten Allemagne, ce qui a 6t6 alors la
cause de la destitution de son pre. Personne n'a su positivement ce qui a 6t6 la
raison ung dâmarche aussi inconsidârâe. Les uns en attribucrent la raison aux instigations de son precepteur, les autres allârent jasqu'ă dire que cela a 6tâ
du consentement

de son pâre, impatient Waller jouiren Allemagne des immenses

tresors qu'il arait amass6s pendant sa principaut6 septenaire, bruits qui commencerent ă avoir air de la vraissemblance, lorsque le pere, ă sa seconde principaut6 de Moldavie, livra le dit pays ă un faible d6tachement, ă 300
soldats allemands, et prit la fuite avec eux quoique entour6 d'une armâe con_
sidâreble de troupes ottomanes.
Quoi qu'il en soit, aprâs son retour ă Constantinople, par un torrent
dargent d&pens6 â propos, le păre eut pour la troisieme fois la principaută
_de Valachie et le fils la charge de fer interprâte de la S. P. Co fut alors,
qu'en qualite de Minisţre, initi6 aux secrets do la Porie, il fâeha de d6tourner .
au profit de la Cour Irhpâriale de Russie et de celle de Londres
les sentiments
de bienveillance et Wamiti€, que la premiâre nourrissait depuis un temps imm&morial pour la France, son ancienne et fidăle alli6e, chose qui lui fut facilit6e
par l'invasion de l'Egypte.
:

Ce fut lui qui devint «linstigateur et l'auteur

de

la triple

alliance

entre la Russie, l'Angleterre et la Porte set de la dâclaration d'une guerre
nationale qui eut alors liceu contre la France, et il parvint par ses intrigues
ă ali6ner les cours du Ministere ottoman contre lPalli6 naturel de l' Empire».
1] changea ainsi une brouillerie circonstancielle st qui, traite avec de meilleures et plus sincâres intentions, n'eât stirement-eu aucune. suite fâcheuse,
en

une

guerre nationale

et en une haine implacable

de toute la nation qu'il

sut animer contre la france en y mâlant adroitement intârât de la religion.
Ces intrigues lui valurent alors, par Pinţermâdiare de la cour de Russie,
la “Principaut6 de Moldavie, oă il ne cessa pendant deux ans et demi de faire

valoir de tout son possibie les intâ6ts de la Russie et de se declarer ouver-

tement en leur faveur, chose qui. parvintă la connaissance de la S. Porte et
aceblra sa destitution». Ce fut alors qu'ă son retour ă Constantinople, il

oublia tout mânagement et il se dâclara ă la face de la Porte le partisan
de la Russie. ])une part, ses entrevues secrets. avec le Ministre de Russie,

"728
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„+ Memoriul speră că Francia ar.putea dobândi o
pedepsă solemnă a
-ministerului rusesc Tamara, carele intrigă contra
intereselor francese.
Tamara, n'eurent aucune interruption. Sa maison devint
le rendez-vous de.
Fonton, e Drogman de la Russie. De Pautre, cot, il
entretenait une cor-

respondance suivie et ininterrompue avec un scâl6rat qualifi€ du
titre de G6n6ral Barozzi, n6

sujet de la Turquie et au service actuellement de la Russie,
intrigant de premier ordre, pour effeetuer: «par son canal
la dâ6sorganisation
totale des deux provinces de Moldavie et de Valachie, et
pour soulever leurs
habitants contre le Gouvernement, en vue de causer la dâposit
ion des deux
Princes et leur remplacement, tant par sa personne que
par celle du Prince
Moruzzi, son cousin germain, par l'entremise de la Russie,
comme gatante
par le trait6 de Kainardjik .de la constitution de ces doux
provinces, intrigue
qui eut son plein et ent:er effet st qui valut la nomina
tion force des deux
cousiuis aux susdites principautâs,
.
E
Le Ministre Tamara et son ter interprâte Ponton ainsi que le
scâlâra
t Barozzi,
furent pleinement r6compensâs de leur z6le par les deux Princes
reconnaissants.
Cependant, celui de Moldavie garde queique mânagement
envers la. Porte,
se contentant de la protection que lui acorde la Bussie
et le partisan 7616
de ses intârâts. Comme il a 6t6 derni&remont stipuld entre lâ
Russie et la
Porte, que les territoires et dâpondances faisant une fois
partie des deux provinces et: ult6rieuroment attachâs aux territoires de fortere
sses qui entourent
les dits pays, seront r6unis comme auparavani, c'est-ă-dire
ceux de Valachie
aux territoires d'Ibrail, Guerghiov, Cli, et au de-lă de
VOlte, et coux de
Moldavie, aux forteresses d'Ismail, Bender, Chokzin, Ak-Kie
rman et Kili, les
deux princes proposâs ă l'ex6cution de cet article, intrigueront
indubitablement
des troubles et provoqueront'ă desseini les posseșseurs actuels
de ces territoires,
afin que l'ex6cution du trait ne pouvant avoir lieu, ă
cause de la dâsâbâissance et du refus des propriâtaires ottomans, la Russie
puisse se plaindre
de Pinexâcution du trait, et pa cons6quent, venir par
des troupes aplanir
les difficultâs. Ce sera toujours un pretexte de discorde
et de rixe entre les
„deux Empires. D'ailleurs, la Valachie est entourâe de
Pachas et d'Agas peu
soumis aux ordres de la Sublin:e Porte et encore peu d'acord entr'eu
x.
Qui peut douter que le Prince actuel de Valachie n'intri
gue des troubles
et ne les excitu l'un contre Pautre pour lex6cution de ses
projets enticrement
conformes aux intârâts de sa proteetrice? Le mal qui en
rsultera pour la S.
Porte, born6 aux seuls intârâts de ces deux Provinces,
doit âtre beaucoup
plus moindre 6n comparaison de celui que la conduit
e perfide de ce Prince
doit gânâralement

causer ă la Turquie.

”

|
sances 6trangeres, elle est oblige pour avoir quelques notions cours des Puissur les intârâts
g6nâraux de l'Europe, d'avoir recours ă Vespionnage
que les deux Princes de
Moldavie et Valachie entretiennent dans les pays 6trangers.
Or, n'est-il pas
de la dernisr
Comme

la

Porte

entretient

rarement

des missions aux

e €vidence que les deux Princes actuels, et particulicre
ment celui
de Valachie, d'aprâs son caractere, tâcheront d'inspirer
an ministere ottoman
des id6es et des notions de politique analogues au plan
projetă avec la Russie?

Et la France, Vamie naturelle d la Porte, ne sera-t-elle
yeux sous des couleurs. trompeuses, par ces deux Princes, pas d&peinte ă ses
les eratures de la

ISTORIA

Memoriul mai speră,
Domnitorul Ipsilante.

că

1729 -

ROMÂNILOR

pedâpsă

asemenea

va

ajunge

şi pre

|

a
ts? «Quant ă eux, ce sera la
Russie, et par consâquent, d6vouces ă ses intârâ
brement de l'Empire ottoman.
dâmem
le
france qui marchera la premiere pour
, ce sera toujours la base
Chipre
de
ot
Candie
de
I"envahissement de la Morse,
de Russie râsidant ă Consde leurs nouvelles. D'un autre cât6, le Ministre
& ia Porte de ces deux
agents
les
que
ls
tantinople, par les avis et les consei
d6licats de Empire
plus
les
ts
intârâ
les
pour
r,
fourni
lui
Princes tâcheront de
sera toujours
Porte,
la
de
ere
et les intentions les plus seerstes da Minist
i ă Consprâsen
ă
jusqu'
re
Minist
qwun
“prâvenue. La cour de Russie vavait
tantinople, au lisu que dorenavant elle en a trois.
et sin-

La Yrance

en vain

tâchera

de montrer

des sentiments

gânâreux

ie Pintâgrit6 de ses poscâres envers son alli6e, en rain elle vondra garant
Petat politique de Europe
sessions; la S. Porte, tant contrainte de penser sur
du Prince du Valachie et
euses
tromp
d'aprts les faux avis et reprâsentantions
le, aura toujours. de la
ntinop
Consta
ă
agents
ses
de
les mancuvres perfides
|
d6fiance enrers la krance.
rmes
conto
que
sont
ne
es
innovt
ment
'“Poutes les stipulations ult6rieure
t de ces deux provinces,
aux vues ambitieuses de la Russie pourle d6tachemen Catherine seconde. Les
de
răgne
concu, comme tout le monde sait, depuis le
e de câ qw'elle va
dispositions precâd6es ne lui servent que comme prâlud
|
A
faire le temps aprâs :
esses qui
forter
les
toutes
rir
4. Elle a commenes ă affaiblir et appauv
terriles
tous
de
ution
restit
la
par
ie
Moldav
la
environnent la Valachie et
ent
âchem
l'emp
par
et
toizes et d&pendances y attachâs depuis tant d'annâes,
par
t
presen
ă
jusqu'
s
fourni
t
6taien
des approvisionnements annuols qui leur |
ces deux Principautâs.
res le nombre
2. Elle va petit a petit y augmenter par le canal do ses crââtu
n6s sujets
ites
prostl
aux
nouve
de
tion
de ses sujets et prendre sous sa protec
capitale
sa
ă
e
arrivt
son
dăs
ie,
Valach
de
Prince
le
de la S. Porte, ce que
.
n'a pas manqu6 dâjă ă exâcuter religieusement.
pour
ment
autre
penser
nt
penve
ne
al
“8, Les membres du Divan Impâri
s intluence que les
tout ce qui se passe dans ces deux Provinces- que dapr6
adroitement leur
agents ă Constantinople de ces deux Princes ne manquent pas
mesures, lors
mâmes
les
y&
emplo
pas
inspirer. La Cour de Russie n'a-t-elle
premitrenter
augme
y
fait
a
Elle
e
?
Crimâ
la
de
oprier
gelle a pens6 ă s*appr
ition,
requis
sa
pour
e,
ensuit
ment ses partisans en les attirant sous sa protection,
Qui
-fait.
tout-ă
rice
approp
Gtait
s'en
qwelle
a fait installer le Kan jusqu'ă ce
La
mâme?
le
pas
serait
ne
nces
Provi
deux
ces
de
sort
le
peut. douter que
alli6e
fidele
et
ne
ancien
son
Vrance seule peut tendre une mâin seconrablă ă
traîtres et perfides
la "Turquie, pour la tirer da prâcipice affrewx. oi des sujets
vont la plonger
Russie
la
de
teur
spolia
t
cabine
le
e
lautr
d'une part et de
|
_
ă jamais.
a le droit
Quoiquela Con: de Pâtersbourg, vu le traite de Kainardjik, ces deux
de
eure
intâri
tution
consti
et
tion
nistra
l'admi
dans
de s'entremettre
des moyens pour
provinces, nonvbstant il ne manque pas ă la Pranse aussi
susdits. Elle
pays
les
contre
Russie
la.
de
es
pouvoir 6blonir les vues perfid
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.

Ipsilante, care începuse a dori să ajun
gă la independința ţărei,
se gândi: de ce nu sar putea înfiinţa
un regat al Daciei, în favdrea
sa, cum

ideal,

Ipsilante pricepu

că era de nevoie un resbel şi deci el sgândăria mereu,
d6ră va aţiţa unul între Rusia şi Turcia. Langeron recunâsce, că. Ipsil
ante «en fut le principal

moleur».
Tot Langeron

|
a
|
recunâsce, că în urmărirea

s par un emigră francais qui €lait son pre
mier ministre, cetait
le marguis de st. Aulaive, d'une nat
ure distinguse, d'un esprit
„transcendent, une des
plumes

du mom

ent dans la partie
dițilomatique, honnâte homme, desintâr
ess6, mais dont lesprit ardent.
et eithousiaste et le caractere violent
nuisaita la justesse desirâes.

II ne voyait,

ne fesait

rien

Limpulsion du momentol.

que

par fougue,

par

prâvention

ou par

.

_Lahgeron nu tăgăduesce, că marqui
sul de st, Aulaire eva de un
devotament absolut pentru Franci
a,:
dar că din causa caracterului ÎN

a

O

a toujours le droit par devoi: de
dema
tion solemnelle pour son Ministre Tama nder î la susdite Cour une punira et son protâg6 Prince de Valachie,
pour ce quw'iis ont ulcâr6 les coours du
gues contre lalli6e naţurelle de. lEmpire.Ministere de la Porte par leurs intriElie doit insister.ă leur punition pom ce qut'ils ont eu l'audace par leuts
instigations faire sontfrir contre le
droit des gens tant de dommagos, les
Frangais. —.Le Prince Îpsilanți, alors
interprâte, -s'6tait dâclar6 tout ouvertem
ent Pennemi enrag6 contre le nation
frangaise.—A la proposition de cotie dema
nde ă la Cour de Russio, si calle-ci
veut dâfendre la personne de son Ministre
,ne pourra pas au moins se dâclarer
protectrice du Prince susdit qualifi6 tel:
qu'il est.
N
«Le consentement de la Russte.pour la
punition. du Prince Ipsilanti une
fois pris suffira et donnexa ă espârer que
la Cour susdite mayant pas organe
fidele par le canal duguel puisse

ces deux provinces seront abolis,
1, Hurm.

Volum.

exâcuter ses interâts, ses projots aussi pour
|

III, supl. II pag. 109...

OO

îndo

itulat lui plan po"litic: turburarea peninsulei Balcanice
și în: deosebi revolta Serbilor
și constituirea regatului Daciei, Ipsi
lante era, tirit și ajutat: cetait
„ entrain€ dans ses! projets giganiesq
ues et secondă dans ses intri_gue
meilleures

III

Ca să realizeze asemenea

SI

dâmesurâe

a

ambition

ne cadrait pas avec ses moyens,-ni
avec sa
position. II forma le proget de s: faire
Roi de Dacie, ou au moins
souverain herâditaire de Valachie et
de Moldavie. -

ION

altă dată fusese vorba, în favârea lui Potemehi
n

?
|
Vorbind de Ipsilante Comitele Langeron
dice, că era om de 45
„an! cil avait de Pesprit comme tous les
grecs; mais aussi comme
tous les grecs, pen de jugement et peu
de suite dans les idâes et
son

săi,
cours

deşi

având

dans le

«il nous a. souvent nuis

intențiuni,

bune

731
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de cette guerre». (pag. 109).
2

În decursul anului 1804, Octombre 1, Paevantoglu mai cercâ să
se apropie de Francia. Napoleon impăratul inse pune pre ministrul:
săii să scrie de la Mayenca lui st. Luce, la Constantinopole; să. evite

ori-ce relaţiuni cu Pasvantoglu : «Dansla position de Pasvantoglu avec

le Divan, et dans celle de la Turquie avec la Russie, tout ce qui tenârait ă prolonger les -troubles interieures de lă Porte Othomane lui

serait encore plus uneste. IL faut tendre ă assuer

son repos, a lui

&viter son €&-lat avec ses voisins,ou ne pas leur donner sur elle une
nouvelle prise en favorisant Lesprit de mecontentement, ou mene en

faisant naitre de simples inquietudes, et des soupcons...» În definitiv
Napoleon autosiză pre St. Luce, să trămită la Vidin o personă sigură,
că să culegă informaţiuni, dar «sans lui donner d'autre missioa que

Wentendre

ce qu'aurait ă lui dire Pasvantoglu et de venir vous en

|

dre gompte.

ren-

i

Napoleon 1 recomanda stărnitor întreţinerea de relaţiuni amicale a
Ă
cu Turcia).
Ast-fel fiind relaţiunile Franciei cu Turcia şi după ce la 18.

Mai 1804, la St. Cloud; Napoleonîu proclamat imperatore, pu putea
Ipsilant să nu simţă, mai mult ca ori. şi câni, necesitatea de a se
îmbună cu Francia. El o curtinesce deci în tâte ocasiunile (ceea ce
nu ?] impedecă de a lucra pre sub mână în sens opus vederilor fran-

„cese. Vedi-l la finele lui Decembre 1804 cu ce eolemnitate primesceîn
pre Mareşalul
" Bucurcsci

Francia! Acesta
Bucuresci,

Brune,

care din

trece

Constantinopole

spre

scrie lui Taleyran în 1 Ianuarie 1805 (stil noii) din

că Ipsilante l'a primit cu «beaucoup

d'eclat»?.

1. Pag. 306, vol. II, sup. 1 Hurm.
2; Bucarest, 16 Ian. Pluviise,

Monsieur,

Pai Phonneur
il y a quatre jours.

de

donner
_

:

an 13.

avis ă V. E. que je suis arriv6 ă Bucarest

Lo Prince Ipsilanti m'a acousilli avec beaucoup d”6elat pour ces circon-

stances. Îl a suivi la mâne 6tiquette qui avait eu lien lore du passage de lord

Drumond, et M. Ste Luce m'assure qu'il y a ajoute des formes plus distinguces.
a
Je partirai demain de Bucarest.
-Je prie V. E. de vouloir bien agrter eto.

Sign6 : Martchal Brune.
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Rusia incepuse a lucra

mai pre faţă în Constantinopole din moment ce în 11 Aprilie 1805, se semn
asă tratatul ei de alianţă cu Anglia. Sgomotele de eminenta intrare
a Muscalilor în răsboiii contra
Turciei se inteţ

esc.

Pe la inceputul

de pregătirile

anului

|

1805, încep

muscalilor de a intra

a: se

.

răspândi

din Podolia

in

din

noă

Moldova.

veşti

In 92

Aprilie 1805 (stil noă) din Pera, Para
ndier, care ţine locul lui Brune,
scrie către Talleyrand despre aceas
ta.
Des nouvelles de Iassy, du 16 Germinal,
portent que les troupes russes
” stationntes dans la Podolie s'augmentent
chaque jour et qw'elles forment en
ce moment une arme de 50 mille homm
es prâts ă marcher, n'attendant que
le Grand Duc Constantin qui doit les
commander ; que opinion des officiers
Tusses Ctait d'abord que cette armee
devait se diriger vers I'Italie par
les

J'ai Phonneur, ste.

|

x

Sign6:

Parandier.

In 10, Maiii 1805 (stil noi), la Pârtă se ține
mare sfat in vedere
cu acele sgomote.?, Rusia lucră să aducă Şi
pre Austria în coaliţiune
contr

a Franciei, ba

şi chiar pre Turcia. De aceea Ipsilante iar incepe
a nu se mai jena faţă cu Francia şi face recep
ţiune splendidă noului
consul ce Rusia trămite la Bucuresci, Bulk
unow.
P. S. (chiftr6)— Le Prince Ipsilanti m'a dit
qu'il avait eu la persuasion que la $. P. m'enverrait la veconnaissance
en route, I] prâtend qu'il avait
d'abord 6t6 expâdi6 un couzrier qui portait
l'ordre ă Hallet-Elfendi de quitter Paris si je quittais Constantinople, par
la crainte qu'on avait que mon
dâpart ne fit le signal d'une rupture effect
ive. Mais on s'est ensuite ravisă
et on s'est bom6 ă donnerâ V'ambasade
ur ottoman des instructions conditionnelies.
Voilă tout ce qui me parit int6ressant de
marquer ă V.E. de Bucarest.

Sign:

Brune.!

1. Pera, 10 Maii,

Monseigneur,
Monsi

1805,

Pera, le 20 Florâal, an 13..

eur de Ste Luce m'cerit en date
Prussiens 6tablis ă Bucarest se sont pr6sent6s du 7 de ce mois, que quelques
chez lui pour r6clamer la pro-

in za da,

Etats autrichiens,
mais qu'ă prâsent ils semblent croire que

cette arme tra.
versera les provinces de Moldavie et de Valac
hie pour se rendre sur PAdriatique.
Les dernitres lettres de Valachie portent
que depuis quelque temps cette
province est pleine du bruiţ que es
Russes doivent y eontrer, et on assure
qu'il s'y fait des approvisionnements
qui y sont emmagăsinâs. D'un autre cât6,
oo Y fait pr6parer de la viande sale pour
la flotte de l'amiral Nelson.
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Pentru ca mai bine să'şi facă trebile, Ipsilante stărui să fie schimbat însărcinatul de afaceri de la Viena, Tipaldo şi înlocuit cu o creatură a sa anume Arghiropulo, însărcinatul
de afaceri din Berlin, sea
măcar cu un frate al acestuia. Deaca în acesta Ipsilante nu reuşesce!
tection frangaise, prâtendant qu'aucun agent ne les protege et que leurs affaires
en souftrent beaucoup. Cette nouvelle m'a peu etonn6, puisque le Drogmân
Bozowica est lit avec le Prince de Valachie. On m'assure meme qu'il reqoit
une tres-forte pension de ce Prince.
|
Îl y a trois jours que le Kiaia dela Valid6 a tenu chez lui un conseil compos6 des membres du Divan de son Parti auxquels s'Giaient joints le Prince
Dimatracke Moruzi e! le Prince Ipsilanti, pere du. Prince de Valachie. Tous
cos hommes ont 6t6 enfermâs pendant plus de 3 heures. Le bruit. vest râpandu ă la Porte, qu'ils avaient trait6 de l'approvisionnement de la capitale et
des 'moyens d'y faire venir du ble de la Valachie et de la Moldavie. Cette
assertion porto trop I'6vidence de la faussst6 pour qu'on puisse s.y arrâte.;
il est inipossible de faire des approvisionnements dans l'une ou L'autre de ces
Priuc:pautâs, Ceux qui ne pensent pas comme ces miniștreș se demandent si
cette confârence aurait eu pour but l'examen des bruits ginsralement răpandua

que les usses doivent entrer en Valachie et en Moldavie.
Hurm.

Yol. IV, supl. I, pag. 809.

Bucuresci, 1 unit „1808.

Bucarest, le 12. Prairia], an 13;

„ Monseigneur,
a.

.

.

.

|
.

.

1.

.

a.

i

-

Le Prince de Valachie m'a annoncă que, d'apres une convention conelug
entre PaAngleterre, la Russie, et la Porte Ottomane, la grande flotto anglaise
allait en Egypte pour en prendre possession. Ce Hospodar regarde cet 6v6noment comn:e țout naturel, ainsi que les approvisionnements qu'il a 6t6 oblig6
de fournir ă l'Escadre de Nelson et qu'il continue ă faire encore en ce moment, quoique l'&poque du trait qui lie l'Empire Ottoman ă la Russie ns soit
pas encore expir6, on va n6anmoins le renouveler. Le Prince ne dissimule pas

la joie qu'il en ressent. parce qu'indipenrlamment des 5 ans d'ezercice qu'il a

encore â passer, il ne doute nullement que :es services qu'il a rendus, quiil
rend -ot quul est disposs ă rendre ă la Russe, ne lui obtiennant un râgne de
14

aus consâcutifs- Le consul gântral

de Russie, Bulkunow, qui est arriv6 hier

ă Bucarest, ya te regu avec les.plus grands honnsurs. Il est inutile que je
transmeite ă Votre Excellence

les dâtaids qui ont

pr6ced6 et acompagni6 en

Valachie l'arrivâe de cet agent. Les boyards ont vu en lui le chef, et le Prince.
le regarde comme soutien.
Hurm

"primi

Vol. 17, supl, 1, pag. 300.

1. Austria refuză dicând că deacă schimbă Porta pre Pipaldo, ea nu va mai
ca Charg6 d'affaires turcesc pre vie-un Grec.
|
Hurm. Vol. 17, uupl, I, pag. 308.

2
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“

el isbutesce să facă pre Rusia a'i recomanda oficial Turciei. Trămisul
Rusiei scrie Porţei sperând că ea «ne se luisseru pas aller contre lui

(Ipsilante) auz insinuations de 'ses ennemis.
(Hurm. Vol. II, supl. 1, pag. 308.

Cursul ce ini evenimentele politice din Europa schimbă disposiţiunile şi intrigile fanarioţilor din Constantinopole. Ia urma alianţei
Rusiei cu Anglia, mulţi greci simţesc că au să peardă Principatele
şi

că nu va mai avea Domnia lor, de vor.cădea în mânile Ruşilor ; deci se
intore mulţi in direcţiunea politicei franceze, sles dupăce şi Austria
a intrat în coaliţiunea Anglo-Rusâscă, la 9 August.
o
„
Ruffn noul însărcinat de afaceri ai Franciri la Constantinopole

(Parrandier

era numai

un

coreapondent)

trămite

în 21. Iunie 1805, lui

Talleyrand un memoriă interesant, arătând mișcarea și intrigile unora

din fanarioți opuși Rusiel.-

|

e

!

“In acest memorii vedem, că Ruffin luută mult'pre Scarlat Calimachi—excepţiune dujă el între greci,— Dragomanul Porţei, om «d'une
droilure et d'une moderation exemplaire»

Alt personagiii favorabil Franciei este Negre, secretarul lui Scarlat
“Calimach.
Altul e Tipaldo doctor, care era nemulţămitde Moruzzi și de. Ipsi»- lante, căci aceia voiseră, cum am vEdut, să fie rechiămat din acharge
d'affaires» de la Viena. Acum Tipaldo lucrâză energic să dărime
pre
neamicii săi;
E
i
a
:
In îrunt'a adversarilor lui Ipsilante este Iancu Caragea
altă dață
agentul credincios al lui Ipsilante, dar apoi maltratat
de acela, Ioan
Caragea va lucra energic să ajungă Domn Şi va ajunge
dujă pacea
de la Bucuresci din 1819, Fa mult ajutat în lucrarea
sa de frate
s6u Stefanache
.şi de cumnata sa Ecaterina, inrudite cu vestitul
Scanavi, cel a tot putinte sub regimul lui Mustafa
şi ucis de
succesorele acestuia. Ecaterina avea mare ascendent asupra
soţiei favorite a lui Kiaya-Bei. Prin Caterina grecii imsinu6ză ceea
ce vor, ca
duşmani Rusiei, seaă mai drept vorbind ca duşmâăni
lui Constantin

Ipsilante şi ai lu: Alexandru Moruzzi, cele ce vor ei să ajungă
la audul

ministrului turc: «Du

femina facti».

Toţi Grecii aceştia ţin adumiri
în casa unui meseriaş grec. Acolo

|

secrete la Arnăut-Kioi, pe Canal,
merge în ascuns n6ptea, şi omul

Ambasadei franceze Franchini, marele neamic a! lui Constantin
Ipsilante.
Ipsilante era. în bune

german.

Hurm.

Voi. II, supl.ă,

pag. 309,

înţelegeri cu Curtea

din Berlin: prin Drogmanul
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Moldovei şi Ipsilante bâtrâ- ---Moruzi Dumitrache, tatăl Domnului
împreună cu Fonton reprenul tatăl.lui Ipsilante Domnul Valahiei,
ri de n6pte, ca să dregă lucrul
sentantantul Muscălesc, ţin şi ei adnnă
are recurs la ceva mai practic
ce strică partidul contrar tor. Moruzi
el impartela toţi cei cu infloinţă
în Turcia de cât notele diplomatice:

juvaere de 150000

alarmante

sciri

din casă în casă distribuind

merg

Moldovenesci

lei şi Kapukebaelele

şi Muntenesci

pentru Turcia,

.de pace.
dâr vor sili-o să reinoiască cu Rusia tratatul
născocesce

Dumitrache:

Moruzi

tot

felul. de

sgomote

ca

sinistre

ia de politica Franciei. |
pentru Napoleon, că d6ră Turcia nu se va aprop
şi era pomenit
influente !
Acest Demetre Moruzi ajunge personagiii forte
a Porţei, Franchini
în: bisericile grecesci. Ca să-i strice în buna.voinţ
Dumitrache Moruzi rege al lor. .
susținea că grecii se gândesc să facă pre
.
es:
[n 24 iunie 1805, Nuflin serie guvernului lranc
ndus de Russie. On dit que
«1] est venu coup sur coup deux courriers prâte
pays ottomans par les 4 points carV'Emperenr Alexandre menace d'envahir los
se du G. $. ă son Vizir demande par
dinaux, s'il ne ronouvelle alliance. Une repon
fait savoir. ses dispositions conspoint interrogatii si-lo Rois-Effendi n'a pas
er Passurance ă PEnvoy8, mais
tantes pour la Russie, et lui ordone Wen rGitâr
du que la Russie avait actu un
rien de plus. Tehelebi-Eitendi - ayant enten
it gue ce sduverain mit pour
Pl6nipotenţiaire auprâs de LP'Empereur-Roi, dâsira
Moruzi

des Jeux Hospodars,
condition Pextradition entre les mains des Mures
Tatwun

N

|

- et. Ipsilanti 2.-

se

memorii

din

21

Iunie

1805,

se comunică

guvernnlui

l lucrurilor in Valachia şi
frances sciri bine intemeiate despre mersu
din acest memorii, că exista
despre spiritul public de aici. Se vede

acâsta era încă: prea
in ţeară un curent s&nătos “ante-rusesc; dar
e, că Porta, la îndemnul
sfiios... Şi cum putea fi energic, când văqus
scă,

potolirea rebeliunei strhe
Muscalilor; insărcinasă tot-pre Ipsilanti cu
mereu

lilor şi pre eare
pre care v inteţisăel însuşi, după sfâtul Musca

Sa
o aţiţa??
*|
|
A
ptată asupra situaţiunei. Pe la
deşte
pare
se
“Un moment Porta
sens, că Porta de şi
finele lui Iunie 1805 vin la Paris scizi in acest
i

A. Sultanul îl numesee,

în scrisori

aintografe, director şi îmspector al

et îmmunnitâs dont histoire, otspitalelor. <Avec des privileges, prerogatives
Ă
tomane n'offre point d'exemples.»
urm,

Vol

IV, supl. I, pag. sii

2: Hurm. Vol. II, supl. 4, pag. 312.

3. Vedi Hurm. II, supl. 1, doc. 177.
Pai

.
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au expediat escadra sa
spre Egipt, va equipa
alta, care va rămâne
în Marea Negră. şi că
top adevărații musulmani
aplaudă asemenea
hotărire şi că aă înțes cum

Domnitoriă Moldovei și
Valaihieă «sont
conseils» și că intrigi strein
e ai resculat pre
Serbi sub Cerni. George
<livres a de perfides

nou€

|
Din nenorocire banii mus
călesci, ori imprejurăril
e
încurcături pria resculare
a, rebeliunea Aianului

|

suscită Porţei
de Rusciuc 2.

Acesta în fruntea a 15000
de rebeli ameninţă Valahi
a şi Moldova,
tocmai ceea ce doriaii şi
Muscalii, ca să aibă legiti
marea intrărei lor
în țările române. In ade
văr Domnil se declar
gala a fugi unul în
Arde, cel-l-alt în Podolia,
unde e:a 6stea rusescă 3,
Ca să împedice asemenea
incepere a resboiului, Porta
(împinsă la acesta şi de
este silită
Anglia),

8 Iulie 1805

să reinoiască

preliminările tratatului păr
ea

îm aa
III
_
Î. Hurm. vol. 1, sulp. IV, pag
. 314. .
2. Cernic Oglu ori Tersenicl
i Oglu.
-

tratatul

cu Rusia.

n

că erati fixatei. Era

3, Constantinopole, Iulie 1805
.
C-ple, le 19 Messidor, an
13.

Monseigneur,

On mande de Roustshuk que
Tehernik:Oglou, ayan de cett
sant par ses richesses et Je
e ville, puisnombre de ses tzoupes, s'es
de Hadji-Oglou-Pasarighi
t
por
t
contre V'ayan
et
d'assaut le bourg dont ce
chef, s'est empar6 de lui a pris
dern
ier est le
e la fait venir ă Routsc
„ contributions partout oă il
huk, Îl demande des
passe, et. la terreur qu'il
inspire fait qu'on les
lui paie sans opposition La
Bachi pour demander la d6l Porte a envoy. 4 Tehernik-Oglou un Capidgiivrance de Hadgi-Oglsu. Non
seulement la demande
la S. Porte n'a pas eu son
effet, mais la prâsence du
envoy6 a excit6 șa fureur
Capigi qu'elle avait
etil a îait aussitât trancher
son voisîn, Tchernick-Og
la tâte ă Hadgi-Oglou,
lon iait marcher mainte
nant des: trou
d'Orsova, Les Princes de
Valachie et de Mollavie sont pes contre V'ayan
est encore indâdise si elle
înquiels La Porte
dâc
est la mâme envers Tayar- larera rebelle Tehernick-Oglou, Son indâcision
Pacha.. Un chef de voleurs
present6 ces jours dernterg
devant les villes de Gallipol de Roumâlie s'est
menace de los briler. Leurs
i et de Rodosto, []
habitants sont venus supplier
envoyer des secours.
la Porte.de leur

J'ai Phonneur, ete.
Hurm. Vol. 1], Supl. I, pag.
314 şi 315.
-

Monseignenr,

" Sign6; Parandier
a
4. Pera,

23 Iulie 185.

Pera, le 4 Thermidor, an 13,

Les priucipes pr6liminaire
furent arrâtâs le 44 Messidor s pour le renourellement du traits du 1798
, savoir : lalliance sera
offensive et dâtensivo;

"ASTORIA ROMÂNILOR
vorba de o aliânţă defensivă şi ofensivă. Prin art. 2-se reconfirmă
anteridrele disposiţiuni retative la Principate şi prin art. :3 se declară

Serbia asimilată cu Principatele. Miniştrii Turciei deşteptaţi de Francia,

asupra,

consecinţelor

ce vor

pentru

urma

tratat, dicea

acâst

ea din

că numai cât voesce Porta .să adârmă pre Ruşi cu. vorbe, dară atunci .
când :va veni vremea

vor. înlătura A

favorabilă, .tâte aceste-se
-

_

*

-

.

.

“Anglia lucra din răsputeri să aţiţe Turcia, so inteţescă contra

|

- lut Napoleon.

Colonelul Moore

ataşat la ambasada

Engleză

lucra pe

un' cap să fortifice punctele slabe strategice şi să întreţină pre Ipsi-

lante

împingând Anglia

pre-Turci

Di

la alianţa cu Rusia.

St. Luce consulul francez din Bucuresei dă, în 13 August 1805

|

s6mă direct lui Talleyrand, despre o misiune a colonelului Moorela
curtea lui Ipsilante Vodă:. îl parait que cet officier amngluis" 6tait

-

- porteur d'ordres superieurs 1.

SE

la Russie proposera 20 artieles additionnels qui supplâaront aux articles secrets: ă
-

de l'ancien. traitâ..

|

Si

În

. Quatre artic'es ont dâjă 6t6 proposâs:
Art. 2. — Le traite particulier qui concerne les Principautâs de Moldavie |
N
a
at de Valachie est confirm6 dans tous ses points.

Art, 3. — La Servie 'est assimilte en tout ă ces deux Principautâs et.
mise en jouissance du dit. trait, comme s'il avait 6t6 fait spâcialement pour elle.

4. Dans un entretien de Franchini avec le' Kiaia :
ia
Pranchini. — Cependant, le renouvellement du trait6 va son train. Que:
a
a
„ dira-ton en France ?
“Le Kiaia. — Pas si viţe qu'on

le croit, mais nous devons

pourvoir ă

notre sâret& prâsente.[l entre dans notre projet d'endormir les. Rusșes.. Tous

Je ne

les consentements qu'ils nous avrachent seront nuls quand il le faudra.
a
puia vous en dire davantage.
Hiurma. vol, 17, Supl. 1, pag; 317.

e

9: Hurm. vol. HI, supl. Dpag 317.
”

a

Ia

Pa

|

Sign6 : Ruffin..

| !

| -

N
1. Bucuresci, 13 August, 1805.
“Bucarest, le 26 Thermidor, an 13.

|

Mouseigneur',

«Le Gotvernoment

-

anglais, envoie jusques en -Valalachie, „eeruter des

troupes. Le Colonel Moore, attach ă l'Ambassadeur Arbulust, vient de partir .
de Bucarest, 'aprâs y. avoir demeur12 jours. On ne pouvait imaginer que ses. -.
.
“ frequentes conferences-avee le Prince dussent aboutir ă la permision qui lui
en
paurre
si
6
d6jă
--principaut
cette
dans
presse
une
faire
de
„a 6te accordâe

individus, 1] paraât que cet oificier anglais 6tait porteur d'ordres supârieurs». ..
Istoria Românilor. de V. 4. Urechiă,.

-

.
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Vr'o 12 dile stete Moore în Buc
uresci şi St. Luce spune că
gouvernement anglais envo
«Le
ie jusques en Valachie
recruter des
troupes».
Adevăr

at, că nu trupe, ci meşt
eri pentru lucrările fort
ificaţiunilor recruia Moore. Ipsilante
vădu, cu regrei mare, eşind
din Valachia
72 de meşteri, din cari

2] templari. Acest regret
este confirmat de
St. Luce : «je dois cette just
ice au Prince Ipsilanti de
dire, qu'il n'a
pas vu sans uu vif regret
sortir de son petit 6tat 72
hom
mes, dont
21 charpentrer ou menuisiers
et qu'il a us6 de tous les tempâr
aments
que lui a suggâres son espr
it pour donner le moins
de
lati
tude possible aux demandes qui lui

150 hommes»

ont

1.

6t6 faites ; car on exigeait

d'abord

Ipsilante nu putea, deştept
cum era, să nu aibă asemen
e regrete,
faţă cu măsuri care sărăci
a țeara de meseriaşi şi
de
con
tribuabili
Chiar. Destul era

de necurmată emigrarea diln
ică preste hotare, din
alte cause ! Luce dă s&mă de
asemene emigrări" şi gice, că
bunădră,
satul Copăceni la 6 leghe de
la Bucuresci, era absolut pust
iu, la jumătatea lunei din urmă Iulie 1805
2,
St. Luce, la anul 1803 cână
veni în Bucuresci dice că era,
dupre
rolurile din Visterie,

ŞI că aujourd'hui

o Populaţiune

(1805, August

de

859,000

13), autant

suflete în Valahia

que je puis en juger

d'apres le role des contribuables,
a la vâritg toujours fait sans ordr
e,
que

Je crois pouvoir assurer,
deserte la pays".

depuis

cette Epogue,

un

cinqueme a

Intre aceste, Curțile de Lon
ara şi de Petresburg stărăesc
în
ruptul capului să 'şi reinno
âscă tratatul lor de alianţă
ofen
sivă
şi
defensivă cu Pârita. In raportul
lui Ruffia din 9 Talie 1805, cătr
e
Talleyrand se face menţiune
de acâsta s.

DI
NI IRI

1. Hrm. L. Cit,
2. «liagent que lo Prince envo
ya sur les lioux pour constater
n'y trouva que 99 boeuts et des enfa
le fait
nts en bas âge: tout le resto s'eta
On apprit que ces malheureux seta
it en fai.
ient dirig6s sur Vidin».
3. Hurm. vol. IV sup. l pag.
318,

Monseigneur,

1. Constantinopole, 9 1ulia
1805,
C-ple le 20 Messidor, an 13.

Les Cours de Londres et de Pâte
rsbuurg mettent la plus grande
au renouvellement de leur traiţs
d'alliance offensive ot dâfensiv tenacit6
e avec la
Porte. Dans la confrence que Mons
ieur l'Envoy6 de Russie avait eue,
a quelque temps, avec le Reis Etfe
il y
ndi et Ismet-Bey, deux seuls arti
cles etaient

aceea

după

O săptămână

discuţiunile

negoţiaţiunile şi

multe

avea mai

Ruffin

făţiş şi sinul

urmate

739
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detalii despre

conferințelor ce

se deschiseră pentru încheierea noului tractat de alianţă ofensivă şi de-

fensivă între Rusia şi
arată,

stil noă,

Turcia. In Raportul

că prin

cere

art. 1 Rusia

în

stat fie ei.

că nui se dă acest drept, ea propuse ca: «Patri-

Deacă Rusia vădu

Grecesc să fie recunoscut ca șef al naţiunei grecesc,

arcul

1805,

de protecţiune

grecilor din ori-ce

Otoman, al tutulor

întreg imperiul

săi din 16 August

dreptul

adecă

să fie el o putere constituită, respectată, asculată ca și miniștriă
streini și să aibă vot representativ. Apoi Grecii să fie trataţi egal
ca musulmanii şi să aibă acel6şi drepturi. In cas când Porta nu lar
lua

în

băgare

de

el

semă,

va fi

în

drept

să

ceră

intervenţia

şi

«les bons offices» ale Rusiei.
1smet-Bey care representa pre Turcia în conferinţă refuză a primi
acest articol.
Atunci trecură la articolul 2. Ministrul rusesc Italinski ceru aci
invoire, ca Rusia să trâcă prin Moldova şi Valachia, ca să împedice

invasiunea. francezilor,
Rusiei

să

intre

în

şi că puterile

Moreea

şi în

combinate

Egipet!.

ale Angliei şi ale

Ismet-Bey

se opuze,

dar

restâs indecis. Je n'ai pas pu savoir quels ils 6taient ; mais, îl m'a 8t6 assur
que Monsieur d'Italinski ayant propos6 des articles additionnels concernant
les Principautâs de Valachie et de Moldavie, Ismet-Aey lui avait demandâ
si e'Gtait un ancien trait6 qu'on voulait renouveler, ou bien un nouveau
trait qu'il Sagissait de nâgocier ă la suite d'une guerre d6sastreuse pour les
Pures, et qui donnait aux vainqueurs le droit de dictor des conditions, et que
cette sortie inattendue avait fait toimber les nouvelles propositions.
1. Ismet-Bey r6pondit que la S$. Porte n'6tait pas, ă beaucoup prâs,
persuadâe de la descente des Frangais en Fgypte, ni en Mor, ni qu'elle ns
prâroyait pas la n6cessit6 de consentir au debarguement de troupes auxiliaires
sur ces deux presqu'iles et qu'elle n'y donnait pas les mains; que cependant,
elle ne pouvait pas, dans toute la rigueur du terme, ranger Vhypothese d'une
tentative des Frangais sur Pun vu sur lautre de ces deux points, dans lPordre

des choses raisonnables; mais, qu'il n'en 6tait pas de mâme d'une entzeprise

de leur part sur la Valachie et sur la Moldavie, entreprise qui serait plus
que romanesque; que, pour l'effectuer, il leur faudrait franchir un espace
immense et occup6 par les peuples les plus belligueux de Europe; que
PEmpereur WAllemagne, le Roi de Prusse et tant d'autres souverains, dont les

Frangais devraient traverser les Etats, ne laisseraient pas violer impunment

leurs territoires: que, prâtondre inspirer une pareille crainte aux Ottomans,
c'6tait abuser de leur simplicit6 et leur supposer une inscience par trop
absolue en gographie, en politique, en logique naturelle ; que Ion ne pouvait
plus concevoir le rai: motif d'une proposition si d6nute de vraisemblance. Ismet-Bey termina sa longue râponse par dire : „Je vois bien que Vamiti6

*
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Talleyrand insistă
Situaţiunei sale ,

către

Ruffin
,

să destepte

pre

Rusia

asupra

PI
«de la Russie, ă force de s'exagârer nos danger
s et de vapprocher ă nos yeux
«la perspective de notre ruine, en aceâlârera
l'6poque.»
La chose fut tranquillement prise »ad referendum
». ot la contârence finit
non sans humeur de la part de

PEnvoy6 qui
remarguable du langage de la Porte, insista s'appesantit; sur le chaugement
pour qu'elle s'appliquât catgoriquement sur ses dispositions envers les
Frangais, et fit entendre qu'elle ne tarderait pas ă se repentir, si elle continuait ă
se laisser entraîner par leurs intri gues
dont il avait une parfaite connaissance. Le
ole ayant 6t6 plac6 sous les
yeux de S. H. rovint avec l'apostille suivanprotoc
te:
<Grand Dieu! Grand Dieu |
sont-ce lă ds n6gociations d'un traite d'alli
ance, ou une dâclaration de guerre ?
On ne peut micux y Tepondre que l'a fait
Ismet-Bey. Quant ă toi, mon Visir, assemb notre savant et vertuoux Prâlat,
le
decision la plus sage. Arme-toi du courage le Divan et fais-lui prendre la
Hospodars de Moldavie et de Valachie 6tant de la foi.. .. ,. . . . «Les
en position de donner au Ministere ottoman le precis de tout ce qui se
fait et so dit en Europe el faisant
eux-mâmes partie intâerante de la faction
, pr&parent les voies aux. insinuations
des Russes...'Le Ministere, malgr6 sa sâcuri
t€ aftectee sur le passage par le
Bosphore de leurs forces de terre et de
mer, ă toujours peine pour la faire
partagor au souverain et au peuple. Comme
nt motiver la nouvelle demande de
ce genre ? Apres avoir donne pour certaine
entre de l'armde francais dans
Venise, Ipsilanti et Moruzzi avaient prâve
nu la Porte qut'ils avait decouvert
une convention passâe entre les Empereurs
d'Allemagne et de Russie, d'apres
laquelle le premier n'avait plus ă songer
qu'ă la dâfense du Tyrol, le dernier
s'6tant charg6 de celle de la Gallicie st de
tous les Etats autrichiens en Italie.
Hurm.

Vol:

11,

supl. I, pagz 32),

1. Paris, 25 August, 1805,
Paris, le 7 Fructidor, an 13,

Que la Porte Ottomane veui]le voir la situat
ion intârieure de son Empire
ses provinces en proie ă la râvette arme
ouă Vesprit d'insurrection qui fait
sourdement des progres; les campagnes
de Roumţlie d6vastâes par des bandes
de briganas; la Servie qui songe ă proclamer
son ind6pendarice et ă la mettre
sous la dangereuse protection de la Russie;
la Valachie et la Moldavie prâles
ă lui Gchapper; les troubles de la Grece
et de la Macâdoine entretenus par
les agents de la Russie ou par le voisinage
de ses toupes. Que la Porte songe
que tous ces fl6aux qui lui en preparent
de plus grands, sont le seul present
que lui aient fait ses ali et qw'elle
juge de ce qu'elle pont attendre du
renouvellement de son traită.
Un premier trait a rendu les Russes plus
puissants contre elle; il leur
a procur€ les moyens d'entourer VEmpire
Ottoman de leurs troupes et de leurs
vaisseaux. Un second trait I'6cerverait
davantage et les articles additionnels
et secrets oi la Russie pourrait lui
faire quelque concession, ne compenseraient pas cet aceroissement de faiblesse.
«La Russie promettra toute espece de
secours ă l'Empire Ottoman pour acqur
ir les moyens de le perdre,
Her,

1V,

supl.

î, pag,

322,

|
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Cât

privesce

ce Italinski

la disposiţiunile

cere

în noul tratat,

relativ la Principate, era numai o nouă conservare a ari. 12, a tuturor
anteridrelor tratate, convenţiuni, hatihumaimuri cu referinţă la Mol-

dova şi Valachia".
sg

Ruffin era persuadat, că nu va putea Francia nimica, pe cât timp
Rusia va fi ajutată de aurul Domnitorului Moldovenesc şi Muntenesc.
In adevăr pe la 1/, lui Octombre 1805, Turcia renoesce tratatul de
alianţă cu Rusia, din 179 şi Reis Efendi anunţă lui Franchini, de la

ambasada francesă, că ratificaţiunile acestui reînnoit tratat ai, a fi
Ruffin comunică acesta cu raportul săi din 29

în curând schimbate.
Octombrie 1805.

Profitase Rusiu pentru a ajunge la acest resultat de nescirea în
care ţinură Domnii Pârta Otomană de succesele, lui Napoleon ?.
Franchini, în numele lui Ruffin, qice vizirului, care ignoră asemenea victorii ale lui Napoleon, în Divan, când află despre el: «Re-

zemaţi-vă pe M. S. Imperiale du soin de votre consideration exterieure»,
dar ocupaţi-vă neincetat de cele lăuntrice ale imperiului vostru, mai
1,30 August, 1805.

Le 30 Aodt, 1805,

Les deux hautes parties contractantes ayant confirm6 par le 12 article
patent de la presente alliance, les traites et instraments qui existent entr'elles,
«cette confirmation genârale comprendra 6galement les stipulations qui ont ste
accordâes aux» Provinces de Valachie et de Moldavie, dans le trait conclu
le 14 de Dgemaziul-Ewel, Pan de PHâgire mahomâtane 1188, ou le 10 J uillet
Pan de lPâre chretienne 1774, dans la convention explicatoire du 20 de Dgemaziul-Ew6l 1193, ou du 21 Mars 1779; dans le Senei du 15 de Sefer 1198,
ou du 28 X-bre 1783, et dans le trait6 de Jassy du 15 de Dgomaziul-Ewel
1206, ou du 29 X-bre 1199, ainsi que celles convenues dernierement ă la fin

de Dgomaziul-Ewel 1217, ou en 7-bre 1802.
En consequence, Sa Majest€ PEmpereur Ottoman promet de maintenir et
faire ex6cuter ponctuellement toutes ces stipulations ; et, sil arrive dune autre
part quelqae espăce de voxation contre les susdites provinces, qu'on aura goin
de les r6primer et que Lon n'omettra rien pour Pex6cution du contenu du
firman donn& pr6c6demment,
Hurm.

IV, supl. ], pag.

322,

2. Rutfin raporta, în 21 Oetombre 1805, din Pera, o conversaţiune a lui

|
Franchini cu marele vizir:
Pranchini. Votre Escelente savait dejă les victorie les Frangais?
Le grand, vizir. Non, je les devinais. Ces traîtres de Princes de Valachie

et de Moldavie nous cachaient tout et je n'ai rien su que depuis ces jours,
Vol._IV,

supl.

I, pag,

322,
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ales de ministerul vostru. Am aflat că Ruşii
, cu ajutorul Moldovei şi
al Valachiei au isbutit să pună discordia
între A. V. $, şi Kiaia-Bey
a căruia fidelitate nu mai bate de cât
dintr'o aripă. Schimbaţi Domnitorii Dumnevâstră (changez vos Hosp
odars) ori aşteptati-vă la o
perdere sigură.
La 29 Decembre, 1805 Ruffin iar adao
gă în raportul s&ă către
Talleyrand, că «pre cât timp Moruzii
şi Ipsilanţi! vor rămânea la locurile ce ocupă, noi nu putem de loc
spera să fim ascultați de Pâită,
Regretatul Laurian, în opul săi de
istoria Românilor 2 afirmă
lucruri ce nu le aflăm documentate. Acela
dice, că Ruşiiat trecut contra
lui Napoleon

prin

nici un

document,

continuă domnia

Principate încă în luna
care

să justifice

Octombre 1805. Nu aflăm

asemenea

neturburată alui Moruzi,

cestiune.

In

Moldova

la data de Octombre 1805

şi încă şi în anul viitor mai multe luni.
Negreşit intrarea Muscalilor era cesti
une de limp. Ei agita pre
Moldoveni, ca şi pre tot orientul creşt
in. Sub impulsiunea Rusiei se
ioființeză în Iaşi,

politul

Vemamin

la August 1805, societatea grâcă

confirmă

statutele

ei, impreună

Adelfaton, Mitro-

cu acel

alter ego
al săi politic, Episcopul de Roman
Gherasim, acele statute 5 din
cari se va vedea lesne scopul politic
urmărit de societate, prin adunare
de fondu
ri,

Drăghici nu pomenesce uimic de ivece
rea Muscalilor prin Moldova
îucă în 1806, şi în Archiva Mitropolie
i de la laşi, n'am aflat absolut
nici un act confirmând atențiunea repao
satului Laurian, Aşa ceva nu se

află nici în «Cronologia evenimentelodin
r țerile române de la 1768-1812
publicată de d. Erbiceanu + nici în croni
ca lui Zilot. Apoi 6re ambasadorele frances din Constantinopole
nu sar fi grăbit să vestâscă lui
Talleyrand asemenea trecere a Muscalilor prin
Moldova?
Nici în colecțiunea Hurmuzake, nici între
documentele arhivului
din Berlin nu aflăm confirmarea ar&tărei lui
Laurian. Baronul Brelfeld

ambasadorele Prusiei la Berlin, la
9 Septembre (stil n.) 1805 scrie
Regelui săii, că «trecerea trupelor ruses
ci prin Valachia se pare asemenea că depinde de mersul evenimen
telor. Aflu că permisiunea eventuală & fost deja stipulată, acum câteva luni, până la suma de 95.000
Omeni.

Sunt asigurat că un asemenea numer
se află adunat la frun-

1. Hurm. IV, supl. I, pag. 323.
2. Ist. Rom.

din 1878, pag. 566.

3. Publicate în Istoria Mitropoliei Iași a lui Erbic
eanu.
4.
Din Istoria Mitropoliei Moldovei și Sucevei
la pag.

497.

tariile Moldovei !, şi că regimentele
debarcate

şi ati apucat aceeaşi

|
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îmbareate la Sevastopol aii fost

cale ?.

De abia în 27 Ianuarie 1806, Von Goltz representantul Prusiei din

Petersburg vestesce Regelui său, că, «comisari ruşi ati fost trămişi în
Valahia şi în Moldova, ca să cumpere grâu şi grăunțe, în scopul de
a stabili mai multe magazii %.
de
Acelaşi ambasador arată încă, că în apropiere de Bender şi
parte
o
una
Kameniţă ati a fi formate două tabere, destinate a întruni,
din armata rusâscă, care revine din Germania, şi alta pentru marea

6ste. de reservă, care se formeză pre fruntării,
ralului Micheison.
La 19 Martie
Petersburg), că «se
puri mari de trupe
dilele din urmă, în

sub

ordinele gene-

1806, Von Găltz raporteză lui Frederic Wilhelm
ocupă Rusia tot mai mult cu ideea de a aduna
pre frantăriile Valachiei şi ale Moldovei şi
Consiliul Impăratului Alexandru, s'a ridicat o

(Qin
corcă în
voce

care a ar&tat necesitatea de a se ocupa aceste două provincii. Imp&-

ratul sa opus, căci nu voesce să dee semnalul falşelor alarme. Numai
deacă Napoleon va băga trupe franceze pre teritoriul turcesc—sub ori-ce
pretecst,—atunci Rusia va preveni pre Francezi intrând ei în Principate.
Ca consecinţă a acestei otăriri, Rusia aduna merei oştiri la Nistru,

In 9 August 1806 Von Bielfeld scrise Regelui Prusiei, că la Constantinopol

sunt

cam

îngrijiţi de

adunarea

fruvtariile Moldovei şi Valachiei,

de

trupe

care

înainteză

spre

«qui font mine de penstrer dans le

teritoive turc, â mesure que les Francais se reniorcent en Albanie et
que leurs opârations y deviennent plus serieuses...:.
Intre aceste Constantin Ipsilante, mai mult decât ori când se silesce
a face bani şi, de astă dată, pe ori-ce căi. Nu numai că sai îndoit
unele dări, cum vEdurăm la Capitolul financelor, dar sub cuvint că
ţeara rămăsese datore 6000 pungi din semestrele trecute, înmulţi huz-:

meturile, avaeturile, sub nesfârşite numiri.Ca să pâtă mai cu lesnire
ajunge

acest

scop,

bagă în Divan

şi în slujbele

ţărei mai

mulţi greci

decât am aflat în ele ori-când. Aceştia mulseră ţeara şi o îngenu|
chiară tot mai grei.
Insăşi Cronologia Greco-românesca, de care mai sus pomenirăm,
acusă pre Ipsilante, că «pre timpul lui s'aii pus şi înfricoşatul aşedămint
1. Deci ei n'aii intrat,
2, Acte şi fragm. II, pag. 402.

3. Pentru viitârea, intrare a/oştirei rusesci în Moldova,

"4. Acte şi fragmente, II, pag, 406/7,
5. Ibid, pag."409.
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.

al ţărei, care aii stins

pre nenorociţii s&rmani locuitori şi
ati âmplut pungile 6menilor săi, cu deosebire a boer
ului Gheorghe Mavrocordaţ Şi a
Vistierului Filipescu 1,
*

N'am aflat în condica No. 47 ae la
Arhivă asemene aşedămiînt,
dar se pâte judeca de el, din hrisovul
ce şi-aii dat insuşi pentru ponturile locuitorilor de pre moşia sa
Zimnicea, hrisov adus de noi la
capitolul Clăcei.
E probabil că şi fârte numerâsele reîn
oiri de hrisâve pre la msnăstiri între 1803—1805, urmăria tot
un scop de câştig, obligate fiina
acele mănăstiri a plăti plocâne şi
taxe bogate pentru milele dobândite
prin reinnoitele hris6ve.
Dar la a doua jumătate a anului 1806
ajungem la desfăşurarea

unor evenimente de o gravitate exce
pţională, atât în Europa cât şi în
Principate şi în Tureia. Ruşii inva
d din noă Principatele. Aceste evenimente însă

le vom

———— 34|

aborda în volumul

următor al lucrărei n6stre.
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N. B. Sate de erori, unele chiar dăunătâre sensului s'aii strecurat.
Pre cele mai grave le vom releva în erata generală a volumelor. Lectorul
bine-voitor va indrepta însu-şi pre-cele mai puţin grave. Despre orto-

grafie nu incape nici vorbă: corectura făcându-se de diverse persâne,
ortografia variază vai! după corector! Indulgenţă! Indulgenţă în vederea
scopului

urmărit,

In loc de vol. IV, supl. 1, în citaţiuni de la Hurmuzachi, s'a pus
adese eronat vol. II. Asemene erori se îndreptă lesne de cine po-

sedă colecţiunea IHurmuzachi.

