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Membru

Şedinţa

Domnilor
Am
a

Caragea

a lui Const. Filipescu

pe

Române.

de la 17 Martie 1897.

colegi,

arătat în alt memoriă

lui loan

al Academiei

a fost

cum

avenirea

ocasiunea

la tronul țării muntenesci

revenirii

şi a mai multor

la

din boeri,

lângă câte-va din chiar rudele lui.
Incă din 25 Novembre 1812, Ioan Caragea

putere,

în

Divan,

vechii lui partisani,

adresâză ţării obicinuitul

manifest de domnie nouă. Acâstă «carte deschisă» e adresată
nu numai către ț6ră, ci şi către toţi ispravnicii de judeţe, vătaşii de
plaiuri,
zapriii de plasă şi celor-lalţi dregători, pârealabi. Noul
Domnitor asigură ţera, că nu numai vorbe deşârte, după obiceiul noilor
Domni, sunt

acele ce el grăesce de astă dată, ci «să fiţi încredințaţi, fără de îndoială,

că cele ce poruncim

sunt

înființate (reale), iar nu numai

cuvîntate,

şi

temeiii neclătit al acestora fie-vă sciut că avem urmarea dreptăţii».
Ca-

ragea se jură pe cvițfa
acesteia, se va mai aduce
cinare

a raelelor,

nu

fiilor seci» că, dacă, după primirea cărţii
supărare ori vătămare sati necuvi6să smă-

o să trâcă

fapta

cu

vederea nici odini6ră.

«Hră-

pirea şi nedreptatea, a cărora nu numai fapta, ci şi
singura numire
glăsuindu-se în gilele Domniei Mele», exclamă Domnitorul,
«atâta ne sălbătăcesce, în cât milostivirea o socotim drept greşală
şi, pe cât avem
Analele A. R— Tom,

XX.— dtemoriite Secţ, Istorice,

i

2

5
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rîvnă să fim blândi şi milostivi, într'atât nu putem tăgădui că în putinţa n6stră nu este do a nu fi strașnică şi nemilostivi, în cât mărturisim că făr de saţiii vom adăogă cea mai strașnică pedâpsă.» Să se silâscă
toți a nu aduce pe Vodă la necesitatea de a pedepsi. Domnitorul se
adres6ză apoi la popor, la locuitori de obşte, şi-i îndâmnă, ca «pentru
cea mai mică năpăstuire și cel mai uşor jaf, ce veţi cercă, să veniţi
făr de sfială și făr de învoială a vă jălui către înşine Noi, găsind
tot deauna uși deschise şi audul Domniei Mele de-apururea gata de
a da ascultare jălirilor vâstre.» Manifestul se termină recomendând
și locuitorilor «mai cu prisos» să păzâscă și din parte-le datoriile lor
și nu cum-va, comptând pe părintâsca dorinţă a lui Vodă, să-i supere
audul «alcătuind cele ce nu vor fi în fiinţă și jăluindu-se fără de
(1)
cuvânt», sub ameninţare de pedâpsă.
(1) Iacă actul în întregimea
Publicaţii

a Măriei

Sale

ce s'au

făcut

lui:
la

tote județele,

după

buna venire

lui Vodă, pentru buna pelrecere a locuitorilor,
feriți de jafuri.

a fi

Dumnea-vâstre ispravnicilor ot sud....... , vătaşilor de plaii, zapciilor plăşilor i celor-lalţi dregători, i vouă părcălabilor şi vouă supuşilor locuitori ai domnescei Nâstre ţări, de ori-ce trâptă, mare și
mică,

sănătate.

Printr'acestă a Nâstră domnescă carte (a căreia asemenea prin tâte
judeţele s'aii trimis), vi se fac sciute tâte cele de mai jos arătate, adecă
vă este sciut că, îndată ce se ivesce aici în ţâră domnie nouă, este
obiceiii a se trimite prin t6tă ţâra cărţi însciinţătâre de cugetările
Domnului, cum că adecă îngrijirea domniei privesce de a se păzi întru
t6tă dreptatea şi precurmarea a tot felul de năpăstuiri şi nedreptate.

Aceste însă

însciinţări,

ca unele

co

sunt

obicinuite

a se face,

pâte

să

socotiți iarăși ca nisce obicinuite cuvinte şi, de aceea, acest fel de chibzuire făcând Domnia Mea, iată înti”adins scriem acâstă hotărită poruncă a Nâstră, ca să fiți încredinţaţi făr de îndoială că cele ce po:
runcim sunt înfiinţate, iar nu .numai cuvîntate, şi temeiit neclătit al
acestora fie.vă sciut că avem urmarea dreptăţii, şi ori-ce vrednicie
sau cea mai mare destoinicie veţi arătă spre săvîrşirea poruncilor
N6stre nu Ne va fi plăcută când se va urmă cu supă&rarea ori vătămarea sait necuvisă smăcinare a raelelor; pe viţa prea iubiţilor
Noşiri fii vă încredinţăm pe toţi dregătorii că, după trimiterea acesteia
domnesci porunci, de vă veţi abate câtuşi de puţin din cele poruncite

şi cele de mai jos arătate...... „nică odinidră nu vom trece cu vede-

rea.

Fic-vă

sciut

că, cunoscând

Domnia

Mea cât de lesne

alunecă

abă-

tând din calea cuviinţei și se înşală toţi Gmenii de obşte, suntem şi
„ porniţi după cuviință spre ertare a fie-căreia altei groșeli, afară nu-
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este ast-fel compus:

Golescu

Vel Vornic al Ţării-de-sus,

Grigorie Brâncoveanu Vel Vistier, Grigorie Ghica Vol Logofăt de Ţârade-sus, Iordan Slătineanu Vel Logofăt de Țâra-de-jos, Radu Slatineanu Vel Vornie do Ţera-de-jos, Costache Suţu mare Hatman, Dumi.
traseu

Racoviţă

Vornic

al

3-lea,

Istrati

Creţulescu

al

4-lea

Vornic,

Vornic al obştirilor cevă mai apoi (1814) Iordache Stătineanu, Michalache Manul Vornic de poliţie, mare Căminar este Alex. Mavrocordat, Dumitrache

Manu

e mare

Comis,

Ştefan Nestor

este mare

Clucer

cu drept de scaun în Divan imediat înainte de Vel Căminarul Mavrocordat, Iordache Tufeanu mare Stolnic, mare Postelnie Vlahuţ.
mai din învinovăţirea hrăpirii şi a nedreptăţii, cărora nu numai fapta,
ci şi singura numire glăsuindu-se în dilele Domniei Mele, într'atâta
Ne sălbătăcesce, în cât milostivirea o socotim drept greșală şi, pe cât
avem rivnă să fim blândi şi milostivi, întwatât nu putem tăgădui că
în putinţa Nâstră nu este de a nu fi straşnică şi nemilostivi, în cât
mărturisim că făr de saţiii vom adăogă cea mai strașnică pedâpsă,
întru care poftim a nu fi siliți să ajungem; și pentru ca să nu Ne
mustre cugetul că pedepsim mai înainte până a nu face cunoscută
domnâsca Nâstră voinţă şi hotărire, iată întwadins vă poruncim cu

strășnicie cele mai sus arătate: îngrijiţi dar cu bună luare aminte a

nu Ne aduce în stare ca aceea de a nu pută să crtăm pe cei co se
vor abate şi nu vor urmă hotărita şi nestrămutata domnâsea Nostră
poruncă, care acum urm6ză a se pune în faptă de înşivă după datorie; fiind însă că acâsta voim a se face cunoscută și către toți locuitorii de obşte, vă poruncim Domnia Mea ca să orînduiţi într'adins
o di întru care să adunaţi întrun los pa toţi bătrânii și fruntașii de
la fieș-care sat, și întru audul tuturora să se cetâscă acâstă carte a
Domnici

Mele,

ca

să le fie şi lor sciută

porunca

Nâstră,

adecă

vouă

-.

tuturor de obşte supușilor locuitori, şi să nu se tăinuiască voinţa co
avem că, pentru cea mai mică năpăstuire şi col mai uşor jaf ce veţi
cercă, să veniţi fără de sfială şi fără de îndoială a vă jălui către înşine
Noi, găsind tot-deauna uşi deschise şi audul Domnici Mele apururea
gata de a da ascultare jăluirilor vâstre, și fiind încredinţați că atunci
domnim cu mulțămire, când suntem către voi ca nisco firesci părinţi.
Acest cugot al Nostru, carele este înființat, se cuvine ncgreşit a vă
îndemnă mai cu prisos ca să păziţi şi din parte-vă mai cu osîrdio
datoriile vâstre, ferindu-vă însă nu care cum-vaşi, având pricină domn€sca Nâstră îngrijire şi părintâsca dorire, să supăraţi în zadar augul
Nostru, alcătuind cele ce nu vor fi în fiinţă și jăluindu-vă fără de cuvînt, pentru că, de o veţi dovedi prin amănuntă cercetare că aţi arătat lucruri neadevărate, atunci negreşit şi după dreptate vă veţi luă
cuviinci6sa r&splătire. In toemai dar pe cele mai sus arătate se aşteptă
şi cea din parte-vă cuviinci6să urmare şi fiți sănătoşi. 1812:Noemvre z5,
(Cod. LĂXXIV, fila 1)

4
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"Abiă este instalat acest prim Divan și Ioan Caragea nu întârdie, ca
mai înainte de finea anului 1813 să introducă în ei schimbări, Așă
Grigorie Brâncoveanu, care fusese chemat de Vodă ca mare Vistier
și carele eră — după arătarea cronicei lui Zilot — ales ca cel de la
care ţera aşteptă mai cu încredere îndreptare(l), nu împlinesce nică
jumătate de an de vistiernicie şi este înlocuit prin marele Ban Const,
Filipescu, pentru că Brâncoveanu «ţineă domnia în friu, de nu se
puteă mișcă la rele». (2) Constantin Filipescu, devenit Vistier, în 15 Iunie
1813, este înlocuit în Bănie de Radu Golescu. In locul acestuia, ca
mare Vornic de 'Ţâra-de-sus, aflăm pe Isac Ralet, vechi partisan al
lui Dinu Filipescu. In locul lui Radu Slăniceanu ca Vornic de Ţera-dejos, vine îndată C. Filipescu, ruda marelui Vistier şi apoi, în 1814, găsim pe Barbu Văcărescu, iar C. Filipescu trece Logotăt de 'Țâra-de-jos,
în locul lui Iordache Slatineanu, care acesta va trece apoi Vornic al

obștirilor (Iunie 1814). Grig. Băleanu ieă locul lui Grig. Ghica ca Lo-

gotăt de Ţâra-de-sus, însă în anul 1813 Costache Suţu cedâză marea
Hătmănie lui Gr. Ralea şi se mulțămesce a f Spătar, căci postul eră
mai bogat în havaeturi. (3)
In Aprilie 1814, C. Vlahuţ semnâză ca Postelnic îndată după marele
Ban Radu Golescu, care acesta ţine al doilea rang după C. Filipescu.
i In 1814 Februarie, Fotache Ştirbeiii este numit Vel Logofăt de obiceiuri. In locul lui Michalache Manu se face Vornic de politie Alex.
Nenciulescu.

N.

Suţu

este în 1814 Vel Comis. Alex. Ghica e Vel Clucer,

în locul lui Nestor legistul. (4)

In 15 Iulie 1814, în urma neînțelegerilor dintre C. Filipescu şi Domnitor, Radu Golescu trece Vistiernic şi Bănia mare este dată lui C.
Creţulescu. Băleanu devine Vornic al 3-lea, Iordache Filipescu ocupă
postul de Logofăt de Ţâra-de-sus. Cei-lalţi rămân nesehimbaţi în 1814,
afară de Mavrocordat, în locul căruia vine un Bibică Constantin. Ce.

s'a întîmplat cu Vlahuţ nu putem spune, dar îl aflăm în Iulie 1814 în-

locuit prin Iacovache Rizu.
Iacă Divanul în 28 Ianuarie

1815:

(1) Grigorie Brâncoveanu, scrie Fănuţă, eră pe vremea aceea cel mai numit şi
ales boer al patriei despre tote, adecă împodobit cu înaltă învăţătură, firesce

blajin şi tienit, bogat forte și după n6m mai slăvit decât toţi, carele şi îmbrăţişă
treba Visteriei şi a ţării cu bune întocmiri şi rostiri. (Pag. 109.)
(2) Jdem, pag. 109. C. Filipescu se dedulcise la Visterie din timpul Muscalilor,
Ac6sta o dice şi Fănuţă, Zoe. cit.
(3) Cod. LXXVII, fila 28.
(€) Cod. LXXVII, fila 175,

.
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R. Golescu Vel Vistier, C. Creţulescu Vel Ban, Părintele Gh. Arghiropulo

biv

Vel

epistat

Spătar, Barbu

Văcărescu

Vel Vornic de Ţâra-

de-sus, C. Băleanu Vel Vornic de 'Ţâra-de-jos, Michalache Manu biv
Vel Vornic de Ţ6ra-de-jos nazirul (epistat) Vorniciei obștirilor, Gr. Băleanu

Vel

Vornic

al 3-lea,

Teodorache

Văcărescu

Vel Vornic

al 4-lea,

Iordache Filipescu Vel Logofăt de 'Țâra-de-sus, Scarlat Grădişteanu Vel
Logofăt de 'Ţ&ra-de-jos, Fotache Ştirbeiii Vel Logofăt al obiceiurilor,

Iacovache Rizu Vel Postelnic, Grigorie Ralea Vel Hatman, Alex. Filipescu Vel Vornic al politiei, Atanasie Hristopol Vel Vornic al străinelor pricini, Al. Ghica Vel Clucer, Bibică Vel Căminar, N. Suţu Vel Co-

mis. (1)
In Iulie 1815 se schimbă Vistierul: în locul lui Radu Golescu, aflăm
pe Grigorie Ghica. Asemenea pe D. Racoviţă la Vornicia Ţării-de-sus,
în locul lui Barbu Văcărescu.

In anul 1816 (5 Ianuarie) sunt schimbaţi în Divan următorii boeri:
C. Vlahuţ redevine mare Postelnic în locul lui Iacovache Rizu, D. Racoviţă e Vornic de Ţâra-de-sus, M. Manu ieă Vornicia obştirilor, Gr.

Filipescu devine Vornic de 'Ţ6âra-de-jos, Teodor Văcărescu din al 3-lea
Vornic

se face

al 4-lea, Michaiii Racoviţă e Vel Logofăt de Ţ6ra-de-sus,

Toma Creţulescu e numit Vel Logofăt de obiceiuri.
In luna Aprilie 1816 Arghiropulo este întărit titular
La 28 Aprilie Iordache Golescu succede
Logofăt de Țâra-de-jos, iar Pană Costescu

al Spătăriei.

lui Sc. Grădişteanu ca Vel
înlocuesce pe Al. Filipescu

în Vornicia politiei, Matei Cantacuzino devine Vel Clucer,

iar Scanavi,

ruda lui Vodă după nevastă, este Vel Comis.
In 1817 Novembre, găsim Divanul compus

Golescu Vel

din Radu

Ban, Grigorie Brâncoveanu Vel Spătar, Barbu Văcărescu Vel Vistier,
D. Racoviţă Vel Vornic de Ţâra-de-sus, M. Manu Vel Logofăt de 'Ţeâra-

de-sus, Gr. Băleanu
Postelic,

Vel Vornic de Țâra-de-jos, Alex. Mavrocordat Vel

Const. Dudescu

Vel Vornic al 3-lea, Petrache Retorides

Vel

Logofăt al străinelor pricini, Ioan Ştirbeiii Vel Vornic alobştivilor, N.
Golescu Vel Logofăt de obiceiuri, Al. Filipescu Vel Logofăt de Ţârade-sus.

Divanul la 1818 Maii 4:
Isac Ralet Vel Ban, Gheorghe
cărescu

Vel Vistier,

Dumitraşco

Arghiropulo
Racoviţă

Vel

Vel Spătar, Barbu
Vornic

Vă-

de Ţ6ra-de-sus,

Constantin Bălăceanu Vel Logofăt de 'Ţâra-de-sus, Iordache Slătineanu
Vel Vornic de 'Ţâra-de-jos, Alex. Mavrocordat Vel Postelnic, Const.

6
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Dudescu Vel Vornic al 3-lea, Petrache Retorides
Vel Logofăt al străinelor pricini, Grigore Ralea Vel Logofăt de obiceiu
ri, Ioan Știrbei

Vel Vornic al obştirilor, Alex. Ghica Vol Logofăt de 'Ţâra-d
e-jos, Du-

mitrache Hrisoscoleo Vel Vornic de politie.
Trei luni aproape după aceea, iarăși schimbări, la
1818 August 28,
Iacă noua compunere în parte a Divanului:
Radu Golescu Vel Ban, Arghiropol rămâne ca Spătar
, Grigorie
Ghica Vel Vistier, D. Racoviţă rămâne Vel Vornie de
Ţera-de-sus,

Const.

Bălăceanu

Vel Logefăt de 'Ţâra-de-sus. In locul lui P. Retorides,

este Nestor Vel Logofăt al străinelor pricini. Mieh. Cornescu
este Vel

Vornic de politie.
La 1 Septembre 1818 Istrate Creţulescu
sus, iar Ştefan Bălăceanu Vel Hatman.
Cu

referinţă

documente

la

inedite,

administraţiunea
cari

se pot

:
e Vel Vornic

ţării sub

clasifică

Ioan

de Ţera-de-

Caragea

posedăm

ast-fel:

I. Relativ la Divanul domnesc:
4) Pitac din 5 Martie 1813 adresat Mitropolitului şi Episcopilor, ca
să nu mai lipsâscă de a asistă la ședințele Divanului în dgilele hotărite. (1) Cu pitacul din 14 Novembre, Domnitorul provâcă pe toţi boerii
divaniţi să-şi facă mai bine datoria, să vină regulat la Divan. (2)
(1) Pitac

către Mitropolit şi către Episcopi pentru ca să vie la Divan
în dilele cele orânduite.

Prea Sfinţia Ta Părinte Mitropolite şi Sfinţiilor Vâstre iubitorilor de
Dumnedei Episcopi şi orînduiala domnescului Divan când se face la
dilele cele orînduite şi datoria obrazelor ce se cuvine a sc află în Divan într'aceleaşi dile fiindu-vă bine sciute, mirare având Domnia Mea
ve&d6nd din partea Preaosfinţiei Tale şi a Sfinţilor Vâstre neurmare

la acâstă

netăgăduită

datorie, lipsind

mai

în tote acele dile de la dom-

nescul Nostru Divan, de aceea iată, printw acest domnesc al Nostru pitac, scriem Preaosfinţiei Tale şi Sfinţiilor Vâstre poruncim, ca de astăgi
înainte în t6te gilele cele orînduite ale S&ptămânei când facem Domnia
Mea Divan, urmând datoriei ce aveţi către haractirul domniei, să îngrijii a veni negreșit, ca să vă aflaţi faţă, după cum s'a urmat din
vechime şi aşă este şi voinţa i porunca Domhiei Mele. Tolco pisah
2pd.—1813 Mart. 5.
(Cod. LXXIV, fila 31»)

(2) Pitac a se strînge bocrii veliţi ca să facă judecăţile.

Cinstit și credincios boerul Domnici Mele dumnâ-ta Vel Logotete de
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b) Introducerea între divaniţi, fără funcţiune activă, de membri
dintre foştii divaniţi, cu misiunea de a luă și ei parte la judecată.
Aşă fură boerii: biv Vel Banul Radu Golescu (1), Vornicul Barbu
Văcărescu şi Logofătul Ţării-de-sus Constantin Dudescu. (2)
Ţera-de-sus Iordache Filipescule, am luat Domnia Mea însciințare că
dumnâ-lor veliţii boeri nu urmâză datoria dumnâ-lor a se stringe la
locul cel orînduit în tâte cele-lalte dile afară din Dumineci şi serbători şi dilele în cari facem Noi Divan, ca să caute pricinile de judecăţi ale norodului, din cari pricini se prăpădese săracii şi alţii ce atit
judecăţi în cheltueli, pergând vremea în zadar, precum am luat Domnia Mea pliroforie din multele jălbi ce ni se dai, şi zapciii se îndrepteză

cu

dumnâ-lor

boerii, că nu

se string, şi dumnâ-ta, ca

un îndatorat

ce eşti a griji de acestea, ca să nu vie trâba a audi dela alţii, o cun6scem cusur al dumi-tale; ci dar poruncim straşnic, ca să arăţi porunca ac6stă a Domniei Mele la toţi dumnâ-lor veliţii boeri, ea de acum
înainte, în tâto dilele cele orînduite pentru căutarea pricinilor să vie
des-de-diminâţă la locul cel orînduit şi să steă până la prând a se
căută pricinile şi să nu mai audim de acum înainte că stai Gmenii
perdendu-şi vremea în zadar din pricina nestringerii dumnâ-lor, și
cari din dumnâ-lor boeri nu vor urmă a veni, te îndatorăm pe dumn6-ta să vii să Ne arăţi, deosebit să dai strașnică poruncă şi zapeiilor
ca să aducă şi pe ipotesiari cu tâte sineturile, ca să nu facă vre-o zăticnire şi din pricina lor, că se vor pedepsi strașnic. Toleo pisah epd.
1814 Noemvre 14.
(Cod. LXXIV, fila 135,

Vel Logofăt.
(Pecetea

epd.)

(1) Cinstit şi credincios boerule al Domnici Mele, d-ta biv Vel Bane
Radule Golescule, pentru bun ipolipsis ce avem asupra d-tale, ca un
boer bătrân şi cu sciință de pricini şi obiceiuri de ale pămîntului şi
cu praesis îndestulă asupra judecăților, spre a se descoperi dreptul
fieş-căruia, ca pe un boer destoinie întru acestea, iată printe” acest
domnesc al Nostru pitae te orînduim între d-lor veliţii boeri împreună judecător, şi ca un boer divănit, poruncim a to află tot-deauna și la domnescul Nostru Divan în dilele cele orînduite, când se
caută pricini de judecăţi înaintea Nostră. 'Tolco pisah epd. — 1816
Fevruar 3.
Asemenea

pitac

s'au

făcut,

Văcărescu. — Fevruar 6.
(Cod. LXXIV, fila 237 v.)

orînduindu-se

şi d-lui

Vornicu,

Barbu

(2) Cinstit şi credincios boerule al Domniei Mele, d-ta biv Vel Logotete de 'Țâra-de-sus Constanţine Dudescule, fiind-că şi d-ta, ca boer
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Acestor divaniţi suplementari Ioan Caragea le fixâză anumită l6fă,
neavând îraturi, ca boerii divaniţi Jalea, adecă în activitate. (1) Cu
acest scop Domnitorul ordonă nazirului cassei lefilor să servâscă 16fă
dişilor judecători divaniţi suplementari.
b) La 1 Iulie 1814, Ioan Caragea adaoge lefile şi fixeză, printr'un
noii chrisov, sporite havaeturile Logofeţilor mari şi unora din veliţii

Vornici. Catalogul sumelor de perceput este destul de mare și se pote
ved6 în notă. Cum să fie stabilitate în funeţiuni, când de la schimbarea funcţionarilor eşiă căştigul marilor L.ogoteţi? (2)
patriot ce ești, se cuvine a te arătă cu slujbe în trebuinţele patriei
dintre cari una fiind şi trâba judecăților norodului, ce se caută de
către d-lor veliţii boeri, iată printwacest domnescul Nostru pitac iată
te orînduim împreună divanit şi judecător la Divanul d-lor veliţilor
unde să urmezi a te află ţot-deauna la orînduitele dile, ca cu toţii
împreună să căutați după cuviință şi după dreptate pricinile de judecăţi ce se orînduesc de către Domnia Mea la acest, Divan, precum
și la domnescul Nostru Divan să te afli iarăşi împreună cu d-lor ceilalţi boeri veliți în dilele cele orînduite. 'Tolco pisah gpd. — 1816
August 20.
ă

(Cod. LXXIV, fila 265,
(Pecetea

Cinstit

Vel Logofăt.

pd.)

şi credincios

boerule

al

Domnici

Mele,

dumnâ-ta

biv

Vel

Bane Grigorie Brâncovene, nazirule al cassei lefilor, fiind-că pe dumnâlui Logofătul Constantin Dudeseu lam orînduit Domnia Mea boer
divanit între cei-lalți dumnâ-lor veliţi boeri, de aceea poruncim d-tale
ca I6la

până

înainte

ce se

da

de

la acâstă

casă

dumnâ-lui

a nu se cinsti cu cinul vorniciei

dumnâ-lui

Logotătului

al

Vornicului, mai

Dudescu, începându-se

acestii luni. 'Tolco pisah gpd. — 1816
(Cod. LXXIV, fila 265 v)

înainte

treilea, să se dea de acum

August

21.

|
(Pecetea pd.)

de

la 20 ale

Vel Logofăt,
.

(2) Orînduiala avaeturilor Logofeţiilor mari de Ţera-de-sus şi
de jos,
precum s'a întocmit acum de către Domnia Mea.
tal.

bani

28,—

de la cărţile de judecătoriile
turile Craiovei.

Divanului

şi de la

28,— de la cărţile judecătorilor de prin judeţe.

departamen-
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Din
tal.

<Orânduiala

avaeturilor

Logofeţilor»

9

adusă

în

notă,

se pote

bani

28,— de la cărţile condicarilor de prin judeţe.
3115 d-lui Vel Logofătul de Ţâra-de-sus | de la cărţile de căpitănii
890

315»

»

>

»

»

»

>

»

»

»

8,90

>

>

>

>

>

» jos

»

spătăresăă.

sus]
>

jos

dela cărţile de poleovnici
J

-34—

de

judeţe.

de la cărţile vătăşeilor de plaiă.
de la cărţile de egumenie de cele dintâiă, al doilea
lea, să se ieă după puterea mănăstirilor.
14,— de la cartea de huzmet boeresc greci,
de la chris6vele isnafurilor celor de frunte,
asemenea

de

al doilea

şi al trei-

mână,

28,—

asemenea de al treilea mână.
de la cărţile stărostiei cavafilor, i a cuingiilor, i a telalilor şi
a bragagiilor.
de la cărţile de al 3-lea Logofăt de Craiova.
asemenea de la cărţile de al 3-lea Logoteţi ai departamenturilor Craiovei.
de la cartea de polcovnicie de Craiova.

28,—
28,—

de
de

28,—

de la cartea lui al 2-lea portar

10,—

de la cărţile Logofeţilor
telei scaunelor.

34,—
28,—
28,—

la cartea
la cartea

polcovnicului de Cerneţi.
lui al 2-lea armaș de la Craiova.

de la Craiova.

10,—- de la cărţile Logofeţilor Divanului Craiovei.

Mitropoliei, iai Episcopiilor şi a scu-

5,— de la cărţile pentru obiceiurile moşiilor, fiindcă se fac în do3,60
26,—
" 4.—
78,—
34,—

de
de
de
de
de

sul
la
la
la
la
la

jălbilor, au rămas.
cărţile vătașilor de ţigani.
cărţile protopopilor.
cărţile vorniceilor.
cartea starostei de neguţători.
cărţile de tîrg.

11,—

de la cărţile

32,—

de la cărţile ispravnicilor.

de

5,—
15,—

de la cartea
>» »
»

de

cercătură,

dijmărit

i oerit.

postelnicel, ce se înnoesce.
»
ce se faco noi.

-

1,-- de la fieş-care jalbă cu pecete.

l& loan

Gheorghe

Caragea

Voevod

îi Gospodar

zemle

vlalscoie.

Poruncim Domnia Mea ca avaeturile ce se araţă mai sus la fic-care
madea să se urmeze a se luă de acum înainte după mijlocul ce s'a

întocmit acum de către Domnia Mea şi dumnâ-vâstre veliţilor Logofeți să îngrijiţi a se pune în orînduială.—1814 Iulie 9.
(Cod. LĂAY
pag. 26)
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cum

n'a rămas

serviciii do

ori ce

28!

specie, de la care marii

dem-

Chrisovul de îraturile nouă ce s'aă întocmita luă, Logofeții cei mari,
î Vornicii

al 3-lea şi al z.lea.

Domnii şi oblăduitorii, cărora de la Dumnedei li se încredinţâză
stăpâniri de țări şi popâre, datorie netăgăduită ai ca prin drâptă
chibzuire să cumpă&nâscă, şi cu cât este de grea sarcina slujbei ce se
săvirşesce de către cea dintâiii stare de boeri dregători ai lor, cum
şi do către toţi cel-lalți de obşte slujbaşi ai Domniei și ai ţării, cu
atâta şi dregătorii pentru dreptele slujbe şi strădănii ale lor să dobândescă cuviinci6sa răsplătire, spre a-și av6 adecă fieş-carele folosul
săi potrivit cu sarcina şi greutatea slujbei şi spre a simți o analogă
mângâere din rodurile ostenelilor sale; după ce dar dumnedessea providenţă ne-ai învrednicit şi ne-ai miluit cu domnia şi oblăduirea
acestei de Dumnedei păzită ţâră a Valachiei şi am sosit aică în domnescul Nostru scaun, între alte nepotrivite întoemiri ce le-am găsit
trecute cu vederea şi neîndreptate, găsit-am şi câte-vaşi din dregătoriile cele mai dintâii ale ţării curgând întru o învederaţ: năpăstuire, adecă cu totul nepotrivite la venituri cu alte asemenea dregă-

torii

mari

ce

sunt

de

aceeași

stare,

căci

două din

Vorniciile cele mari

adocă Vel Vornicul al treilea şi Vel Vornicul al patrulea, tot venitul
şi folosul ce ai nu privesce la alt decât numai la l6fa ce li se dă
po câte taleri 500 pe lună, iar greutatea slujbei și a strădaniei merge
înjugată şi de o potrivă ca şi cele-lalte dregătorii mari cari se folosesc și se dobândesc cu îndestulate venituri; aşijderea şi trei din Logoteţiile cele mari, adecă Vel Logofăt de Țera-de-sus, i Vel Logofăt
de Ţera-de-jos şi Vel Logofăt de obiceiuri, tot venitul şi folosul ce
a
iarăşi nu privesce la alt decât la l6fa ce li se dă po câte taleri
330
pe lună și la nu prea puţin folos al înnoirii chris6velor, ce se urmâză
numai la domnie nouă, cum şi la altele ce se apropie a se socoti
drept nimica. Acâstă dar vădută năpăstuire ce cârcă aceste mai
sus
» numite dregătorii, luându-o întru bună cunoscința Nâstră şi vădând
că aceste dregătorii sunt mari numai cu numele şi cu greutatea slujbei, ci de o potrivă fac ia trebile Divanului spd. şi ale maslahatului
țării,

iar la folos

nu

numai

neasemănate

cu cele-lalte, ci încă cu

mult

mai puţin şi decât chiar unele din cele mai mici dregătorii, cari
aceste
dregătorii fiind-că sunt de starea cea dintâiă de o potrivă cu cele-lalte,
judecând dimpreună tâte pricinile ce se orînduesc de Domni în cercetarea dumns-lor veliţilor boeri şi şedători iarăşi împreună la tâte judecăţile pricinilor câte se înfăţișâză la Divan înaintea Domnului, cu
iubire de dreptate judecând Domnia Mea şi v&dând că nu este cu cale
a se lăsă acest fel de mari dregătorii ale domniei şi ale ţării întru
o aşă mică şi prâstă răsplătire a slujbelor sale, cu a se folosi adecă
numai cu O puţină 16fă ce li se dă, find mai virtos seiut că eftinătatea lucrurilor vremii întru care s'a făcut rînduelile acestor lefi nare
întru nimic asemănare cu cumplita scumpete ce curge acum întru t6te
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nitară ai Divanului

să nu culâgă

beneficii:

_

li

administraţiunea,

justiţia,

felurimele de lucruri, precum de faţă este vădut; iată printr acest domnescul Nostru chrisov, hotărîm şi rinduim la aceste mai sus numite
dregătorii acâstă adăogare de venituri, care mai jos pe anume le arătăm: şi mai întâii pentru doi veliţi Dvornici al treilea şi al patrulea,
rînduim ca de acum înainte, peste l6fa de taleri 500 pe lună ce lise
dă de la Visteria Domnici Mele, adăogăm să li se dea alți taleri 250,
ca să aibă fieş-carele I6fă pe lună po taleri 750, şi, osebit de acâstă 16fă,
să aibă a luă și de la tâte povernile sati velniţele negufătoresci, vericâte cazane se vor află făcând rachiă de neguţătorie în (Stă ţâra, de
fieş-care cazan po taleri 15, din cari taleri 7 bani 60 să-i ieă Vel Dvornicul al treilea, iar cei-lalţi taleri 7 bani 60 săi ieă Vel Dvornicul al
patrulea, iar velniţele i povernile sait cazanele, veri-câte vor fi în t6tă
era ori mănăstiresci, ori boerescă, până la Ciucer de arie, acelea tâte
să fie cu totul apărate şi nedajnice întru nimic; iar când se vor da
în arendă să plătâscă arendașul acei taleri 15 de cazan, ca unul ce
se neguţătoresce cu povarna, precum se urmâză şi la vama grîului;
cazanele cele mici însă ale locuitorilor ţărani, ce le aii pentru folosul
şi negoţul lor, să fie cu totul apărate de acâstă răspundere. Al doilea
pentru Logofeţia cea mare de Ţ6ra-de-sus, acâstă dregătorie fiind-că

este

însărcinată

cu

t6tă

tr6ba

Divanului,

rile câte se săvîrşese prin înfăţişare la
altele

câte

sunt

în partea

acestei

protocolind

Divan

dregătorii,

atât tâte

înaintea

bez

din

d-lui,

cele

hotări-

cum

şi

ce se cuvin

în partea Logofeţiei de 'Ţera-do-jos, mai ales având şi osebire la greutatea maslahatului mulţimii pricinilor, ce osebit în tâte i se orînduese
do la domnie în cercetare, încă şi îndatorată fiind a ave îngrijire
de a nu se face cel mai puţin cusur la eftacsia Divanului domnesc,
i la judecătoria dumnâ-lor veliţilor boeri, i la Divanul de la Craiova
cum şi de a-şi urmă şi a-și păzi toţi calemgiii Divanului i zapeiii, cum
şi toţi slujbașşii acestor mai sus numite judecătorii, datornica
slujbă
a lor în t6tă vremea, cu cuviinţă şi cu dreptate coste dar a av6 şi la
venitul că Gre-care deosebire, pentru aceea şi rînduim ca, de acum
înainte, peste l6fa de taleri 350 pe lună cei se dă de la Vistieria Domnici

Mele,

adăogăm

să i se

dea

alți taleri 150, ca

să

aibă I6fă pe

lună

po taleri 500; să aibă a luă încă câte taleri unul la pungă de la tâte
huzmeturile, peste taleri 2 ce luă până acum, ca să fie de acum înainte
po taleri 3 la pungă, cum şi do la ale cutiei să aibă ă luă iarăși câte
alţi taleri unul la pungă, să aibă a luă şi havaet de la pricinile câte
se hotărăsc prin judecată la Divan înaintea Domnului, însă de la pricinile co vor fi pentru împliniri de bani sai pentru lucruri mişcătâre
să se ieă avaet pentru întărirea anaforalei în trei stări, după cum va
fi şi puterea pricinei, adecă de la starea dintâiil să ieă taleri 150 şi
de

la starea

al doilea

să

ică

taleri

75,

iar de

la al treilea

să

se

icâ

de la taleri 35 şi până la taleri 15, şi acest havaet să-l ieă jumătate
Vel Logofătul de 'Ţera-de-sus, iar jumătate să se ică do cel după vremi
care se va află însărcinat și orînduit ostenitorul, cel care cetesco înain-
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biserica, breslele, comerciul, financele,
gofeţi şi ai marilor Vornică.

286
sunt contribuabili

marilor

Lo-

tea Domnului, fiindu-i tr&pta sa în numirea locului Logofeţiei al doi-

lea, ca unul ce slujesce năpristan în fața Domnului şi se ostenesc
e de
cetesce, sintesesce şi scrie domnescile hotărîri ; asemenea să se urmeze
și la pricinile ce se vor întîmplă pentru lucruri stătătâre, cum moşii,

hanuri, prăvălii, vii, pămînturi, iarăşi după starea ce vor fi,
să se îndoiască havaetul ce mai sus se arată, adecă dela starea
întâiii să se
ică taleri 300 şi de la starea al doilea să se ieă taleri 150,
iar de la

al treilea să se ieă de la taleri 75 până la taleri 30, şi să se împarţă
jumătate să se ieă de Vel Logotă pentru protocolit şi jumătat
e
orînduitul ostenitor, iar câte vor fi de preţ puţine, cum: delniţe de moşie, bucăţi de loc, pogon de vie şi alte asemenea lucruri stățătâre mici,
de la acestea să nu ieă mai mult decât taleri dece şi să se împarţă
pe din două: jumătate adecă Vel Logofătul și jumătate orînduitul
ostenitor, și aceste havaeturi orînduim să se ieă numai când se împlinesc bani s6i lucruri, oră acaret și nu-l va câștigă, ci se va judecă
că tără dreptate îl cere şi se va hotărî a rămân6 cel pîrît nesupăra
t
de cererea banilor sai lucrurilor mișcătore şi nemişcătâre, dându-s
e
hotărire a rămână în stăpânirea celui pîriît, atunci să nu se urmeze
acestea de mai sus cereri de havaeturi, ci numai un puţin filotimos
să fie dator a da acel pîriît, pentru că şi-ai câștigat judecata şi i se
dă domnâsca hotărîre la mână întru apărare de către pîritul săi. Al
treilea, pentru Vel Logofătul de Ţ6ra-de-jos asemenea rînduim, ca de
acum înainte, peste l6fa de taleri 350 pe lună cei se da dela Visteria
Domniei Mele, adăogăm să i se dea alţi taleri 150, ca să aibă de acum
înainte l6fă pe lună po taleri 500; să aibă a luă și din tâte huzmeturile încă câte taleri unul la pungă, peste taleri doi ce luă până
acum,
ca să fie de acum înainte po taleri 3 la pungă, cum se urmă un
irat
al Logofeţiilor celor mari, după cum cum s'a vădut din condicele
Divanului,

care

de

la o vreme

încâce

s'a

acoperit,

trecându-se

cu

ve-

derea, cum de la cărţile domnesci ce se dati judecătorilor Craiovei
,
adecă divaniţii, departamentarii, i judecătorii de pe la judeţe
şi condicarii, i de la cărţile polcovnicilor şi ale căpitanilor, i de la
cărţile
vătașilor de plaiuri, i de la cărţile egumenilor şi de la cărţile
huzme-

turilor boerilor greci, i ehrisâvele isnafurilor, i de la cărţile logofeţil
or
Craiovei

, ai Mitropoliei, ai Episcopiilor şi a scaunelor celor scutite,
i
pentru cărţile scutinței moșiilor şi pentru altele tâte câte se vor
coprinde
în deosebită f6ie, ce se va da pecetluită de Domnia Mea, prin
care se
arată anume, orinduim să se ieă havaetul după tot cuvîntul dreptăţii
,
după cum s'a urmat din vechime, şi aceste havaeturi Vel Logofătul
de
Țera-de-sus să le ieă de la acei ce vor cădâ în partea judeţelor
ce
se numesc ale Ţării-de-sus, şi Vel Logofătul de Ţera-de-jos, iarăşi
de
la judeţele ce cad în partea Țării-de-jos. Al patrulea, pentru Vel Logofătul de obiceiuri, asemenea rînduim, ca de acum înainte, peste l6fa

de taleri 350 pe lună ce i se da de la Visteria Domniei Mele, adăogăm

28?
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Aducem în note și diverse acte de rînduire în slujbe subalte
rne
ale Divanului: a) postelnicei, b) logofeţei de Divan, iuz-başa
de Divan,
Vornici al 2-lea. (1)

să i se dea alţi taleri 150,ca să aibă de acum înainte l6fă
pe lună po
taleri 500; să aibă a luă încă câte taleri unul la pungă de
la huzmeturi, peste taleri 2 ce luă până acum, adecă la pungă po
taleri 3,
cum şi de la ale cutiei precum s'a dis mai sus la Vel Logofăt
ul de
Ţera-de-sus, i de 'Țâra-de-jos; să aibă a luă pentru f6ia mehter
hanelei
de la Vel Ban până la Vel Logofăt al departamentului străine
lor po
taleri 50, de

la Vel Clucer po taleri 40, de la Vel Paharnic până
la
Vei Comis po taleri 30, de la Vel Serdar şi până la Vel
Sluger po
taleri 20, de la Vel Pitar până la Vel Clucer de arie po taleri
15, şi
de la cele-lalte po taleri i0, căcă de la acâstă dregătorie
se cuvine a
se da f6ie pentru mehterhanea boerului ce va îmbrăcă
caftan, ca de
la un Vel Logofăt al obiceiurilor, iar nu de la ecstractarul
Visteriei,
precum fără orînduială s'a urmat până acum; aceste mai
sus arătate
adăogiri de venituri ce orînduim Domnia Mea la mâi
sus numitele
cină dregătorii, poruncim ca să se urmeze şi să se păzâscă
cu nostrămutare. Rugăm dar şi pe cei din urma Nâstră frați Domni
să binevoiască a întări şi Domnia Lor aceste rîndueli de venitur
i ca nisce
cuviinei6se și după dreptate adăogate la aceste dregăto
rii; şi am întărit chrisovul acesta cu însăşi domnâsea Nâstră iscălitu
ră și
cu credinţa prea iubiţilor Domniei Mele fii: Gheorghe Carage pecete, i
a
Constantin Caragea Voevod şi cu sfatul dumnâ-lor cinstiţi Voevod,
lor şi credincioşi boerilor veliţi ai Divanului Domniei Mele: pan
Constantin Fi-

lipescu Vel Vistier, pan Radu

Golescu Vel Ban, pan Constantin

Vlahuţ Vel Postelnic, pan Isac Ralet Vel Vornic de
Țâra-de-sus, pan
Barbu Văcărescu Vel Vornic de Țera-de-jos, pan Dumitr
aşeo Racoviţă Vel Vornic al treilea, pan Iordache Slătineanu Vei
Vornic al obştirilor, pan Dumitrache Racoviţă Vel Vornic al patrulea,
pan Grigorie
Băleanu Vel Logofăt de Țera-de-sus, pan Constantin
Filipescu Vel
Logofăt de Ş6ra-de-jos, pan Fotache Ştirbei Vel Logofăt
de obiceiuri,
pan Constantin Suţu Vei Spătar, pan Grigorie Ralea
Vel Hatman, pan
Atanasie Hristopulo Vel Logofăt al străinelor pricini,
pan Alexandru
Ghica Vel Clucer, pan Alexandru Mavrocordai Vel
Căminar, pan Nicolae Suţul Vel Comis, şi Ispravnie pan Grigore Băleann
Vel Logofăt
de 'Ţâra-de-sus, și s'a scris chrisovul acesta la anul
al doilea dintru
întâia domnie a Domnici Mele, aici în oraşul scaunul
ui Domniei Mele
Bucuresci, la anul de la nascerea Domnului Dumned
eii şi Mântuitorului nostru Isus Christos, 1814 Iulie 1, de Chiriţă
Logofăt de Divan.
(Cod. LXXVII, fila 187.)

(1) Carte de postelnicel.
Fiind-că am miluit Domnia

la mânile

lui

acâstă

domnâscă

Mea
a

şi Pam făcut postelnicel, i-am

Nâstră

carte,

ca

să

fie sciut

dat

Şi cu-

14

:
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d) Am arătat în urmă importanţa ce ieă afacerea supuşilor
în Principate. Ori-cât, după pacea de la 1812 din Bucuresci,

noscut că este în orinduiala postelniceilor
cel obicinuit. — 1814 Martie 20.
(Cod. LX VII, pag. 303)
(Pecetea

Fiind-că
teinicel,

să

străini
Porta

aibă

privileghiul

Pam.

făcut

epd.)

am miluit
i-am

și

288

dat

Domnia
la

mânile

Mea
lui

pe.....
acâstă

..Şi

domnâsea

Nâsiră

carte,

posca

să fie sciut şi cunoscut că este în orinduiala postelniceilor şi
să
aibă privileghiul cel obicinuit al scutelei pe drepte vitele sale de
dijmărit și vinăriciu, după orînduiala ce a şi alţi postelnicei. Drept
aceea, poruncim la toţi câţi se cuvine, ca să cunâscă pe mai sus numitul boerul Domniei Mele de postelnicel, i saam receh epd. — 1814
August.
(Cod. LXXV, fila 129 v)

12 cărți la 12 postelnicei ce se află slujind.
ce

Dat-am

se

află

domnâsca

Nâstră

carte

slujind postelnicel,

boerului

ca să aibă

Domniei

Mele

privileghiul

ce

.......

din

chime ati avut postelniccii, adecă să fie apărat cl şi casa lui
rîndul dăjdiilor Vistieriei şi de alte orîndueli şi podvedi ce vor
pe ţeră și pe tîrg, de nici unele supărat să nu fie, aşijderea şi ale
drepte bucate să scutâscă de vinăriciă i dijmărit, ca unul ce Ne
jesce; Ne-am milostivit asupra-i ca să aibă şi osebită milă, adecă
scuiâscă

şi o cârciumă

aici în

Bucuresci

de fumăvit,

de

vede
eşi
lui
slusă

căminărit, de

vamă şi de alte angarii ce vor fi pe alte cârciumi, să ție şi lude doi
Gmeni străini și fără de pricină de dajdie, scutiţi cu pecetiuituri după
orînduiala Visteriei, ca să fie de posluşania casei sale. De care poruncim la toţi câţi se cuvine întocmai să fiţi următori şi supărare
împotrivă să nu faceți, i saam receh gpd.—1814 Decembre 10.
Ilie Pruţeseu din mahalaua Vergului.
Gheorghe Puhos tot de acolo.
|
Dinul sin Ioan din Scaunele (ai murit Iulie 26 let 1818 şi s'ail orînduit în loc Gheorghe sin Iorga Polcovnic, 1818 Iulie 27).
Grigorie de la Sărindar sin Armaşu.
Diamandi Angri din mahalaoa Fântâna Boului.

Gheorghe Didiţă de la biserica Amzei.

“Teodor Vătafu din mahalaoa Michaii-Vodă.
Mihale Călăfitenul din mahalaoa Antimului.
Iosif de la Michaiu-Vodă.
Costi sin loan din hanul lui Constantin- Vodă.
Gheorghe Dudaş Tiîrgoveştânul.
12 adecă doi-spre-dece postelnieci.
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Drisă pe Domni să nu recunâscă de buni sudiţi
pe acei făcuţi dinlocuitorii ţărilor, tot rămân un număr f6rte
mare de sudiţi. Iacă

npreună cu acestea s'a mai făcut încă o carte
Logofeţel, că s'a făcut postelnicel cu acest cu numele Gheornă i scutelnici, lipsind «că se află în slujbă». privileghiă de câr-

(Cod. LĂXXV, fila 116 ».)

iind-că am miluit Domnia Mea şi Pam
făcut postelnicel pe Con:
tin sin Andronache ot sud Dimboviţa
ot satu Tărâceni, i-am dat
nânile lui acâstă domnâsca Nâstră carte,
ca să fie sciut şi cunot că este în orînduiala postelniceilor
şi să aibă privileghiul cel
ănuit a scutelei pe drepte bucatele sale
de dijmărit şi vinăriciă,
'ă orînduiala ce aii şi alți postelnicei,
să ţie o pivniţă io prăvălie
în

oraşul

Domniei

Mele

Bucuresci,

scutit

ă și apărată de
tote
ile ce daii alte pivnițe și prăvălii, cum
şi
pentru ajutorul posluiei casei sale să ţie şi lude doi Gmeni
străini şi fără de prii de dajdie, scutiţi şi apă&raţi de rîndu
l dăjdiilor i de alte podvedi,
ora să li se dea și pecetluituri de
la Vistierie după orînduială.
"pt aceea, poruncim la toţi câţi se cuvin
e,
nitul boerul Domniei Mele de postelnice ca să cunâscă pe mai sus
l, i saam receh gpd.—1815
uar 30.
aa
o

(Cod. LXXV, fila 117)
Carte

de logofeţel de Divan.

'au dat acestă domnâsca Nâstră carte
....... pe carele, după
zerea d-lui Vel Logofăt de Ţera-desus Grigorie Ghica, Yam făcut
nnia Mea logofăt de Divan, deci să
aibă privilegiul carele ai şi
lalți logofeţi de Divan, adecă să
fie apărat atât el cât şi totă
a lui de rîndul dăjdiilor Visteriei
i de alte angarii şi podvedi,
1 Și drepte bucatele lui scutite și
apărate, stupii i rîmătorii de
nărit şi vinul ce-l face în viile
lui de vinăriciă, precum şi o
ciumă să ţie în oraşul Bucurescilor
scutită şi apărată de tumărit,
căminărit, de vamă, de vinul domn
esc, i de ortul vătăşeze şi de
> angariile și dările ce vor eși pe
pivnițe i cârciume, urmându-se
t6la cârciumilor logofeţilor precum
m; asemenea să ţie și lude un om din vechime s'ail urmat până
fără pricină de dajdie, penposluşania casei sale, care și acela
să fie apărat de rîndul dăjdiiVisteriei; asemenea să ție și lude doi
după catastihul Visteriei
cum ait şi cek-lalți logofeţi; pentru
care și poruncim Domnia Mea
toţi câţi se cuvine, ca pentru î6te
câte se coprinde mai sus întoci să fiţi următori, că așă este poru
nca Domniei Mele.-— 1813 Fe.
”
lar Îl.

(Cod. LXXP, fila 64,

16

Ş
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pitacul cu care, în 27? Ianuarie 1813, loan Caragea VV. ordonă Vistierului anchetă asupra sudiţilor și trecerea
cu nedrepiul sudețiţi :

Pitae către dumne-lui

Vel

între birnicii ţării

a acelor

Vistier pentru sudiţi.

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Vistier,
fiind-că prea înălţatul Devlet s'aă însciinţat că aici în ţâră se urmeză o
mare catachrisis cu facerea sudiţilor de către Consulaturile străinelor Curți
ce se află aică, într'adins Ni s'aii trimis prea înalt împărătesc firman coprindător şi poruncitor de nizamul ce urmâză a se pune în
lucrare de acum înainte pentru sudiţi, adecă: câţi vor fi locuitori ai
țării de la strămoșii lor saii vor fi supuşi ai prea puternicei Împă&răţii şi, avându-și locuinţa lor la alte părţi, se întîmplă de vin aici în
eră pentru vre-o vremelnică trebuinţă a neguţătoriei lor (afară din
cei cari în curgătâre diastimă de opt-spre-dece luni ale sorocului ce
se coprinde în al ș&ptelea cap al celor din urmă încheiate tractaturi ale
păcii între prea puternica Împărăţie cu Împărăţia Rusiei, lăsându-și
patria lor, vîndendu-şi averea şi precur'mându-și ori-ce înclinare vor
fi avut cu patria lor, se vor înstrăină la Rusia şi de acolo vor veni
aici în ţ6ră ca nisce străini cu neguţătoria lor) toţi, dicem, cei-lalţi,

afară din cei mai sus arătaţi prin osebire, să se dea în dajdie, spre

a r&mân€ iarăși ai prea puternicei Împărăţii şi a se urmă orînduiala
cea veche. Drept aceea poruncim Domnia Mea, ca îndată ce vei primi
acest, domnesc al Nostru pitae, care este următor coprinderii prea înăltului firman, numai decât să se facă poruncile Domniei Mele către
ispravnicii judeţelor din t6tă ţâra i către dumnâ-lui Vel Dvornie al
politiei, ca să cerceteze cu scumpătate şi, pe câţi îi vor găsi că nu se
cuvine a fi sudiţi, după noima ce s'au dis mai sus, şi vor av6 patente, fără de a ţin6 în s6mă acele patente, îndată să-i şi aşezi la
dajdie,
ca şi pe cei-lalți locuitori ai ţării şi supuşi ai prea puternicei
Impărăţii, şi să trimiţi aici însciințare de numele fieș căruia câţi se vor

După

pliroforia ce Ni se dă printr'acâstă jalbă de către dumnâ-lui

Vei Vistier, poruncim dumnâ-tale Vel Ispravnice za Curte, să i se dea
de acum înainte jăluitorului iuz-bașăi acest tainat de bucate şi de

lumînăriă ce se arată mai jos. — 1813

Martie 10

Prea, Inălfate Dommne,

După luminată porunca

Măriei Tale de la acestă jalbă, făcând cer-

cetare,-m'am pliroiorit că în qilele celor mai dinainte luminaţi Domni
iuz-başa de Divan avea tain câte trei patru feluri de bucate pe di de
“la cuhnia gpd. şi eâte trei ocă de lumînări de seii pe lună, pentru
care nu lipsiiă a arătă Măriei Tale. — 1813 Martie 4.
Vel Vistier,

CERE ai

TA
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găsi la fieş-care judeţ, sa să se trâcă la catastihul Visteri
ei între ceilalţi birnică, ferindu-se însă ispravnicii forte, ca nu care
cum-vaşi cu
pricinuirea aceştii porunci să facă cea mai mică catachr
isis a supără
şi pe vre-un sudit din cei adevăraţi, căci cuvînt de
îndreptare nu le
va rămân€.

Tolco pisah.—1813 Ianuar 27. (1)

In favorea sudiţilor fârte mulţi rămași, loan Caragea
înființâză o
autoritate judecătorâscă ad-hoc, sub nume de: Departamen
tul străinelor pricini. Căpetenie acestui departament numesce,
în 30 Novembre 1812, pe boerul Căminar Atanasie Hristopolo. Acest
demnitar not
ieă loc în Divanul domnesc în urma lui Vel Vornic
al politiei. Până
în 1817 Hristopolo nu este schimbat. In acel an îi succed
e Petru Retoride
şi în August 1818 este Stefan Nestor.
Noul acest tribunal are a judecă afacerile dintre sudiţi
şi raele, dar
şi dintre sudiți şi sudiți, cari vor voi să câră judecata nouei
autorităţi. (2)
Acest departament al străinilor pricini a fost mutat
în 1815 August
14 în camerele ce ocupă înainte Doctorul Hristache,
în mănăstirea Sf.
Ioan, cea desființată în 1895, de lângă Cassa de
deposite. (3)
e) Dacă Hătmănia nu e o nouă slujbă, cel puţin ea
dobândesce un
adaos de atribute şi ieă şi adaosul de numire de:
Hătmânia Diva-

(1) Cod. LXXIV, fila 14 v.
(2) Porunci pe la isprawnici pentru înlesnivea judecăților acelor
străini
Curți.

de alte

Dumnâ-v6stre ispravnicilor din sud.... sănătate, Fiind-

că pentru înlesnirea căutării trebilor şi pricinelor celor adevăraţi
sudiţi ale străinelor Curți câţi se află aici în tot ținutul domnescei
Nâstre ţări, am
întocmit Domnia Mea un osebit deparlament, numin
du-se al străinilor, şi căpetenie al acestui departament am orîndu
it pe dumnâ-lui
cinstitul şi credinciosul boer al Domniei Mele
biv Vel Căminar Ata-

nasie

Hristopolo,

întocmire

de

aceea

şi vă poruncim

veri-ce pricină va av

iatţă într'adins

Domnia

Mea,

sudit cu raia

vi se

ca de

dintr'acest

face cunoscută

astădi înainte,

judeţ,

acestă

pentru

ori sudit cu
sudit de sub altă protecţie, și vor alergă la judecă
toria pămîntâscă,
și în scurt pentru ori-ce pricină ce privesce asupra
sudiţilor dinti"acest
judeţ, să aveţi a corespondarisi cu dumnâ-lui mai
sus
iarăşi prin dumnâ-lui veţi luă cuviincidsele răspun numitul boer, și
suri şi povăţuiri,
după voinţa şi porunca Domniei Mele; ci dar
într'acestaşi chip să
urmaţi negreşit.—1812 Noemvre 30.

(Cod. LXXIV, fila 30.)

(3) Vegi cod. LXXIV, fila 214.

IE
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1812. Domnitorul

Ioan Caragea dice

chiar că

a întocmit o noud dregătorie, numind-o Hătmăânia Divanului, la care
«am şi orînduit acum pe dumnâ-lui cinstitul şi credinciosul boerul
Domniei Mele Hatmanul Costache Suţul Hatman al Divanului şi căpitenie al zapeiilor Divanului (bez vătafului:de Visterie); iar datoria
acestii dregătorii să fie acesta, adecă: în dilele ce se vor căută jude-

căţi la domnescul Nostru Divan, să se afle numitul boer faţă în Divan,
stând în picidre cu băţul în mână, şi ori-câte pricini de judecăţi se
vor ivi prin jălbi date către Domnia Mea, de la taleri una mie cinci
sute în sus, tote acelea să se orînduiască la judecată prin dumnâ-lui
mai sus numitul boer Hatmanul al Divanului, şi hotărindu-se de
Domnia Mea, iarăşi prin dumne-lui să se facă şi împlinirea lor, iar
cele-lalţte madele câte adecă vor fi până la taleri 1.500 săi orînduiască după obiceiu prin zapeiii Divanului şi prin ei să se şi împlinâscă, care acest nizam poruneim dumnâ-ta Vel Logofăt de Ţâra-desus

să

se îrâcă

în

condica

Divanului,

ca

să

se

urmeze

întocmai

de

acum înainte.—1812 Decembre 26.» (1)
- Am văqut cum încă în secolul XVIII s'a creat şi în Muntenia demnitatea de Vel Haiman, deşi nu cu atribuţiunile ce eraii date în

Moldova la acâstă funcţiune. Caragea mai dă, în Ianuarie 1813, marelui Hatman

atribute nouă,

cu

echrisovul de la 8 Decembre
mâniei de Divan. (2)

totul străine

hătmăniei

moldovene.

Prin

1816 Caragea fixă din noii atributele /ât-

„(1) Pecetea gpd. Cod. LXXIV, fila 9.

(2) Iacă chrisovul de fixarea atribuţiunilor Hatmanului de Divan:
Chrisovul

de orânduelile şi îratul

Hălmăniei.

Sfînţ şi dorit lucru ar fi fost când sar fi putut păzi între omenire
obştâscă frăţie şi unire şi ar lipsi cu totul zavistiile, turburările, pa“timile şi prigonirile, cari acestea aduce împreună mulţime de alte
- răutăți şi mâhnese necontenit, pe ticălâsa omenire; dar fiind-că o acest
fel de fericită petrecere, ce se povestesce din vâcul cel aurit, nici aii

„fost, vre-odinidră,

nici

este

de

credut

că va

pute

fi vre-odată

de

acum înainte, de aceea datorie mare şi neapărată ai toţi aceia cărora
„de către dumnedessea pronie li s'aii încredințat domnia şi oblăduirea

de norâde, ca să se osîrduiască din t6tă vîrtutea întru cât privesce spre

potolirea prigonirilor ce se ivesc pe tâte dilele, spre aflarea şi descoperirea dreptăţii, spre împotrivirea celor ce voese a năpăstui şi spre
îndestularea celor năpăstuiţi, pentru care judecătorii s'au întocmit,
orînduindu-se la dînsele din partea stăpânirii judecători, ca să descopam

ş
în

+8: tza;
s

3tormag

.
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f) Dintre logofeţii ai 2-lea ai Divanului se rînduesce unul însărcinat

pere şi să hotărască dreptatea după pravili şi zapcii, ca să pue în lucrare hotărîrile judecătorilor şi să supue pe cei ce năpăstuesc, ca să

întâreă înapoila cei năpăstuiţi cele luate fără de dreptate. Dintr'acâstă
dar pricină indemnându-ne și Noi, îndată ce am sosit într'acâstă creşti-

n6scă şi domnâscă a Nâstră ţâră (întru a căruia otcârmuire suntem
orinduiţi după dumnedeâsca voinţă), am orinduit pe unul din dumn€-lor cinstiţi și credincioși boerii Domniei Mele epistat asupra. împlinirilor şi dărilor dreptului fieş-căruia, după ce se hotărăsce, numind
,

pe

acest

boer

Vel

Hatman

al domnescului

Nostru Divan,

iar sfîrşitul

acestei orindueli a fost ca să dăm tărie și putere acestui săvîrșitor al
pravilnicelor hotăriîri, spre a put face cădutul mumbaşiret asupra
năpăstuitorilor și spre a-i face cu mai multă înlesnire şi mai mare străj-

nicie pre cei năpăstuiţi stăpâni asupra dreptului lor, şi tot către acest

sfîrşit privind şi voind ca să dăm la cel după vremi Vel Hatman al
domnescului Nostru Divan trebuincidsele mijlâce spre înlesnirea săvîrşirii pravilnicelor hotărîri şi tot-de-odată să legiuim şi cât se cuvine
a luă pentru ale d-sale osteneli și să-i poruncim cu desluşire câte se
cuvine a se păzi pentru buna orinduială a domnescului Nostru Divan,

iată întocmim și legiuim print”acest domnesc al Nostru chrisov orîn-

duelile de mai jos arătate:
1. Zapciii domnescuiui Nostru Divan, ce ati fost până acum, să fie
supuși de acum înainte la dumnâ-lui Vel Hatman, numindu-se zapeii
ai IHătmăniei, alegându-se de către dumnâ-lui, şi iarăşi prin dumnâ-lui
să se arăte la Domnia Mea, spre a se îmbrăcă cu caftane, când atunci
aii a li se da de către Noi şi pitacuri.
2. Numiţii zapcii să fie şese la număr, adecă vătaf de aprodi, vătaf

de

păhărnicei,

vătaf

de Divan, c6uş

de

aprodi,

c6uș

de

păhărnicei

şi

ceuş al Hătmănici.
3. Tâte jălbile de obşte, câte sunt pentru pricini de judecăţi şi se
orînduesc la departamenturi, la veliţii Vornici, la veliţii Logofeţi şi la

domnescul

Nostru Divan, să se buiurdisâscă de acum

înainte la dum-

nâ-lui Vel Hatmanul Divanului, ca să le înfăţișeze la acele judecătorii
prin zapeiii ce sunt sub dumnâ-lui.
|
4. Zapciii Hătmăniei să aibă venit qeciuiala acelor pricini câte nu
vor trece peste taleri 2.000, iar la pricinile câte vor trece peste taleri
2.000, deciuiala să o ieă dumnâ-lui Vel Hatmanul.
5. Fieş-carele zapcii, când îşi va luă deciuiala de la vre-o pricină din
cele până la taleri 2.000, să aducă acea deciuială a o pune la obştâsca
cutie, ce are a se păstră la Hătmănie, şi la fieş-care două luni, deschidându-se acea cutie, să împartă banii ce vor fi strîns toţi zapeiii de
o potrivă.
6. Toţi aprodii, păhărniceii şi copiii din casă de Divan să fie supuşi

la Hătmănie

şi dumnâ-lui Vel Hatmanul

să aibă a da dint'înşii câți

va voi fieş-căruia zapcii, ca să se slujască cu ei la pricinile ce se vor
orîndui la fieş-care.

1. Dumnâ-lui Vel Hatmanul, jălbile ce se

buiurdişese la dumnâ-luj
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şi de jos. Divanul, la 27 Ja-

să le orînduiască cu pitacele d-sale către zapciii, ce sunt sub dumnâ-lui
şi zapciii, înfăţişându se la judecători, să fie datori a arătă pitacul
dumnâ-lui Hatmanului, spre încredințare că acea pricină s'aă orinduit
la acel zapciă.

8. Hătmănia

să aibă un logofăt eu caftan, carele să fie dator

a ţin6

condică cu bună desluşire de tâte jălbile câte se orînduesc la Hătmănie, cu numerile lor de tâte buiurdismele şi hotăririle lor.
9. Când se va face împlinire de dumn-lui Vel Hatmanul i de zapciii
ce sunt sub dumnâ-lui de bani i de lucruri mișcătâre, să ieă deciuială
pe deplin, făcându-se preţuire acestor lucruri cât va fi prin putinţă mai
adevărat,
10. Când vor îi pricini de lucruri nemișcătâre, cum am dice case,
prăvălii, locuri, mori şi moșii, atunci pentru t6te cele dintâi patru
felurimi de lucruri să se facă cea adevărată preţuire a lor şi să ieă
dumne-lui Vel Hatmanul a treia parte din deciuială, iar pentru moşii
să ieă drept deciuială taleri trei de stînjen; însă numai când se va face
mutare de stăpânire a acestor nemișcătore lucruri de la unul din prigonitele părţi la cel-lalt, iar când va rămân6 stăpânirea tot la același
obraz, atunci de la acele dintâi telurimi de lucruri să ieă aplos filotimon, iar de la moșie drept filotimon să ieă taleri unul de stînjen.
11. Când se va dovedi prin judecaţă că unul din prigonitele părţi
din răul săi cuget și în pismă muncea să năpăstuiască pe cel-lalt,

după

pravila

ce

s'a

întocmit

de

Domnia

Mea

mai

dinainte,

se

va

în-

datoră acel cu răi cuget de a plăti pagubele şi cheltuelile părţii cei

năpăstuite; atunci, de va fi acea pricină pentru bani sai pentru lucruri
mişcătOre şi nu se vor împlini, ca unele ce fără dreptate se cer de către
cel ce s'a arătat pîriş fără de cuvînt, acel mincinos şi cu răi cuget

să plătâscă, spre osînda sa, jumătate geciuială, iar de va fi pricina pentru

lucruri nemişcătâre, cu tote că nu se face mutare la stăpânire, să se
osîndescă a plăti, însă pentru case, prăvălii, locuri şi mori a treia parte
din deciuiala preţului lucrurilor ce cereă, iar de va fi pentru moşii

să plătâscă taleri trei de stînjen.

12. Să fie dator dumnâ-lui Vel Hatman a păzi căduta orînduială
asupra înfățișării pricinilor la domnescul Nostru Divan i la cele-lalte
judecătorii, adecă să înfăţișeze tot-deauna pricinile cele mai vechi, iar
mai vîrtos ale locuitorilor ţărani, ca să nu-și pârgă vremea și să se

păgubâscă, lipsindu-se de trebile lor şi cheltuindu-se.

13. Dumnâ-lui Vel Hatman să facă cuviinci6sa străşnicie, ca să aducă
înaintea judecătoriilor pe tâte părţile și, când vre-unul din prigonitele părţi se arată cu îndărătnicie să prelungâscă înfățișarea lor la
judecată, să-l îndatoreze pe acela, ca ori însuşi să se înfăţișeze, sau
vechil să-şi orînduiască, spre a luă sfîrşit pricinile. Către acesta, să fie
dator

a trimite

aprodi

cu

ale

domniei-sale

volnicii,

ca

să

aducă

pe

aceia ale cărora pricini vor fi orînduite la judecătorii şi ei, îndărătnicindu-se, zăbovesc pe afară şi dosesc de judecată; precum asemenea,

şi după hotărîrea judecății, să fie dator a arătă îndată

anaforaoa la
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Domnitorului

amîndouă părţile şi, când unul
reze a-şi da apelaţie în vreme,
mari judecătorii.
14. Dumnâ-lui Vel Hatmanul,
velijilor boeri, să îngrijescă a

spor de
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I6fă şi de

scutelnici pentru

din ei nu va fi mulţămit, să-l îndatoca să înfăţişeze pricina la cele mai
,
aflându-se faţă la judecăţile dumnâ-lor
se păzi căduta bună orînduială prin

zapciii ce sunt sub dumne-lui şi, când va

fi a se face domnesc

al Nostru

Divan, să dea de scire mai înainte dumnâ-lor boerilor, ca să vie a se
află la Divan, după obiceiit, precum şi dumnâ-lui să se afle tot-deauna
la domnescul Nostru Divan şi să aibă gata pe amîndouă părţile pri:
gonite,

ca

să nu

se

întîimple

hazmodii.

Poruncim încă şi domniei-tale Vel Hatmane al Divanului, să aibi a
urmă întru t6te întocmai precum mai sus se arată.
Drept aceea am întărit chrisovul acesta cu însăşi domnâsca Nâstră
iscălitură şi pecete şi cu credința prea iubiţilor Domniei Mele fi:

Gheorghe

Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, martori fiind

şi dumnâ-lor cinstiţi şi credincioşi boerii veliţi ai Divanului Domniei
Mele: pan Radu Golescu Vel Ban, pan Grigorie Brâncoveanu Vel Spăfar, pan Constantin Vlahuţă Vel Postelnic, pan Grigorie Ghica Vel
Vistier, pan Isaac Ralet Vel Vornic de Ţâra-de-sus, pan Michalache

Manu Vel Logofăt de Ţâra-de-sus, pan Grigorie Băleanu Vel Vornie
de 'Ţâra-de-jos, pan Constantin Caliarh Vel Vornic 'al treilea, pan Iordache Golescu Vel Logofăt de 'Țâra-de-jos, pan Toma Creţulescu Vel
Logofăt de obiceiuri, pan Pană Costescu Vel Vornic al politiei, pan
Atanasie Hristopol Vei Logofăt al străinelor pricini, pan Mateiit Cantacuzino Vel Clucer, pan Gheorghe Scanavi Vel Comis, şi ispravnie
pan Michalache Manu Vel Logof&t de Ţera-de-sus, şi s'ai scris ehrisovul acesta: întru al cincilea an dintru întâia domnie a Domniei Mele
aici în scaunul oraşului Domniei Mele Bucuresci, la anii de la nascerea Domnului Dumnegei şi Mântuitorului nostru Isus Christos, 1816
Dechemvre 8, de Chiriţă dascălul slovenesc.
Michalache

Manu

Vel

Logofăt

de

'Ţâra-de-sus,

procitoh.

(Pecetea gpd.)
J& Joan

Gheorghe

Caragea

Cinstit şi credincios

boer

fiind-că dumnâ-lui Hatmanul
Domniei Mele s'au orînduit
zapeiilor Divanului, precum

Voevod
al

i Gospodar

Domniei

Costache

Mele

zemle

dumnâ-ta

Suţul, ce prin

vlahiscoie.
Vel Vistier,

osebit pitac al

Vel Hatman al Divanului şi căpetenie al
este sciut, urmeză dar ca, spre împlinirea

” datoriei acestei dregătorii cu care s'au însărcinat, să aibă şi trebuin-

cioşii slujbaşi, spre săvîrşirea pricinilor câte prin zapcilicul domnieisale se orînduesc în cercetare de judecată; de aceea poruncim domniei-tale, ca din Gmenii fără pricină de dajdie să i se dea Gmeni cincidecă, numindu-se ai Hătmăniei Divanului, cari, găsindu-se, să li se dea

şi pecetluiturile Domniei Mele; iar pe lângă cei-lalți cinci zapcii aj Di-
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funcţionar

aveă

de

lucru.

vanului (bez Vătat de Divan) să rămâe numai
câte 20 Gmeni la fieș:
care din suma ce eră sciută Visteriei, 'Toleo
pisah.— 1813 Ianuarie,
(Cod. LXXI
V,

fila 13,

(1) Iacă actul relativ:
Anaforaoa

veliților

Vornici de a se orândui
Gheorghe Logofetul.

logofet

Vorniciei

Cât pentru adaosul lefei de taleri 30 pe lună
de a se face acestui
Gheorghe Logofăt al dumne-lor veliţilor Vornici,
peste cei-lalţi taleri 20
ce aii cei-lalți logofeţi ai Divanului, i câte taleri
30 a luă de la fieşcare Vătaf de plaii când se orînduesce,
priimită fiindu-Ne arătarea
dumnâ-lor veliţilor Vornic, o întărim Domnia
Mea, şi ca întocmai să
se urmeze precum s'aii dis mai sus; iar pentru
scutelnici, poruncim ca
numai lude doi să se mai adaoge pe lângă cei-lal
ţi trei ce sunţ orînduiţi la fieş-care logofeţel de Divan, şi orîndu
iala ce mai sus se araţă
hotărîm să fie nestrămutat dintr'acestă slujbă
a logofeţiei dumnâ-lor
veliților Dvornici în câtă vreme se va purtă
cu destoinicie şi cu eredinţă spre împlinirea datoriei slujbei lui.—1813
Ianuar 30.
(Coi. LXXIV, pag. 119)
Vel Logofăt,

Prea Inălțate Domne,
Cu plecată anatfora arătăm Tnălţimii Tale că
la dregătoriile Vorniciilor, iar mai vîrtos a Țării-de-sus şi de jos
eră orînduit și un logof&t dintre logofeţii Divanului, cel care eră
mai practicos şi păziă
napristan la Vornicie nu numai la pricinile ce
se orînduiă de luminaţii
Domni în cercetare, ci şi pentru nizamul plaiur
ilor eră îndatorat a
face obicinuitele porunci la vremea lor, ţineă
şi condică pentru ori-ce

pricini ale vătășeilor, cât şi ale hotărnieiilor ce se
făceă, i trageri cu
îndreptări la împresurăr

i de locuri i de uliţe şi la faceri de binale
aici în politie, şi din pricină că acest logofăt
aveă lefşâra şi scutelnicii aceia ce are un logofeţel de Divan, după
scumpetea vremii, neputând să-şi urnâscă greutățile, cel vrednic şi
practicos logofăt s'au
tras după alte chiverniseli şi s'ai orînduit altul iarăşi
vrednic, care și
acela, fiind un an de dile, s'a tras şi une-ori
rămân Vorniciile fără
de nică un logofăt, alte-ori şi de are câte un prost
logofet şi întvacâstă neorînduială at fost Vorniciile de câtă-va
vreme şi se află
şi acum şi pătimesc discolii la săvîrşirea poruncilor
Măriei Tale, ci
fiind-că bună voinţa Inălţimii Tale o cunoscem
că este spre î6te a
se păzi întru înfiinţarea ce se cuvine şi este cu
cale a fi şi la acestă
dregătorie un logofăt practicos, am ales de vrednic
pe Gheorghe Logo-

fătul ce a mai tost. Ne rugăm Măriei Tale, ca pentru
o bună orînduială
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9) loan Caragea, amintind vechiul obicei de a se buiurdis jalbele

norodului, fără ca acele jalbe să fie cetite în faţa lui Vodă, numai de
calemgiul Divanului în unire cu un boer rînduit ad-hoc de Domnito
r,
rînduesce pe biv Vel Post. Constantin Suţul cu acestă funcţiune,
hotărind ca buiurdismele să fie pe viitor semnate de acest funcţio
nar
şi contra-semnate de calemgiul Divanului, Medelnicerul Chiriac. (1)
h) Marea preocupare a lui Ioan Caragea, venind după administrațiunea rus6scă, fu de a da şi Craiovei Şi celor 5 judoţe o mai bună
ce se cuvine a se ţin6, să bine-voesci Inălţimea Ta a se prostichi
lefuşârea acestui logofăt, peste taleri 20 ce ieă logcfeţii de Divan, încă
taleri 30, precum şi peste orînduiţii scutelnici alți lude patru sai
pe
cât Inăţimea Ta te vei milostivi, să ieă şi de la fieş-care vătaf când
se tace taleri 30, spre a fi pentru ostenelele şi ajutorul casei sale
şi
de a fi îndatorat cu paza înființării slujbei acestui logofăt, să i
se
dea și luminat sinet spre a fi nestrămutat.—1813 Ianuarie 27.
Radu Golescu Vel Vornic, Dumitrache Racoviţă Vel Vornic, Istrate
Creţulescu Vel Vornic.
Cod. LXXIII, pag. 119.

Tagma

logofeților Divanului al Ţerii-de-jos ce li s'aii înnoit cărţile.

Biv Vel Pitarul Ioniţă Rafailă, Constantin David III logofăt, Manolache Constantinescu, Ioniţă zet Niţul, Constantin D ăghici, Gheorghe
sin Clucer Gheorghe, Costea Agiescu, Stanciu Popescul, Alecu Ma-

teescul, Nicolae Şoimescul, Sava Perieţeanu, Constantin Brăilean
u,
Toma Petrescu, Dumitrache Priotescu, Nicolae Diculescu, Costache Daţtuloscu, Neagu
Vrăbiescu, Dumitrache, Mihalache sin Medelnicerul

Gheorghe Marinţeanu este logofăt de taină fără caftan, Marin

stantin Corceanu
1817

lunie

1.

(Cod.

LXXYV,

sin

Con-

ot Grigorie, e numit condicar în locul lui Arghirie.—
fila 269 v)

(1) Cinstit şi credincios boerul Domnici Mele dumnâ-ta biv Vel Postelnice Costache Suţu, fiind-că cele mai multe din jălbile norodului ce sai

dat către Domnia Mea, obiceiii este de se buiurdisese după condica
şi caidul Divanului, fără a se ceti înaintea N6stră, şi fiind-că este sciut
Domniei Mele că cei după vremi frați Domni orînduiă câte un boer
al Domniilor Sale,

carele împreună cu calemgiul Divanului

cetiă,

teori-

siă şi buiurdisiă jălbile norodului, de aceea iată te orinduim şi Domnia Mea pe dumun-ta cu acâstă epistasie şi îţi poruncim că pe tâte

dilele, având împreună şi pe Medelnicerul Chiriac, calemgiul Divanului,

să teorisiţi şi să buiurdisiţi tote acele jălbi după orînduiala şi caidul Divanului,

care

buiurdismale,

protocolindu-se

mai

întâi

de

dumnâ-ta,

să le iscălscă apoi şi numitul calemgiă Medelnicerul Chiriac, îngrijind
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administraţiune. Nu credem că a reuşit în acâstă dorinţă, căci
dese sunt schimbările Caimacamilor Olteniei şi ale Banilor ei.
Iacă principalele schimbări:

a) La 19 Decembre

1812,

Caragea

Voevod

numesce

prea

Ban al Cra-

iovei pe Vistierul Filipescu Constantin, «ca pe un boer bătrân al ţării,
„ pămîntân dintru cei dintâi prahtieos, cu ipolipsis la domnia lui Vodă
Caragea.
Incă din primele dile ale nouei domnii, Caimacam fusese rînduit cunoscutul boer Gheorghe Arghiropulo. Acestuia se vestesce noua Bănie
a lui C. Filipescu.
b) Bănia lui C. Filipescu dură până la 1814.
6) Suceede Radu Golescu în Aprilie 1814.
d) La 1 Iulie 1815 aflăm mare Ban pe -C. Creţulescu.
e) In 1817 iarăşi e Ban Radu Golescu,
7) Succede lui Golescu Isaac Ralet în Mai 1818.

9) Scurtă îu şi acestă Bănie. La 12 Iulie 1818 Ralet este iar înlocuit în Bănie prin Radu Golescu. (1)

însă dumnâ-ta de a nu se întârdiă jălbile norodului, ca să nu şâgă
să cheltuiască.--1813 Ianuarie 13.
(Cod. LĂXIV,

(1) Căvţi pentru

aici

fila 11.)

vestirea Băniei a dumne-lui

Vistievuluă Filipescu.

Cinstit și credincios boerule al Domniei Mele dumnâ-ta Gheorghe Arghiropule biv Vel Bane Caimacamule, i dumnâ-vâstre boerilor de la
Craiova,

sănătate.

stit Domnia
Mele

Mea

Constantin

Vă

pe

facem

în

dumnâ-lui

Filipescu

biv

scire

că

cinstit
Vel

la 18

ale

acestei luni

şi credincios

Vistier,

făcându-l

boerul
halea

am

cin-

Domniei
Vel

Ban,

ca pe un boer b&trân al ţării, pămînten dintre cei dintâi (prahticos,
cu ipolipsis la Domnia Mea), deci nu lipsim a însciinţă pe dumnâ-v6-

stre, ca să-l sciți și să-l cunâsceţi pe dumnâ-lui halea Vel Ban şi pen-

tru tâte pricinile părţii locului, câte după obiceii se cuvin la dregătoria Băniei, să aveţi a însciinţă pentru tote acelea pe dumnâ-lui, şi
dumnâ-lui va arătă Domniei Mele, ca să se dea poruncile cele cuviinci6se de urmare (4), de care suntem nădăjduiţi la silinţa şi vrednicia
dumnâ-lui, că va odihni pe Domnia Mea şi veţi fi şi dumnâ-vâstre
mulţămiţi pentru curgerea şi urmarea pricinilor părţii locului cu bună

orînduială, după dreptate şi după însuși scoposul şi voinţa
Mele.—1812

(+) Până

Dechemvre

19.

la semnul acestei

cruci ce este arătată mai

s'a făcut cărţile cele către ispravnici.

sus

Domniei
în

carte,
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al Oltenici este reîntărit la 1 Ianuarie 1813 tot G. Arghi-

ropulo, ca un boer înţelept, cu bun ipolipsis şi cercat în slujbele domnesci. (1)
Asemenea

cinci cărţi s'a făcut la cinci judeţe

tirea

Băniei,

niei

dumne-lui

scrise

1817 Dechemvre

până

5. După

Vornicului

la semnul

ot peste

Olt de

ves-

crucii.

acest ifos s'a făcut cărţile de vestirea BăIsaac

Ralet,

încă

la

12

s'a făcut

Ban.

1818 Iulie 15. După ifosul acestei cărți dinapoi s'a făcut cărţile la
5 judeţe ot peste Olt de vestirea Băniei dumnâ-lui biv Vel Banului
Radu

Golescu,

încă

la

12

(1) Carte de Căimăcămie
Cinstiţilor şi credincioşi
vaniţilor şi tuturor
vOstre în scire, că

s'a făcut Ban.

a dumne-lui Banul
boerilor Domniei

Gheorghe Arghiropol.

Mele

i dumnâ-vâstre

di-

boerilor de la Craiova, sănătate. Facem dumnam orinduit Domnia Mea Caimacam aci la Cra-

iova i ia 5 judeţe ot peste Olt pe dumnâ-lui cinstit şi credincios boerul Domniei Mele biv Vel Ban Gheorghe Arghiropol (boor înţelept şi
cu bun ipolipsis către Domnia Mea), fiind cereat în slujbele Domniei
Mele, căruia i-am dat pe larg domnescile Nâstre învățături și cuviinci6sele porunci, după care şi suntem nădăjduiţi pentru ocârmuirea trebilor din partea locului, că prin silinţa şi sirguința dumnâ-lui so va
urmă întru tote întocmai după voința şi bun cugetul Domnici Mele, care
asemenea privesce şi asupra dumnâ-vâstre i a obştici celor credincioşi
locuitori. Drept aceea vă poruneim Domnia Mea ca să-l cunâsceţi pe
dumnâ-lui mai sus numitul boer de Caimacam, dându-i căduta cinste
şi ascultare, ca unui epitrop al Domniei Mele, şi sirguindu-vă împreună
cu dumnâ-lui de a se păzi buna orînduială la căutarea trebilor de
judecăţi ale Divanului Nostru de acolo, ca prin silința dumnâ-lui şi a
dumnâ-vâstre divaniţilor cu unirea cea cuviinci6să să se urmeze dreptatea norodului, întru f6te cu durere către locuitorii cei năpăstuiţi şi
fără de întârdiere, ca să nu se zăbovâscă cheltuindu-se şi perdându-se

vremea muncilor, i saam receh gpd.—1813 Ianuarie 1.
(Cod. LĂXĂV, fila 21 v;)

Cinci cărți la cinci județe de vestirea Caimacamului.
Dumn6-v6stre ispravnicilor ot sud ......

sănătate. VB facem Dom-

nia Mea în scire că am orînduit Domnia Mea Caimacam la Craiova i
la cele cinci judeţe ot peste Olt pe dumnâ-lui cinstit şi credincios boorul Domniei Mele biv Vel Ban Gheorghe Arghiropol (ca un boer înțelept, cu bun ipolipsis şi cercat în slujbele Domniei Mele), căruia i-am
dat pe larg domnescile Nâstre învățături şi cuviinciâsele porunci, după
care şi suntem nădăjduiţi pentru ocârmuirea trebilor din partea locu-

lui, că prin silinţa şi sîrguinţa dumnâ-lui se va urmă întru tâte întoc-
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La 1 Ianuarie 1813, loan Caragea ordonă lui Vel Vistier să înscrie
Caimacamul Arghiropol cu l6fa de lei 1000 pe lună. (1)

mai după voinţa și bun cugetul Domniei Mele, ca și dreptatea locuitorilor. să se păzâscă întru t6te; drept aceea vă poruncim Domnia Mea
ca să sciți şi să-l cunosceţi pe dumnâ-lui mai sus numitul boer de Caimacam și epitropal Nostru, dându-i cuviinciâsa ascultare şi supunere
,
spre săvîrşirea trebilor şi poruncilor Domniei Mele, cari prin dumnâ-lui
se vor da dumnâ-v6stre.—1813, Ianuarie 7,

(1) Pitac la dumne-lui Vel Vistier a da taleri 1000 lâfa Caimacamului.
Cinstit

şi credincios boerule al Domniei Mele

fiind-că pe dumnâ-lui

Ban Gheorghe

Arghiropol

Pam

Craiovei cu taleri 1.000, adecă

pe dumn-lui
nuarie 7.

dumnâ-ta

Vel

Vistiere,

cinstit şi credincios boerul Domniei Mele biv Vel
una

orînduit Domnia

Mea Caimacam

mie pe lună, să aibi dar

în catastihul lefilor Visteriei cu suma acâsta.—1813

(Cod. LĂXV,

al

a-l aşeză

Ia-

fila 22.)

De vreme ce dumnâ-lui Vei Vornic de de Ţ6ra-de-sus Ne dă pliroforie printr'acâstă anafora pentru jăluitorul Negoiţă, că a slujit multă
vreme între ai doilea Vornici ai 'Ţ&rii-de-sus, avend și atâtea sinetură
domnesci, poruncim dumi-tale Vel Logotete de Ţ6ra-de-sus să-i facă jăluitorului cartea Domniei Mele de a se orîndui iarăși al 2-lea Vornic,
precum a fost, şi acel Bănică, ce eră orînduit până acum în locul săi,
să lipsâscă din slujbă.—1813 Ianuarie 29,
Vel Logofet,
(Pecetea gpd.)
Prea Inălțale Domne,

După luminată porunca Măriei Tale de la acâstă jalbă a lui Negoiţă
Goran al 2-lea Dvornic, făcând cercetare, arăt Măriei “Tale că în două rînduri ale dvorniciei mele !am sciut şi Pam avut, pe numitul al 2-lea Dvornic de Ţera-de-sus, are și cinci sineturi domnesci la mână, cari îl mărturisesc al 2-lea Vornic de Ţâra-de-sus de ani 20, însă 1793 Martie 6 cartea
Măriei Sale Alexandru Moruz, i 1797 Februarie 2 cartea Mărici Sale
răposatului domn Alexandru Vodă Ipsilant, i 1798 Iulie 29 cartea Mărici
Sale r&posatului Domn Constantin Vodă Hangiarlîu, i 1799 Maii 14 cartea Măriei Sale Alexandru Vodă Moruz întru a doua domnie, i 1803
Iulie 29 cartea Măriei Sale Constantin Vodă Ipsilant; destule dovedi
sunt sineturile ce se arată mai sus. Acum jăluitorul qice, că în I&tul
1811, având epistasia Dvorniciei de 'Ţera-de-sus dumnâ-lui Vel Logo-

fătul de-Ţâra-de-jos

scie, că s'a pomenit

Slătineanu, din ce pricină s'a mâhnit asupră-i nu

scos

şi sa

orînduit

în

locu-i un

Bănică

de aici.

301

LL

JUSTIȚIA SUB IOAN CARAGEA

27?

h) G. Arghiropulo se îmbolnăvesce «din pricina aerului» (!) și cere
să fie înlocuit, ca venina la Bucuresci să-şi caute de sănătate. Domnitorul

pe

Caimacam

numesce

biv

Postelnicul

Vel

«boer înţelept şi cu bun ipolipsis către domnie,
bele domniei».
Acâstă înlocuire se face în 5 Iulie 1813. (1)

fiind

Seanavi,

Nicolae

în

cereat

sluj-

Ci fiind-că jăluitorul la acâstă tr6bă este şi cu Gre-şi-ce praxis, osebit din cei-lalţi, găsesc cu cale, cu luminată porunca Măriei Tale, să
se orînduiască a fi în locul săi cum a fost şi săi se facă şi luminată
carțea Măriei Tale, saii cum va fi luminată porunca Măriei 'Tale.—1813
Ianuarie 20.
Radu Golescu Vel Vornic.
(Cod. LXĂV, pag. 117)
_Ertave
După
lui Vel

pliroforia
Agă,

din slujba

slujitoriei.

ce Ni se dă printr'acâstă- anafora

milostivire

făcând

Domnia

Mea

de către dumnâ-

asupra jăluitorului Stan,

poruncim să fie ertat de slujbă.—1813 Februarie 8.

Vel

Logolăt.

(Pecetea gpd.)
Prea Inălțate Dimne,

După luminată porunca Măriei Tale, cercetând pricina jălbii acestuia,
însciințţăm Inălţimii Tale că acest jăluitor Stan slujitorul, aflându-se
neputincios şi pentru b&trâneţele lui, de la o vreme încâce a fost nesupărat de slujbă şi, la cercetarea ce se face breslei agiei, spre a se
împlini lipsa slujitorilor, găsindu-se şi acesta, Pa trimis vornicia politiei
la Agie, ca să se pue iarăși în slujbă şi, fiind bătrân şi neputincios, nu
este de nici o slujbă; am cercetat de are vre-un fecior de vîrstă şi mă
adeveriiii că parte bărbătâscă nu are nică decum, și rămâne precum
va fi porunca Inălţimii Tale. —1813 Februarie 1.

Grigore Filipescu Vel Agă.
(Cod. LĂXIIL, pag. 155)

(1) Carte de cdimăcămie
Cinstiţilor

şi credincioşi

vaniţilor şi tuturor

boerilor

boerilor de

la Craiova.

Domniei

la Craiova,

Mele, dumnâ-vâstre
sănătate.

Facem

di-

dumn6-

vOstre în scire că dumnâ-lui cinsti; şi credincios boerul Domnici
Mele biv Vel Ban Gheorghe Arghiropulo, pătimind întru ale sănătăţii din
se căută

pricina aerului din partea locului şi neîndeletnicindu-se a
acolo din pricina trebilor dregătoriei ctimăcămiei, cu care
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Caimacam

rămâne în po— st
mirabile dictu!—de la 5 Iulie
1813 până la 17 Marte 1815. Tot din causa
de trupâscă slăbiciune, în
două
trei rînduri

a cerut

Scanavi

să fie descărcat

de căimăcămie.

eră însărcinat, în multe rînduri Ne-aă făcut
rugăciune ca să-i ridicăm
acestă sarcină, dându-i

acestă

cerere

voe

şi rugăciune

de a veni

a dumne-lui,

aici; deci priimind Domnia Mea
iată

că am orînduit în locul
domniei-sale Caimacam aci la Craiova
i la cinci judeţe ot peste Olt
pe dumnâ-lui cinstit și credincios boeru
l Domniei Mele biv Vel Postelnicul Nicolae Scanavi, boer înţelept şi
cu bun ipolipsis către Domnia
Mea, fiind cercat în slujbele Domniei
Mele, căruia i-am dat p? larg
domnescile Nâstre învățături şi cuviinciâs
ele porunci, după cari şi suntem nădă&jduiţi pentru oteârmuirea trebi
lor din partea locului, că prin
silinţa şi sîrguinţa dumnâ-lui se va
urmă întru tâte întocmai după
voinţa şi bun cugetul Domniei Mele,
care asemenea privesce şi asupra
dumnâ-vâstre i a obştiei celor credi
ncioși locuitori; drept aceea vă
poruncim Domnia Mea ea să-l cunGsceţi
pe dumnâ-lui mai sus numitul
boer de Caimacam, dându-i căduta cinst
e şi ascultare ca unui epitrop al
Domniei Mele şi sirguindu-vă împreună
cu dumnâ-lui de a se păzi
buna orînduială la căutarea trebilor
de judecăţi ale Divanului nostru
de acolo, ca prin silința dumnâ-lui și
a dumnâ-vâstre divaniţilor, cu
unirea cea cuviinci6să, să se urmeze drept
atea norodului întru tâte, cu
durere către locuitorii cei năpăstuiţi şi
fără de întârdiere, ca să nu se
zăbovâscă cheltuindu-se şi perdendu-se
vremea muncei lor; i saam
receh epd.— 1813 Iunie 5.
(Cod. LXXV, fila 69,

Cinci cărţi la cinci judeţe de vestirea

căimăcămiej.

Dumnâ-v6stre ispravnicilor ot sud. .
. sănătate. Vă facem Domnia
Mea în scire că dumnâ-lui cinstit şi credi
ncios boerul Domniei Mele
biv Vel Banul Gheorghe Arghiropulo,
pătimind întru ale sănătăţii
din pricina aerului din partea locului şi
neîndeletnicindu-se a se căută
acolo din pricina mulţimii trebilor dregă
toriei căimăcămiei, cu care
eră însărcinat, în multe rîndură Ne-a
făcut rugăciune ca să-i ridicăm
acestă sarcină, dându-i voe de a veni
aici; deci priimind Domnia Mea
acâstă cerere și rugăciune a dumnâ-lui,
iată că am orînduit Domnia
Mea Caimacam la Craiova i la acele cinci
judeţe ot peste Olt pre dumnâlui cinstit şi credincios boerul Domniei
Mele biv Vel Postelnic Nicolae
Scanavi, ca un boer înţelept şi cu bun
ipolipsis şi cereat în slujbele
Domniei Mele, căruia i-am dat pe larg
domnescile Nâstre învăţătură
şi cuviinciâsele porunci, după cari şi sunt
em nădăjduiţi pentru cârmuirea trebilor din partea locului, că prin
silinţa şi sirguinţa dumnâ-lui
se va urmă întru tâte întocmai după
voinţa şi bun cugetul Domniei
Mele, ca și dreptatea locuitorilor să
se păzâscă întru tote. Drept aceea
v& poruncim. Domnia Mea ca să sciți
şi să cunâsceți pe mai sus nu-
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Domnitorul

locotenent, pe Vornicul
murietului»> oștirii. (1)
mitul
tare
cari
Iulie

numesce

C. Samureaş,

numai

29

ca

vechil,

conservându-i

ori

epistat,

şi serviciul

ad.

«me-

boer de Caimacam şi epitrop al Nostru, dându-i cuviinci6să asculşi supunere spre săvîrşirea trebilor şi poruncilor Domniei Mele,
prin dumnâ-lui se va da dumnâ-vâstre, şi fiţi sănătoşi.— 1813
5.
(Cod. LXAV, fila 69.)

(1) Carte de vechiletul căimăcămiei Craiovei al
Dvornie Costache Samurcaş.
Cinstite şi credincios
Dvornice
Dwvornicu

boerule

al Domniei

dumne-lui

biv

Vel

Mele, dumnâ-ta

biv

Vel

Costache Samureaş,
sănătate. Fiind-că dumne-lui biv Vel
Nicolae Seanavi, pentru frupâsca slăbiciune a domniei-sale

sănătate de câtă-va vreme, în două trei rînduri au scris către Domnia
Mea, rugându-se a i se da voe a veni aici la Bucuresci, spre a se
căută, iată acum primindu-i-se rugăciunea, i-am dat ceruta voe, depărtându-l din treba căimăcămiei, precum prin deosebita domnâsca
Nâstră carte se face cunoscut; iar pe dumnâ-ta printr'acâstă domnâscă
a Nostră carte te însărcinăm cu vechiletu căimăcămiei Craiovei i acele
cincă judeţe ot peste Olt şi îți poruncim ca, împreună cu meemurietul
oştirilor, asupra căreia eşti orînduit de Noi, să aibi de acum înainte
epistasia şi asupra meemurietului căimăcămiei, pentru care şi suntem
nădăjduiţi că tâtă oteârmuirea trebilor din partea locului, prin silinţa
şi sirguința domniei-tale, se va urmă întru t6te după voinţa şi bun
cugetul Domniei Mele, care asemenea privesce şi către toţi credincioşii
supuși ai Noştri şi locuitori ai părţii locului. Drept aceea poruncim
Domnia Mea şi dumnâ-vâstre cinstiţitor şi credincioşi boerilor divaniţă
ai Divanului Nostru de acolo ca să cunâsceţi pe dumnâ-lui mai sus
numitul boer de vechi! al căimăcămiei, dându-i căduta cinste şi ascultare ca unui epitrop al Domniei Mele şi sirguindu-vă împreună cu
dumnâ-lui -de a păzi buna orînduială la căutarea trebilor de judecăţi
ale Divanului Nostru de acolo, ca prin silinţa dumnâ-lui şi a dumnvâslră, cu unirea cea cuviinci6să, să se urmeze dreptatea norodului
întru tote, cu durere către locuitorii cei năpăstuiţi şi fără de întârdiere, ca să nu se zăbovâscă cheltuindu-se și perdându-şi vremea muncei lor; i saam receh gpd.--1815 Mart 17.

(Cod. LĂAXV, fila 120.)
Carie legală ce s'a scris către proin
Cinstit şi credincios

boerule

al

Domniei

Caimacam
Mele,

Seanavi.

dumnâ-ta biv Vel

Postelnice Nicolae Seanavi, Caimacamule al Craiovei, sănătate. Fiindcă în două rînduri ai seriș către Domnia Mea, plângându-te că pentru
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i Biv Vel Vornicul
Samureaş succede
epistasiei lui Scanav
—minune!—se îmbo
i. Şi el
lnăvesce şi la 24
Maiă 1816 este înlocu
Vel Spătar Costache
it
prin biv
Suţu; la 20 No

Vist. Gr. Romanitis,
(1)
n

vembre 1818 alţ Caim
acam:

biv Vel

trup&sca slăbiciune
ce pătimesci nu maţ
meemuriet și spre
poţ
Săvirşirea domnesci i dăinui spre urmarea acestui
acestă pricină cu
de-adinsul ceri do lor Nâstre porunci ȘI pentru
mnâsca Nostră voe
Bucurescă de a te cău
printr'acâstă domnâs tă la ale sănătăţii; iată după a dumn ca să vii la
â-tale cerere
ca Nâstră carte ți
dile gătindu-te să
şi plecă a veni aici la se dă ceruta voe ca după trei
însă mai întâiă tez
Bu
lim tâtă trâba căim curesci spre a te căută, făcând
credincios boerul
ăc
ămiei la dumnâ-lu
Domn
i cinstit şi
pe carele prin osebit iei Mele biv Vel Vornie Costache
ă
car
te
a
Do
mn
ie
i Mele lam orîndu Samurcaș,
căimăcămiei, şi fii
it vechil a]
sănătos.—1815 Mart
17.
(1) Carte legată de
edimăcămie a dumn e-lui biv Vel Spăt
arului
Costache Suţu.
Cinstiţi ŞI credincio
niţilor ai Divanului şi boerilor ay Domniei Mele, dumnâvâstre divanostru ot Craiova,
biv Vel Dvornicul
Costache Samurcaş sănătate. Cu tote că dumnâ-lui
niei-sale sa arătaţ cu
în diastima căimăc
ămiei
credincidse Şi osîrdnic
Mele, dar fiind-că
e slujbe plăcute Domndomstarea sănătăţii do
iei
mnici-sale î] silesc
aici ca să se caute,
e
necontenirii trebilor neîndeletnicindu-se acolo a se căută de a veni
din pricina
dregătoriei cu car
rugăciune ca să-i
dăm Yoe a veni, spr e eră însărcinat, şi Ne-a făcut
e răsplătirea slujbe
sale i-am primit acâ
lor domniejstă rugăciune şi iat
duit Caimacam pe
dumnâ-lui cinstit şi ă în locul dumnâ-lui am orînbiv Vel Spătarul
credincios boerul Do
Co
mniei Mele
țuiri şi porunci as stache Suţu, dându-ă Şi domnescile
upra acestei dregăt
Nostre povăorii care i s'a înc
Domnia Mea. Drept
red
aceea Poruncim du
orînduit într'acâstă
mnâ-vâstre să-l cu ințat de
dr
nâsceţi de
eg
ăt
or
ie
Și, dându-i cuviincio
tare, să îmbrăţişaţi
sul sevaş și asculcu toţii pricinele şi,
teză aici la acest
trebile norodului CC
al
se cercetate şi fără de zăba Nostru Divan, căutându-le cu osîrdi
e
vă
şi
,
cu drepca
să
nu pătimescă ipotes
chip, ci fieş-care Săiarii în vre-un fel
şi afle cuviinci6sa
de
tului săi, şi fiți să
mângâiere cu îndest
nătoşi.—1816 Maiă
ularea drep24,

1816 Mai

țelor ot peste

24. S'a făcut şi cinci
cărță legate
Olt, scriin

către ispravnic
ca cea de Sus, până ii judeînaințe S'aii scriş
la: drept
cum se arață ma
«Drept aceea poru
j jos:
nc
im
du
mn
âvâ
stre
mai sus numitul boe
r de Caimacam, dâ să-l sciți şi să-l cunbsceţi pe
Savîrşirea trebilor
ndu-i cuviinci6sa
ascultare spre
şi poruncilor Domn
iei Mele, cari prin
vor da, şi fiți sănă
toşi.—1816 Mai
dumnâ-lui se
24»,
(Cod.
aceea, iar

de

acolea

LĂĂV,

du-se

fila 184)

asemenea
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Î) La 19 Sept.1817, fără să se mai îmbolnăvescă, după obicei,
Caimacamul Const. Suţul e înlocuit la căimăcămie prin biv Vel
Spătar
N. Suţu, fiind cereat în slujbele domniei lui Ioan Caragea. Nu se
mai
spune că e boer înțelept şi cu ipolipsis! (1)

(1) Carte de cămăcămie

a dumnâ-lui biv Vel Spătarul Nicolae Suţu.

Cinstiţilor şi credincioşi boerilor Domniei Mele, dumnâ-vâstre
divaniţilor şi tuturor boerilor de la Craiova, sănătate. Vă facem
dumn&vostre în scire că am orînduit Domnia Mea Caimacam aici
la Craiova i la cină judeţe ot peste Olt pe dumnâ-lui cinstitul
şi credinciosul boerul Domniei Mele biv Vel Spătarul Nicolae Suţul,
fiiind
cercat în slujbele Domniei Mele, căruia i-am daţ pe larg
domnescile
Nâstre invăţături şi cuviinciâsele porunci, după cari și suntem
nădăjduiţi pentru ocârmuirea trebilor din partea locului, că prin
silinţa şi
sîrguința dumnâ-lui se va urmă întru tote întocmai după
voinţa şi
bun cugetul Domniei Mele, care asemenea privesce şi asupra
dumnâvOstre i a obştiei celor credincioşi locuitori. Drept aceea
vă poruneim
Domnia

Mea ca să-l cunâsceţi pe dumnâ-lui mai sus numitul boer

de
Caimacam, dându-i căduta cinste şi ascultare ca unui epitrop
al Domniei
Mele şi sirguindu-vă împreună cu dumnâ-lui de a se păzi
buna orînduială la căutarea trebilor judecății ale Divanului Nostru
de acolo,
ca prin silinţa dumne-lui şi a dumnâ-vâstre divaniţilor,
cu unirea cea
cuviinci6să,

să

se

urmeze

dreptatea

norodului

întru

tâte,

cu

durere

către locuitorii cei năpăstuiţi şi fără de întârdiere, ca să
nu se zăbov6scă, cheltuindu-se și perdându-se vremea muncei lor,
păzindu-se şi
ponturile Domniei Mele, cari s'a trimes de sai cetit
aci în Divan,
fără de strămutare; i saam receh gpd.—18t7 Septembre
19.

(Cod. LĂXĂV fila 194)

Cinci cărţi legate la cinci județe de peste Olt, de vestire
a căimăcămiei dumnă-lui biv Vel Spălarului Nicolae Suţul.

Dumnâ-v6stre ispravnicilor ot sud.

. . sănătate. Vă facem

Domnia
Mea în scire că am orînduit Domnia Mea Caimacam
la Craiova i la
cele cinci judeţe ot peste Olt pe dumnâ-lui cinstit şi
credincios boerul
Domniei Mele biv Vel Spătarul Nicolae Suţul, căruia i-am
dat

pe laig
domnescile Nâstre învățături Și cuviinci6sele porunc
i, după cari şi
suntem nădăjduiţi pentru oteârmuirea trebilor din partea
locului, că
prin silința și sirguința dumnâ-lui se va urmă întru tote
întocmai după
voinţa și bun cugetul Domniei Mele, ca şi dreptatea
locuitorilor să se
păzescă întru tote şi poruncile Domniei Mele să le
împlinâscă. Drept
aceea vă poruncim Domnia Mea ca să-l sciți şi să-l cunâsc
eţi pe dumnâlui mai sus numitul boer de Caimacam şi epitrop
al Nostru, dându-i
cuviinci6sa ascult
are

şi supunere, spre săvîrşirea trebilor şi porunci-
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k) Abia 15 luni împlinesce acest noi Caimacam
şi la 18 August

1818
este înlocuit prin Lucache Arghiropulo, «ea
un boer practicos și vechii
în slujbele altor fraţi Domni, petrecând cu
bun ipolipsis, cereat şi de

însuși Caragea în domnia

Sa.» (1)

lor domniei, care prin dumnâ-lui
Septembre 19.
(Cod. LXXV, fila 184)

se

vor

da

dumnâ-vâstre.

— 1817

(0) Carte de căimăcămia dumne-lui biv Vei Poste
lnicul
N
„Lucache

Arghiropulo.

„

Cinstiţilor şi credincioşi boerilor Domniei
Mele, dumnâ-vâstre divaniţilor.şi tuturor boerilor de la Craiova,
sănătate. V& facem dumnev6stre în. scire că am orînduit Domnia Mea
Caimacam aci la Craiova
i la cinci judeţe ot peste Olt pe dumnâ-lui
cinstitul şi credincios boerul Domniei Mele biv Vel Postelnicul Lucac
he Arghiropulo, ea un boer
practicos și vechiii în slujbele altor fraţi Domni
lipsis, cercat; şi. de înşine Domnia Mea, cărui , petrecând cu bun ipoa i-am dat pe larg domnescile N6stre învățături şi cuviinciâsele
porunci, după cari şi suntem
nădejduiţi pentru otcârmuirea irebilor dia
parte
linţa şi sîrguința dumnâ-lui se va urmă întru a locului, că prin siinţa și bun cugetul Domniei Mele, care asem t6te întocmai după voenea privesce și asupra
dumnâ-vâstre i a Obștiei celor credincioşi
locuitori. Drept aceea, poruncim Domnia Mea ca să-l cunGsceţi pe mai
sus numitul boer de Caimacam, dându-i căduta cinste şi ascultare
ca unui epitrop al Domniei
Mele, sîrguindu-vă: împreună cu dumnâ-lui
de a se păzi buna orînduială la căutarea trebilor judecății ale Divan
ului Nostru de acolo, ea
prin silinţa dumnâ-lui. şi a dumnâ-vâstre
divaniţilor, cu unirea cea
cuviinci6să, să se urmeze dreptatea norod
ului întru i6te, cu durere
către locuitorii cei năpăstuiţi şi fără de întăr
diere, ca să nu se zăbovescă, cheltuindu-se şi perdendu-și vremea
muncii lor, păzindu-se şi
ponturile Domniei Mele, cari s'au trimes de
s'a cetit aici în Divan,
fără de strămutare ; i saam receh epd.—181
8 August 18.
(Cod. LĂXV, fila 220.)
|

Cinci cărţi legate la cinei județe ot peste Ol de
vestivea cdimăcă miei
dummne-lui
biv

Vel Postelnie

Lucache

Arghivopulo.

Dumnâ-v6stre ispravnicilor ot sud. . . sănătate.
Vă facem Domnia
Mea în scire că am orînduit Domnia Mea Caima
cam la Craiova i la
cele cinci judeţe ot peste Olt pe dumne-lui cinstit
şi credincios boerul
Domniei Mele biv Vel Postelnicul Lucache
Arghiropulo, ca un boer
practicos şi. vechii în slujbele altor fraţi Domni, petre
când cu bun ipolipsis, cercatşi de înşine Domnia Mea, căruia
i-am dat pe larg dom.
nescile Nâstre învățături și cuviinci6sele porunc
ă, după cari şi suntem
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Caimacamii

Craiovei ai

perceput

din noii un havaet important, gis: «al undiţei». Tot individul
care cu
undiţe prindeă pesce la ţărmul Dunării, din hotarul Rușavei la
Calafat,
eră dator să plătâscă o dare de un galben pe an. (1)
nădăjduiţi pentru otcârmuirea trebilor din partea locului, că prin
silinţa și sîrguinţa dumnâ-lui se va urmă întru tote întocmai după
voinţa
şi bun cugetul Domniei Mele, ca şi dreptatea locuitorilor să se păzâscă
întru tâte şi poruncile Domniei Mele să se împlinâscă. Drept
aceea,
vă poruncim Domnia Mea ca să-l sciți şi să-l cunâsceţi pe dumnâ-l
ui
mai sus numitul boer de Caimacam şi epitrop al Nostru,
dându-i
cuviinciGsa ascultare și supunere spre săvîrşirea trebilor
şi poruncilor Domniei Mele, cari prin dumnâ-lui se vor da dumnâ-vâstre.—
1818
August 18.
1818

Noemvre

20, sai

Grigorie Romanitis.
(God.

LXXV,

orînduit

vechil de Caimacam

fila 220)

biv Vel Vistier

-

(1) Cu cale fiind anaforaoa acâsta a cinstitei Visterii, poruncim dumnâ-

tale cinstit şi credincios

Nicolae

Scanavi,

boerule

Caimacamule

divaniţi de acolo, ea întocmai

al Domniei

al

Craiovei,

Mele, biv Vel

şi

dumnâ-vâstre

să faceţi urmare.— 1813

(Pecetea gpd.)

Iunie

Postelnice
boerilor

17.

Vel Logofăt.

Prea Inălţate Domne,

După

luminată porunca

cerut mai
scris

de

Măriei Tale, intrând

întâiu de la jăluitor

la dumnâ-lui

Logofătul

în cercetarea jalbei, am

acea poruncă,
Dudescu,

când

ce dice că au avut înse

află

Caimacam

Craiovei, ca să strîngă acel havaet al undiţilor, și o văguiii
let 1812 Martie 18, iscălită de dumnâ-lui Logoi&tul Dudesc
u
cetea căimăcămiei, prin care orînduesce pe jăluitor ca de
la toţi
ce vin6ză cu undiţa pesce în apa Dunării pe margin
ea
hotarul Ruşavei şi până la Calafat în dreptul Vidinul
ui, să

etul căimăcămiei de t6tă undiţa

să mă

pliroforisesc

câte un galben;

şi de curgerea pricinei în ce

după

al

scrisă din
şi cu pelocuitorii
ţării, din
ieă ava-

acâsta, vrând

chip s'aii

între jăluitor cu acel Ioniţă Burileanul, carele lipsesce pesteîntîmplat
Olt, şi
aflându-se aici atât Constantin Alecu Bengescu, carele eră atunci
ispravnie

acelui judeţ, cât şi Şătrarul Calistrat, ce aii fost orînduit cercetă
tor pricinei aceştia, am cerut de la amîndoi să-mi dea acâstă
pliroforie, care
prin acest alăturat tacrir sub iscăliturile amîndurora fac
arătare pe
larg de t6tă curgerea pricinei cum ati fost dintru întâită până
în sfîrşit;

ci fiind-că acâstă pricină de aici

nici părţile faţă, şi pentru
Analele A. R.—Tom.

nu se

pote

precurmă, neaflându-se

ca şi adevăsul să se descopere mai cu deslu-

XX.-- Memoriile Secţ. Istorice,

3

54

a

V. A. URECHIĂ

Ş

308

I) Schimbări însemnate în Divanul Craiovei nu aflăm în
domnia lui
Ioan Caragea. In 18 Iulie 1816 Domnitorul acordă lut
Const. Oteteleșanu
«protia de a iscăli şi de a şed6 înaintea Clucerului
Dincă Oteteleleșanu şi a Clucerului Ioan Gănescu». Acâstă protie o acordă
în acelaşi
timp când numesce pe Const. Oteteleșanu ca judecător
în Divanul
Craiovei.. (1)
|
Dăm încă în anexe o scrie de acte relative la Logofeţii
I1 şi III ai
Divanului Craiovei şi la alte servicii: Armaş, Polcovnici diverşi.
(2)
șire, să fie luminată porunca Măriei Tale către dumnâ-lui Caimac
amul
Craiovei, ca înaintea domniei-sale aducându-se tâte părţile faţă,
unde
cetindu-se mai întâiă acest tacrir al S&rdarului Bengescu şi Şătraru
lui
Calistrat, cari au fost faţă la acea întîmplare şi aă sciinţă
de ţ6tă
curgerea pricinei, de care luând pliroforie să facă dumnâ-lui cercetar
e
cu îGtă scumpătatea şi, plirotorisindu-se de dreptul adevăr, ori
să facă
îndreptarea cea cuviinci6să, cu îndestularea jăluitorului la dreptul
ce
va fi având, saii neodihnindu-se vre-o parte de acolo cu
alegerea
dumnâ-l
ui,

în

scris

să-i

sorocâscă aici la luminat

ca să se dea cea desăvîrşită
Iunie 5.
(Cod. 76, pag. 858)

hotărire

de către

Divanul

Inălţimea

Măriei Tale,

Ta. — 1813

Vel Vistier.

(1) Cinstit şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta biv Vel
Spătare Costache Suţu, Caimacame al Craiovei, şi dumnâ-vâstre
boerilor
divaniţi de acolo, sănătate. Vă facem Domnia Mea în scire
că pe
Constantin Oteteleșanu (pe care Pam orînduit acum la Divanul
nostru
de acolo judecător divanit, după ce Pam cinstit cu cinul clucerie
i
mari, ea pe unul ce s'a aflat vreme îndelungată în cinul păhărnic cei
iei),
am găsit cu cuviinţă de am hărăzit şi protia de a iscăli
şi a şedâ
înaintea Clucerului Dincă Oteteleșanu și a Clucerului loan Gănescu
; ci
spre a fi acâstă sciută şi dumnâ-vâstre, iată vă o facem cunoscu
tă, ca
să se urmeze și să se păzâscă întru acestaşi chip, şi fiţi sănătoşi
.--—
1816 Iulie 18.
(Cod. LXXIV, fila 258)

(2) Patru, cărți la patru logofeţei ot Divanul Craiovei.
S'a dat acâstă carte a Domniei Mele ..... „.„.„ ce se află slujind
la Divanul Craiovei Domniei Mele logoieţel, ca să aibă privileg
hiul
ce a avut și mai înainte, adecă să fie în pace şi ertat de tote dăjdiile

şi orînduelile veră-câte ar eși de la Visterie şi de la cămara Domniei

Mele peste an în ţâră; aşijderea şi ale lui drepte

și ertate, stupi i rîmători de dijmărit

bucate

să fie în pace

şi vinul ce va face în viile lui

de vinăriciă şi o pivniţă în orașul Craiovei, apărată de fumărit,
de
căminărit şi de t6t> dările ce sunt pe alte pivnițe; asemenea
să aibă
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Const. Filipescu ca Ban al Craiovei nu întârqie a

a ţin6 şi un lude scutit, om străin, fără de pricină, ca să fie de
posluşania casei lui; pentru care poruncim Domnia Mea la toți câţi

se cuvine să fiți următori
saam

de

receh.— 1813 Ianuarie
(Cod. LĂXXIV, fila 12)

a păzi

13.

Numele

privileghiul

Petrică logofăt, condicar al Divanului
loan

Dinul

Bulgarul,

Stârci6gă

S'aă mai făcut patru 1o-

Iordache

goteţi la Divanul

postelnic.

|
|

întocmai; i

logofeţilor ot Craiova.

Craiovei.
Ioan

acesta

vei,

Constantin

logofeţi ai Divanului.

Craio-

însă:

sin Radu,

Niculae Bulgaru,
Ioan,
Stan.

Asemenea două cărţi ca acestea s'a făcut Și pentru doi logofeţi la
Departamentul de patru şi de criminalion ot Craiova, cari cu loc deschis s'a trimis la dumnâ-lui Caimacamul a le pune numele acolo.
Carte

de

condicar

la

Craiova.

Dat-am cartea Domniei Mele lui Petrică logotătul, pe carele l'am făcut
Domnia Mea condicar la Craiova, ca să aibă a țin condică şi a trece

într'însa t6te poruncile ce se trimit de

la Domnia

Mea

la

Divanul

Craiovei i cărţile de judecată i anaforalele şi ori-ce trevi se caută,
atât cari intră cât şi cele cari es din Divanul Craiovei, ca să se afle
în î6tă vremea sciut, spre a se păzi bună orînduială întru t6te; şi pentru a lui slujbă şi ostenâlă, Ne-am milostivit Domnia Mea asupră-i de

lam

miluit cu milele ce se arată mai jos, adecă să fie în pace şi er.

tat de rîndurile dăjdiilor ţării,să scutâscă de dijmărit şi vinăricii drepte
bucatele lui i o pivniţă să ţie în oraşul Craiovei scutită şi apărată
de fumărit, de vamă și de alte angarii ce sunt pe pivnițe, cum și lude
trei să aibă a-și găsi, Gmeni străini, fără pricină de dajdie, pe cari să-i

aibă pentru posluşania casei lui, cu pecetluituri de la Visteria Domniei
Mele, cu adeverinţa dumnâ-lui Caimacamului sati a ispravnicilor că

sunt străini cu adevărat; pentru care poruncim Domnia Mea tuturor
celor ce li se cuvine, să aveţi a.da bună pace la tâte câte se cuprinde

mai sus, nefăcându-i nimeni nici un fel de supărare; -i saam receh.—
1813 Ianuarie

19.

(Cod. LXX fila 12,

-

|

:
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Gre-care
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condicar
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ține să fie Ban cu Gre-cari

la Divanul

Craiovei.

Dat-am cartea Domnici Mele ............. ..„ pe carele
lam
făcut Domnia Mea condicar al Divanului Craiovei, ca să aibă
a
țin6 condică şi a trece într'însa tâte poruncile ce se trimit
de la

Domnia

Mea la Divanul Craiovei

i cărţile de

judecată i anaforalele

şi ori-ce trebi se caută, atât cari intră cât şi cele cari es în Divanul
Craiovei, ca să se afle în. tâtă vremea Ştiute, spre a se păzi
buna
orînduială întru tâte; şi pentru a lui slujbă și ostenâlă, Ne-am milostiv
it
Domnia Mea asuprăi de Vam miluit cu milele ce se arată mai
jos,
adecă să fie în pace şi ertat de rîndul dăjdiiior ţării, să scutâscă
vinăriciă şi dijmărit pe drepte bucatele lui i o pivniţă să ţie în oraşul
Craiovei, scutită şi apăraţă de tumărit, de căminărit, de vamă
şi de
alte angarii ce sunt pe pivnițe, şi lude trei să aibă a-și găsi,
6meni
străini, tără de pricină de dajdie, pe cari să aibă a-i țin pentru
poslușania casei sale sale, cu pecetluituri de la Visteria Domniei
Mele,
după adeverinţa dumnâ-lui Caimacamului sai a ispravnicilor
că sunt,
străini cu adevărat. Pentru care poruncim Domnia Mea tuturor
celor
ce se cuvine, să aveţi a-i da bună pace la tâte câte se cuprind
e mai
sus, nefăcendu-i

nimeni

nici un

August 31.
(Cod. LXXYV, fila 73 verso.)

1813

fel de

supărare;

i saam

receh

2pd.—

Fiind-că după înscințarea dumnâ-lui cinstitului și credinc
ios boerul
Domniei Mele biv Vel Spătar Nicolae Suţul, Caimacamul
Craiovei, am
orînduit Domnia Mea logofeţel condiear la Departamentu
l de patru
ot Craiova sub III logofăt al acelui Departament pe Drăghi
chi Bro-

scarul, î= locul

n6sca

lui Tudorache ce a fosţ până

acum,

Nostră carte la mâni, ca să aibă privileghiul

naintea lui, adecă

să

ţie lude

unul

i-am dat

dar Dom-

ce a avut şi cel di-

pentru poslușania

casei

lui,

străin

şi fără de nici o pricină, pe carele acum să-l aducă din străină
tate;
aşijderea să scutâscă și drepte bucatele lui, stupi i rîmători de
dijmărit şi vinul de vinăriciii; pentru care poruncim Domnia Mea
la toţi
câţi
s6 cuvine,

nimeni

nici un

receh opd.—1818 Iunie 8.

fel

de

supărare

să nu-i

facă;

i saam

(Cod. LXXV, fila 909.)

1818 Iunie 9. Carte domnâscă prin
Divanul Craiovei Ioan Pleşoianu, ce
în locul lui Petre celui ce a fost până
dică care este trecută înapoi.
Altă carte de lugofeţel de Divan al

mele

celui orînduit

1818 Iunie 8.
(Cod. LXXV,

care s'aii orînduit condicar la
a fost între logofeţii Divanului,
acum condicar, făcută după eonCraiovei, cu

în locul lui Constanţin

fila 209.)

loc deschis

de nu-

ce a fost până acum.—
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Domnitorul

Carte de III logofet ot Divanul

spune

că

nu

admite

Craiovei.

Fiind-că după alegerea dumnâ-lui cinstit şi credincios boerul Domniei Mele Vel Ban, am făcut Domnia Mea III logofăt la Divanul
Craiovei pe .............. i sa dat după obiceiii acâstă domn6scă a Nâstră carte la mâni, ca să aibă a câăută trâba ce se cuvine
cinului acestuia al logofeţiei, purtând grija şi silindu-se a sluji cu
dreptate şi credinţă la tâte după cum se va povăţui de către dumnlui Caimacamul Craiovei i de către dumnâ-lor boerii divaniţi de
acolo şi, slujind bine, păzind datoria ce i se cuvine la tâte, va fi
miluit de către Domnia Mea, iar neurmând celor cu cale şi cu dreptate
şi venindu-Ne vre-o jalbă de niscare-va nedreptăți sai jafuri şi asuprele la judecăţi, cercetându-se şi găsindu-se în vină, nu numai va fi
lipsit, ci încă se va şi pedepsi; pentru care scriem şi dumi-tale cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele biv Vel Bane Gheorghe
Arghiropule, Caimacamule al Craiovei, să-l seii de III logofăt, dându-i
iv6eba logofeţiei asupră-i şi povăţuindu-l dumnâ-ta la tâte celo ce sunt
după obiceiu ale slujbei lui, de a le urmă după scoposul Domniei Mele;
i saam receh gpd.— 1812 Decembre 28.
Asemenea două cărţi s'a făcut și la Departamentul de patru şi la.
criminalion ot Craiova.
(Cod. LĂXXV, fila 18.)

Carte de polcovnie ot Cerneţi.
Fiind-că după alegerea dumu6-lui cinstit şi credincios boerul Domniei Mele Vel Ban, am făcut polcovnic ot Cerneţi pe ...........
i s'a

dat

după

obiceiii

acâstă

carte

la mâni,

ca

să

aibăa

face

zapt,

trebile polcovniciei şi pe toţi slujitorii polcovnicesci de la Cerneţi, cu
cară să slujâscă spre săvîrşirea şi urmarea obicinuitelor trebi ale polcovniciei, silindu-se pentru nizamul oraşului şi pentru tote cele ce
sunt după obiceiit la datoria şi purtarea de grijă a slujbei luj, după,
buna orînduială ce i se va da prin dumnâ-lui Caimacamul Craiovei Şi
prin ispravnicii judeţului, pentru care scriem şi dumi-tale cinstit și
credincios boerul Domniei Mele, Caimacamule
'al Craiovei, şi dumnevOstre ispravnicilor ai judeţului, să-l sciți de polcovnic al Cerneţului,
dându-i slujitori în zaptul s&ă şi povăţuindu:l la trebile ce sunt după
obiceiu ale slujbei lui, de a le urmă după scoposul Domniei Mele, păzind
întru t6te dreptatea şi ferindu-se de ori-ce lucruri împotriva voinţei
Domniei Mele. Poruncim Domnia Mea şi vouă slujitorilor de la acâstă

polcovnicie să cunâsceţi pe mai sus
polcovnic, dându-i supunerea
gpd.— 1812 Decembre 28.
(Cod. LAXV, fila 18 v.)

numitul boerul Domniei Mele de

şi ascultarea

cuviinci6să;

i saam

receh
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1812, se grăbesce a pune pe Marele Ban

Carte de poleowuie

de

Craiova.

Fiind-că după alegerea dumnâ-lui cinstitului şi credinc
ios boerului Dumniei Mele Vel Ban, am făcut Domnia Mea polcovn
ie pe...
aa
i s'a dat după obiceiii acestă domnâsca Nâstră carte
la mâni, ca să aibă a face zapt trebile polcovniciei şi
pe toţi călăraşii Craiovei, cu cari să slujâscă spre săvîrşirea şi
urmare obicinuitelor trebi ale polcovniciei, silindu-se pentru nizamul
oraşului şi
pentru t6te cele ce sunt după obiceiii la datoria și purtare
a de grijă
slujbei lui, după buna orînduială Și povăţuirea ce i se
va da de către

dumnâ-lui

Caimacamul

Craiovei;

pentru

care

scrim

şi

dumnâ-vâstre

cinstiţi şi credincioși boerilor Domniei Mele, dumi-tale Caimac
amule
al Craiovei şi dumnâ-vâstre boerilor divaniţi de la Divanu
l nostru ot
Craiova, să-l sciți de poleovnic, dându-i călăraşi în zaptul
săi şi povăţuindu-l dumnâ-vâstre la tâte trebile ce sunt după obiceiit
ale slujbei lui, de a le urmă după scoposul Domniei Mele, păzind
întru tâte
dreptatea şi ferindu-se de ori-ce lucru împotriva dorinţei Domnie
i Mele.
Poruncim Domnia Mea şi vouă călăraşilor de la acâstă
polcovnicie, să
cunGsceţi pe mai sus numitul boerul Domniei Mele de poleovn
ie, dându-i supunerea şi ascultarea cea cuviinei6să; i saam receh
gpd.—1812
Decembre 28.
(Cod. LXXV. fila 19 ».)
Carte

de

Vel Armaş

la scaunul

Craiovei.

Fiind-că după alegerea dumnâ-lui cinstitului şi credinc
ios boerul
Domniei Mele Vel Banul, am făcut Domnia Mea Armaş
la scaunul
Craiovei pe..............
ia at după obiceiă acâsta domn6sca Nâstră carte, ca să aibă a tace zapt tote trebile
armăşiei şi
-pe toți armaşii şi zapciii câţi sunt la acestă brâslă, cu
cari să slujescă spre săvîrşirea şi urmarea obicinuitelor trebi ale
armăşie
du-se pentru tâte cele ce sunt după obiceiii la datoria slujbei i, silin.
lui, după
orînduială şi după povăţuirea ce i se va da atâţ de către
dumnâ-lui
Caimacamul Craiovei, cumşi de către dumnâ-lor boerii divaniţi
; pentru
care scriem şi dumi-tale Caimacamule al Craiovei i dumnâvâstre boerilor

ai Divanului nostru de

acolo, să-l sciți de Vel Armaş, dându-i

zapcii i armași asupră-, spre ai av în zaptul săi, şi povăţu
indu-l
dumnâ-vâstre la tâte trebile ce sunt după obiceiii ale slujbei
lui, spre
a le urmă după scoposul Domniei Mele. Poruncim Domnia
Mea şi vouă
zapriilor i armăşeilor câţi sunteţi la acestă breslă, să cunâsce
ţi pe mai
sus numitul boerul Domniei Mele de Armaş, dându-i supune
rea Şi as-

cultarea cea cuviinci6să ; i saam receh epd.— 1812 Decemb
re
(Cod. LĂXXV, fila 19)

28.
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sub mâna domniei, ba chiar întru cât-va şi a Caimacamului, pe care
Ioan Caragea îl declară «vechii chiar al Domnului», corespundâna în
tote pricinele direct cu Domnitorul «fără de mijlocirea altuia însuşi».
loan Caragea, deși recunoscând că dregătoria băniei este căpetenia
Olteniei şi a Craiovei, totuşi reservă domniet dreptul de a pronunță în ultima instanţă asupra anatoralelor de judecăţi încheiate de
Divanul Craiovei. (1)

VIII. Administraţiunea în judeţe continuă a fi după vechia organisare
Carte

de

Vel

Portar

ot

Craiova.

Dat-am domnâsca Nâstră carte ......... .... pe carele lam
făcut Domnia Mea Vel Portar la Craiova, ca să aibă a face zapt trebile portăriei şi pe toţi portăreii, cu cari să se slujâscă spre săvirşirea
şi urmarea obicinuitelor trebi ale portăriei, după poruncile Domniei
Mele şi după povăţuirea ce i se va da de către dumnâ-lui cinstit şi
credincios boerul Domniei Mele biv Vel Banul Gheorghe Arghiropol,
Caimacamul

Craiovei,

şi dumnâ-lor

boerii

divaniți

de

acolo;

de

care

scriem dumi-tale, să-l scii de Vel Portar, dându-i portăreii în zaptul
sti, și să-l povăţuesci la t6te trebile portăriei câte sunt obicănuite, ca
să le urmeze după scoposul Domniei Mele. Poruneim Domnia
Mea și
vouă portăreilor, să daţi supunere şi ascultare mai sus numitului boer
Vel Portar, ca să p6tă săvirşi trebile fără de cusur; i saam receh 2pă.—
1812 Decembre 28.
(Cod. LĂXV, filu 19)

Patru cărți la patru
Fiindcă...
Mele

ot Craiova

logofeţi ce slujese la Divanul

cc.
logofeţel,

s'a

„se

află

dat

acâstă

slujind

la

domnâsca

să aibă privileghiul ce a avut și mai înainte,
şi ertat de tâte dăjdiile veri-câte ar eşi de la
mara Domniei Mele peste an în. țâră; aşijderea
cate să fie în pace şi ertate, stupi i rîmători de
va face în viile lui de vinăriciii şi o pivniţă în

Craiovei.

Divanul
Nâstră

Domniei
carte,

ca

adecă să fie în pace
Visterie şi de la căşi ale lui drepte budijmărit şi vinul ce-l
oraşul Craiovei ap&-

rată de fumărit, de căminărit şi de tote dăjdiile ce sunt pe alte piv-

niţi; asemenea să
cină, ca săi fie de
Mea la toţi câţi se
acesta întocmai; i

aibă a ţin6 şi un lude scutit, om străin, fără de priposluşanie casei lui; pentru care poruncira Domnia
cuvine, să fiți următori de a se păzi privileghiul
saam receh spd—1813 August 31.

(Cod. LĂXĂXV, fila 73 ».)
(1) Iată acest act important, menit a potoli a-tot-puternicia iui Dincă Fi-

lipescu:
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a lui Alex. Ipsilante; al 3-lea ispravnic, înfiinţat sub Muscali, nu dăinuesce. Dăm în note un chrisov prin care se stabilesce reşedinţ
a judeţului Vlaşea la moşia Michăilesci, în primele dile din Septembre
1817. Cu întârcerea la Turci a Giurgiului şi Brăilei prin pacea
de la
1812, acele teritorii încetâză de a fi administrate de statul român.
Câmpulung și Oenele-Mari continuă și ele a fi administrate
de judeţ
și pârgari, sub controlul epistatului guvernului central. (1)
Câmpulungu:
lui i se reînnoesce chrisovul de privilegii ab antiquo.

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel
Logofăt de Ţâra-de-sus, cu tâte că dregătoria băniei este căpetenia
tuturor :
celor-lalte dregătorii, atât ot Craiova cât şi de la tâte acele
judeţe ot
peste Olt, dar iarăşi nu este îndoială, ci de toţi sciut, că Caimac
amul
ce se orinduesce la Craiova de către domnie este vechil
chiar al
Domnului și, precum întru tâte csle-lalte pricini corespondarise
sce cu
domnia fără de mijlocirea altui cul- vaşi, şi iarăşi de la domnie
tot fără
de mijlocirea altuia se daă cuviinci6sele porunci şi povăţuiri,
asemenea
urmeză şi se cuvine ca şi pricinele de judecăţi ce se caută
la Divanul
ot Craiova de către dumnâ-lui. Caimacamul, dimpreună cu dumnâ-l
or
boerii

divaniţi

de

acolo, să

se

cerceteze iarăşi de către

domnie,

ca ori

să le anerisâscă, saii să întărâscă, fără de a mai da în cerceta
rea altei
judecăţi de aici. Drept aceea poruncim dumne-tale, ca de acum înainte
ori-câte pricini de judecăţi vor veni aici teorisite şi cercetate de
dumnâ-

lui Caimacamul Craiovei, dimpreună cu;dumnâ-lor boerii Divanului nostru
de acolo, şi una din prigonitorele Părți va av6 apelaţie împotrivă,

acea apelaţie a părţii cei neodihnite să se buiurdisâscă a se
înfățişă
drept la Divanul Domniei Mele, cu anatoraoa Divanului ot
Craiova;
care acâstă poruncă a Domniei Mele să o faci dumnâ-ta
cunoscută
atât calemgiilor cât şi zapeiilor domnescului Nostru Divan,
ca să fie
întoemai următori ; tolco pisah.—1812 Decembre.
(Cod. LĂXIV fila 6)
(1) Carte

de județie

la oraşul

Câmpulung

sud

Muscel.

r

Dat-am

pre carele

Domnia

după

Mea

acâstă

domnâsca Nostră carte.

cererea şi după

,....,..,

alegerea

orăşenilor ce ait făcut de

și după

cuprinderen

la. Câmpulung
sud Muscel în scris, sub iscăliturile lor, pecetluită şi
cu pecetea orașului, şi prin scirea dumnâ-lui Vel Postelnicului,
/am
făcut judeţ oraşului Câmpului-Lung, ca să aibă a fi judecător
şi purtător de grijă la tâte trebile orașului, care se va porunci
de către
Domnia Mea şi care se va scrie de dumnâ-lui Vel Postelnic,
să le
săvîrşâscă la vreme, fără de cusur, cum şi ale orăşenilor
pricini și

judecăţi să le caute după

obiceii

domnescului

Nostru chrisov, care ai orășenii, şi fiind-că pentru ajutor şi pentru
buna
pază.a orînduelei orașului este orînduit de către Domnia
Mea şi deosebit epistat, să aibă numitul judeţla t6te trebile orașului
şi la pri-
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Prin

chrisovul

din 23 Iunie 1814 se păstrâză

41
neatinse

vechile drep-

cinele judecăților i la cisle şi la ori-ce alte pricini a se uni întru tâte
povăţuirilor epistatului, şi în mânile judeţului poruncim să se păstreze
şi domnescul Nostru chrisov de obiceiurile şi privileghiurile lor, atât
cel noi, cât și tâte cele vechi chrisâve, aşezate sub pecetea epistatului
judeţului şi a trei patru din fruntaşii mahalalelor, cât şi pecetea oraşu:
lui asemenea să se ţie de judeţ, care pecete, fiind-că este, cum dicem,
a oraşului, ce se metahirisesce la pricini şi treba obştiei oraşului, pentru
aceea poruncim ca să nu aibă voe judeţul de sineşi numai a o metahirisi, ci la trebile şi pricinele obștei oraşului, când va fi trebuinţă,
atuncea cu scirea epistatului i a pârgarilor şi câte un fruntaş din tâte
mahalalele orașului faţă, fiind cu toţii strînşi, să se pecetluiască cartea
cu serisrea aceea în vederea lor. Deci să se ferâscă orînduitul judeţ
de jafuri şi nedreptăţi, atât el cât şi orăşanii cari vor căută a face
niscare-va încurcături în cisle şi în orindueli să nu se cuteze a îngădui,
ci la t6te cislele să se facă drâptă cumpănire la toți după puterea şi
starea fieş-căruia. Pentru care poruncim Domnia Mea şi vouă tuturor
pârgarilor şi orășenilor de obşte, să sciți şi să cunosceţi pe numitul
judeţ a orașului orînduit de Domnia Mea; i saam receh 2pd.— 1814
Martie 1.
(Cod. LăXXV, fila 820.)
Carte de epistasie ot orașul

Câmpulung.

Dat-am domnâsca Nâstră carte. . . . pre carele Pam făcut Domnia
Mea epistat la oraşul Câmpulung, prin alegerea dumnâ-lui Vel Postelnicului, ca împreună cu judeţul oraşului i cu pârgarii să păzâscă orinduiala oraşului după vechiul obiceiă, precum prin chrisovul Domnie
Mele ce am dat se cuprinde să păzâscă, să petrâcă orăşanii şi toţi
locuitorii feriţă de ori-ce nedreptate și jaturi, precum şi pricinele ce
vor av6 orășanii, cari nu le va put6 îndreptă judeţul cu pârgarii, să
le îndrepteze mai sus numitul boer epistat și aşă, luând de la cel din
înainte epistat poruncile i ponturile, întociniri şi orînduelile, să îngrijescă de a le urmă şi a le păzi întocmai, să se ferâscă atât pe sine
cât şi pe alţi să nu-i îngăduiască a face jafuri şi mâncătorii, că însuși
va ave a da s6mă, și, când se va găsi cucâtde puţin în vină, nu numai va fi lipsit din epistasie, ci se va şi pedepsi. De care poruncim,
judeţule i pârgarilor şi tuturor orăşenilor ot Câmpulung, să cunâsceţi

pe mai sus numitul boerul Domniei Mele de epistat al vostru, dându-i

supunerea şi ascultarea cea cuviinci6să la cele cu cale, ca să se pâtă
păzi dreptatea i ponturile şi săvîrşirea poruncilor Domniei Mele fără
de cusur; i saam receh gpd.—1817 Martie 15.

(Pecetea gpd.)

(Cod. LXXV, fila 179)
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”
turi și privilegii

ale orăşenilor

Chrisovul

orășanilor

din

Câmpulung,

de la Câmpulung

„816

privilegii

sud

altă

dată

Muscel.

Judeţului cu doi-spre-dece pârgari și cu toţi orăşanii
câţi sunt din
orașul Domniei Mele din Câmpulung, ca să fie în
pace şi ertaţi de
Imerul domnese şi de vama mănăstirii din oraş şi
de vama pitarilor
de la sborul Sfintului Ilie Proorocul, veri-ce vor
vinde sait cine ce
va cumpără, au cal, ai boi, ai pături, ai pesce,
ai veri-ce, să nu

aibă

a luă

de la dînşii vamă, după cum ai avut obicei
de n'ati daţ
vamă acest oraş nici odinidră, şi să nu aibă nimeni
voe a cumpără
loc de casă în oraş, nici boer mare, nici slugă domnâs
că, nici slugă
boerâscă, sait să câră loc de la Domnia Mea în
oraş, sai vad de mâră,
sau delniţă în câmp. saă niscare-vaşi moşii saii vii,
sai veri-ce de ale
acestor orășani, ci numai orăşanii să fie volnici a
cumpără unii de la
alții, şi de vor fi şi datori niseare-va orăşani, ai
pe la boeri, aii pe
la alţi Gmeni de ţeră, şi li se va întîmplă acelor
orăşani mârte și nu
vor ave cu ce plăti, să nu fie volnici acei datorni
ci să vindă la
altă parte ori-ce ar rămân6 după mârtea acelor
orăşani, ci numai
iar la orăşani să aibă a vinde; așijderea şi pentru
rîndul judecăților
orașului, numai judeţul cu pârgarii să aibă a judecă
pe orăşani, iar
ispravnicul județului saii alt cinc-vaşi să nu aibă
voce a se amestecă
în judecăţile lor; şi să fie în pace şi ertaţi de fumări
t; veri-carele din
orăşani ar merge cu carele lor să încarce pesce de
la baltă să nu dea
fumărit, fără numai să aibă a da la sf mănăstire
din Câmpulung
de la un car de pesce oca 5, după cum le-aii fost
obiceiul şi mai înainte vreme; aşijderea şi pentru erbărit, încă să
fie orăşanii în pace
şi nesupăraţi; pentru vitele ce vor tăiă la scaunele
de carne din Câmpulung și pentru vitele ce vor tăiă la scaunele
de carne, cari fac
tSmna prin d6! la vii şi pentru alte vite ce vor
strînge pentru hrana
lor, nici decum erbărit să nu dea, precum n'aă
mai dat nici odinidră;
cari din orășani se vor hrăni cu meşteşugul cismări
ei, să nu dea ciohodărit, şi pentru gostinărit încă să aibă a scuti
orășanii rîmători
una mie'pe an; vrând să-i ducă să-i vîndă la Braşov
, să nu dea gostinărit pe acâstă sumă de rîmători ce scrie mai
sus; și oră-cari din
orăşani se va hrăni cu neguţătorie, vîndând mătase
şi alte mărunți
șuri pe la tîrguri, nici decum să nu aibă supărare
de cotărit, după

cum nici alte dăţi n'aă mai dat; aşijderea

să

aducă

vin

să

vîndă

în

oraş,

nici din

să

nu fie

boeri,

nici

nimeni

volnici

slugi

domnesci,
nici boeresci, nici ţărani sai măcar veri-ce fel de
om ar fi, fără numai
înșiși orășaniisă vîndă vin într'acest oraş, iar alt
nimeni; şi nică din
țărani să nu fie volnici a încărcă veri-ce povară
din oraș până se
vor încărcă întâiă orăşanii, atât pentru t6tă vremea
, cât şi la sborul
Sfintului Ilie Proorocul; aşijderea și pentru rîndul
dijmăritului şi al
ceritului, veri-care boer ar merge cu aceste slujbe
la acest judeţ al

Muscelului

prând

de

să aibă a le da orășanii pentru

bucate,

și

care

din orășani

ar

cheltuiala lor numai

av6

să

plătâscă

un

oerit sai
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motivate
vădut

pe amintirea

că, în mai

43

că acel oraş fusese când-va

tâte chrisâvele

de

acestă

capitala

ţării. Am

natură din secolul al XVIII,

se amintesce de descălecătârea a doua a ţării muntenesci la Câmpulung de Negru-Vodă. In chrisâvele mai noue se omite acâstă amintire.
.

dijmărit, să dea de nume numai po bani 30, iar alt nimic mai mult
supărare să nu le facă, după cum au avut obiceii şi mai dinainte
vreme, şi să aibă volnicie orășanii din Câmpulung să nu îngăduiască
pe nimeni din cei străini a se hrăni în oraş cu nică un fel de neguțătorie, ci numai orăşanii să se hrănâscă într'acel tîrg; aşijderea şi
pentru orășanii cari ai vii în dâlul Pitescilor, pe moşia Radului- Vodă
i pe moșia mănăstirii Nucetului în dâlul Ciocănescilor, să nu aibă voe
egumenii nici odinidră a le face alte obiceiuri nouă, fără numai să
aibă a plăti orăşanii vinăriciii domnesc din dece vedre o vadră şi
otaştina pămîntului după obiceiii, şi după ce va scâte vinăriciul domnesc afară, apoi să le ieă otaștina, şi pentru pârpâr să aibă a da de
cramă po bani 12, iar pentru putinele cu struguri ce vor face pentru
trâba caselor lor să nu-i supere, nici alte deciueli din livegile de pomi
ce vor av6 pe la viile lor să nu le ieă şi să nu aibă voe slugile sau
țiganii acestor mănăstiri să măsdre vinul ce vor luă din vinăriciă şi
de otaştină cu mâna lor, fără numai acela cu bucatele să aibă a-şi
măsură vinul ce vor fi să dea cu mâna lor şi cu vadră drâptă de
deciuială, şi să aibă volnicie orăşanii să-şi vîndă vinurile în del pe
la crămile lor, precum ai avut obiceitt şi mai înainte; și iar să aibă
orășanii din Câmpulung a stăpâni nisce munţi, ce sunt ai orașului,
după cum i-au stăpânit şi până acum; așijderea şi pentru veră-cari
din boerii Domniei Mele vor merge să fie ispravnici acolo la acel
judeţ al Muscelului, să nu aibă voe a supără pe orăşani pentru fîn,
sait pentru lemne, sai pentru cal de olac, sai pentru alte elăci, pentru
că fiind acest oraş la loc de munte şi cu anevoe a se hrăni, nefiind
loc de arătură, aii fost ertaţi de tâte aceste câte serii mai sus încă
mai dinainte vreme, după cum am v&dut Domnia Mea atât alte chris6ve domnesci de mai înainte, cât şi chrisovul Domniei Sele fratelui

Alexandru

Vodă

Moruz

cu l6t 1794 Mart 20, întărit

şi întru a doua

domnie, 1ât 1799 Octombre 7, pentru aceste mili şi obiceiuri
mai

sus;

de

aceea

dar

şi Domnia

Mea

m'am

milostivit

de

ce se arată
i-am

ertat,

ca să fie de acâsta în pace şi nesupăraţi, întărind chrisovul acesta cu
însăşi credinţa Domniei Mele I& loan Gheorghe Caragea Voevod şi
cu a prea iubiţilor Domniei Mele fii: Gheorghe Caragea Voevod, Constantin Caragea Voevod, şi cu tot sfatul cinstiţilor şi credincioşi boerilor veliţi ai Divanului Domniei Meie: pan Constantin Filipescu Vel
Vistier, pan Radu Golescu Vel Ban, pan Constantin Vlăhuţ Vel Postelnic, pan Isaac Ralet Vel Vornic de Ţera-de-sus, pan Barbu Văcărescu Vel Vornic din 'Ţ6ra-de-jos, pan Dumitraşco Racoviţă Vel Vor.
nic al treilea, pan Iordache Slătineanu Vel Vornic al obştirilor, pan

Dumitrache

Racoviţă

Vel Logofăt

de Ţera-de-sus, pan

Vel

Vornic

al patrulea, pan

Constantin

Filipescu

Grigorie

Băl6nu

Vel Logofăt de
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forte

utili şi în judeţe.

(1) Dăm

Țera-de-jos, pan Fotache Ştirbeiii Vel Logofăt
za obiceiuri, pan Constantin Suţul Vel Spătar, pan Grigorie Ralea
Vel Hatman, pan Alexandru Nenciulescu Vel Vornic de politie,
pan Atanasie Hristopulo
Vel Logofăt al străinelor pricini, pan Alexa
ndru Ghica Vel Clucer,
pan Alexandru Mavrocordat Vel Căminar, pan
Nicolae Suţu Vel Comis,
şi ispravnie pan Constantin Filipescu Vel
Logofăt de Ţera-de-jos; şi
s'ai scris chrisovul acesta în anul al doilea
dintru întâia domnie a
Domniei Mele, aici în oraşul scaunului Domniei
Mele Bucuresci, la anii
de la nascerea Domnului Dumnedei şi
Mântuitorului nostru Isus
Christos 1814 Iunie 23, de Chiriţă Logofăt
de Divan.
(Cod. LXXVII, fila 183 +,

Carte

de judeţenie

la orașul

Vel

Oenă

sud

Vilcea,

- e me» e + pre carele Pau făcut dumnâ-lui
cinstit și credincios
boerul Domniei Mele Constantin Filipescu
biv Vel Ban judeţ la orașul Domniei Mele Vel Ocnă sud Vîlcea, ca
să aibă a fi judeţ şi purtător de grijă la tâte trebile orașului câte
sunt orînduite la datoria
judeţului, să aibă a judecă şi pe toţi orășanii
de la Ocnele Mari de
pricinele ce se cuvin după obiceiii a le căută
judeţul. Pentru care
poruncim Domnia Mea și vouă tuturor orașanilor
, vădând cartea Domniei
Mele, toţi să aveţi a-l sci de judeţ şi a-i da
ascul
da învăţătură. Poruncim Domnia Mea Şi dumnâ tare ia cele ce vă va
-vâstre ispravnicilor
ai judeţului, să aveţi a-l sci de judeţ, păzind
orînduiala lui; i saam receh gpd.—1812 Decembre 26.

(Cod. LXXV,

(1) Condicarii

fila 18)

:

de prin

Județe şi condiearii ce s'aii făcut la let
1817
Decembrie 5, în logofeţia Logofetului, Const
antin Bălăceanu.

Vilcea,
Gorj,

Armaşu
Barbu

Constantin

Boerescu.

Fără nume arătat, dumnâ-lui

biv Postelnicu condicar.

Polcovnicu.

Şărban Manolescu, vechii, re-

înnoit la Fevruar 23 16t 1818.
Dolj, Nicolae Oteteleşanu.
Ioniţă cel vechiă
Mehedinţi, Șătraru Răducanu Setendache.
Raicu logofăt.
Roman

ați, Alexandru

Palada.

Argeş, II Portar.
Ilfov, Nicolae Bujoreanu.
(Cod. LĂXV fila 267 2.)

Condicarii

Muscel, Ilie biv III logofăt.
Slam-Rîmnic, Ioniţă Şonţu.

Constantin Varlaam cel vechii

Ilie biv III logofăt.
Ioniţă cel vechiă.
din

let 1816

Ianuas.
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în note instrucţiunile

lor (1)

şi un

act

din

|
31

Maiit

Saac, Gheorghe logofăt Bilciuvescu.
Teleorman, III logofăt Sandul.
Prahova, II vistier Barbu.
Olt, Nicolae logofăt.
Vlaşea,

Tănase

lalomița.

relativ la

.

Nanoveanu.

.......

Dîmboviţa,

Buzău,

1813

45

postelnicelul

Chivu.

Ioniţă Budişteanu.

Buză&i, Constantin sîn s&rdarul
Vlaşca, Iancu Bădulescu.

Nicolae.

(Cod. LXAV, fila 2653.)

N

(1) Carte de condicărie de judeţ.

Dat-am domnâsea Nâstră carte. . .. .. . . . pre carele după
alegerea dumnâ-lui cinstitului şi credincios boerul Domniei Mele Vel
Logofăt de Ţâra-de-. ..... „ Pam orînduit condicar la sud......
deci mergând la numitul judeţ, să aibă a luă în zaptul săi, de la acel
ce până acum aii fost condicar, tâte condicele judeţului i ori-ce alte
scrisori, sineturi şi zapise ale celor ce vor fi avut pricini de judecăţi
la acel isprăvnicat şi se vor fi aflând la proin condicar, însă prin fâie
anume, sub iscălitura numitului, şi apoi să aibă a ţin6 condicele judeţului şi a urmă la tâte întocmai după cuprinderea acestor de mai jos
arătate ponturi:

1. 'Tote poruncile Domniei Mele câte se trimit şi se vor trimite către

ispravnică sai către judecător pentru chivernisirea locuitorilor, pentru
paza şi buna orînduială a judeţului, pentru judecăţi i ori-ce pricini
de tr6bă ale Divanului, cu povăţuiri şi învățături, mai vîrtos cele ce

sunt

următore

în tâtă

vremea,i

pentru

ori-ce dări

i zaherele

vor

eși

pe ţâră de la Divan şi de la Visterie, să aibă a le trece tote de rînd
în condică cu vremea lor, ea şi schimbându-se ispravnicii saii judecătorul, viind alţii, să găsâscă acele poruncă în condică, să le energhisescă şi să le păzâscă; şi logofătul acesta să fie dator, la schimbarea
boerilor ispravnică, sai a judecătorului, a arătă celor ce vin câte porunci
sunt de mai înainte date, iar să nu fie uitată porunca ce se dă şi să
nu se scie în mmă de cel ce vine în urmă ispravnic, cu pricină că ati
rămas cărţile de acele porunci la boerii ispravnici ce ai fost mai
înainte.
2. Așijderea și urmarea ce va face ispravnicii după poruncile Domniei
Mele, cărţile ce va serie în judeţ de obşte prin plăşi, şi acslea tote: să

le trecă în condică; să se păzâscă

în mâna

acestui

orînduit

logofăt

şi pravilnicâsca condică, întru care este povăţuirile pe larg cum să
urmeze ispravnicii şi judecătorulla pricini de judecățiide cele obicinuite
ale moşiilor.
:
|
3. La judecăţile ee se vor căută de către judecător sati de către
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havaetul ce sunt datori condicarii a da Marilor Logofeţi. Nu eră
de ajuns
boerii ispravnici, să se afle orînduitul logofăt de faţă, cetind şi ascultând,

ca

să facă

practică

i răspunsurile

de

pricină, întru

care

să se serie aţât disele

unuia

altuia, cât şi hotărîrea ce s'a făcut de la judecată; după

aceea să facă anaforaoa sai carte de judecată; iar de nu se va pre-

curmă pricina şi va r&mân6 a aduce mărturii saă alte dovedi, iarăşi
să aibă a face practică şi a o trece în condică, ca să fie pururea sciut
ce aii răspuns fieş-carele din cei ce s'aă judecat? ce dovedi aii arătat
şi la ce aii rămas pricina? care la acestea să fie forte cu luare aminte,
ca să înțel6gă şi să facă zapt cum se cade pricina, cercetarea şi hotărîrea judecății, spre a scrie în condică însuşi acelea ce se vorbesc şi se
hotărăsc la judecată, iar nu altele, şi să adevereze în fieş-care carte sai
anafora,

că

sunt

trecute

în

condică,

după

care

dându-se

celui

ce

at

câştigat dreptatea anafora saii carte de judecată, să dea şi la mâna
celui ce n'au rămas odihnit adeverinţă iscălită de ispravnică sau de
judecător, prin care să arate anume sorocul ce s'a pus în faţa acelora
ca să vie la Divan de a-și face apelaţia lor; să dea şi cei cu pricina
adeverinţă sub iscăliturile lor, întru care să arățe diua ce s'ai pus
soroc a veni la Divan iar cei ce ai rămas mulțămiţi și odihniţi de
hotărîrea de acolo, pentru aceea să scrie în carte că s'au mulțămit şi
s'au odihnit,

4. Să aibă datorie orînduitul logofăt, ca pe tâtă luna să trimiţă, prin

dumnâ-lor ispravnicii, la logofeţia Divanului condică de câte judecăţi
şi pricini s'au căutat de judecător şi de ispravnicii judeţului, care în
ce chip s'aii hotărît sai la ce aii r&mas, de s'au mulțămit sai nu? ca,
când vor veni eu apelaţie vre-unul şi va cere ca să aducă pe piîritul
său aici, să i se câră adeverinţa sorocului și să se caute în condică
pricina aceluia, ca să se vadă la ce aii rămas.
5. Lângă acesta, fiind-că s'aă întîmplat şi se întîmplă necurmate
gâlcevuri şi pricini pentru foi de zestre, pentru diete, pentru aşezămînfuri, pentru zălogiri şi vîndări de moşii, pentru venituri de moșii

și alte

lucruri,

vîndut

la Gmeni

acestea,

să

că

aibă

s'ar

fi făcut

prin

faină

şi cu

economie,

străini, cari sunt opriţi a cumpără;
a

trece

în

condica

judeţului

t6te

sai

că

spre

s'au

a lipsi

dar

foile

de

zestre,

dietele, i zapisele de ori-ce aşezămînturi, i de vîngări de moşii i de
venituri de moşii și de veri-ce, cum şi de zălogiri, de vor fi cu orînduială făcute după cercetarea ispravnicilor, şi să se adevereze de dînsul

că sunt trecute în condică, ca la ori-ce judecată să se crâdă de ade-

vă&rat

acel

sinet;

iar fără

a se

trece în

condică

să

nu

aibă

statornicie

nică un fel de vîndare sai zălogire, nici foile de zestre, nici dieţile;
„care pentru acâsta să aibă datorie mai întâiii a da în scire la tot
judeţul, ca toţi să scie a veni la condică să le arate acestea, ca să se
trecă t6te în condica judeţului şi să se adevereze de ispravnici şi de

orînduitul logofăt, ca să fie temeinice şi cu credinţă de adevărate.

6. Aşijderea să se trâcă și examenele de cercetările fieş-căruia vinovat şi cădut în hoţie, ca să se afle trecute și când ar ave trebuinţă numitul logofăt de vre-o povăţuire şi înv&ţătură, să aibă prin

i
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ca bietul condicar să fie destoinie, priceput,
praeticos, harnic;

mai trebuiă să aibă de unde să plătâscă havaetul
Marilor Logofeţi. Apoi, ca
să-l pâtă plăti, de sigur că la rîndul lor
condicarii «sfănțuiati» cât
mai mult pe bieţii <împricinaţi». (1)
dumnâ-lor ispravnicii judeţului a însciință
la dumnâ-lui Vel Logofăt
şi dumne-lui să arăte Domniei Mele și poru
nca ce se va primi iarăşi
prin ispravnici să o trimiţă la orînduitul logof
ăt.
1. Pentru slujba şi obosâla ce va face acest
logofăt, să aibă a luă
lâfa ce-i este orînduită, adecă taleri 20 pe
lună; aşijderea să aibă a
țin€ şi trei lude scutiţi, 6meni fără de prici
nă, cărora, după cercetarea
ce li se va face de către dumnâ-lor ispravnici
i,
fără de pricină, să le dea adeverinţe de nume de vor fi cu adevărat
le şi chipul lor, spre a
li se da şi de la Visterie pecetluituri, ca să
fie apărați, să scutâscă de
dijmărit şi vinăriciiă drepte bucatele lor..
8. Şi deosebit să ieă şi havaet de la cărţil
e de judecată sai anatorale ce se vor face de către ispravnici, sati
de către judecător, însă
la pricină hotărîtă de acolo, pentru seris i trecu
t în condică, de la 40
parale până la taleri 2,20, şi ispravnicii sai
judecătorul să aibă a însemnă în carte acel havae
de

la răvaşele
ce

se fac

t,ca să nu se îndrăsnâscă a luă mai
mult;
de sorâce de către ispravnică, să ieă
de la

3 parale până la 6 parale; i de zălogiri,
vii, ţigani sau alte aşezămînturi, cum şi de la vîndarea de venituri
de moșii, să ieă pentru scris
în condică de moşie mare taleri 5, iar de
moşie mică taleri 2,20 şi de
țigani de un suflet 10 parale.
|
9. La tte aceste trebi câte mai sus s'att
arătat, dumnâ-vâstre ispravnicilor pe alţi logofeţei sai Gmeni de ai dumn
â-vâstre să nu amestecaţi, ci tote să se caute de către dumnâ-vâ
stre și de judecător numai
printr'acest orînduit logofăt, ca să nu ajung
ă trâba la vre-un catachrisis. Către acâsta să aibă a se feri orînduitul
acesta logofăt a nu
face niscare-va jafuri celor ce vor av6 prici
ni de judecăţi, sai a cere
rușfeturi și mită, că pentru aceea li s'ati
orînduit l6fă şi Gmeni scutiți, nică să zăbovâscă cu scrisul cărţii saii
trecutul în condică pe locuitorii ce vor av6 pricini de judecăţi, ci
cu grabă să le ' săvîrşâscă
ir€ba fieş-căruia şi să le dea drumul, ca
să nu ]i se pricinuiască periciune, cheltuială şi perdere de vreme,
pentru că de se va face vroun cusur

la vre-una din câte s'a qis mai
nu numai va fi lipsit şi
altă dată nu se va mai învrednici la acâstăsus,slujbă
, ci se va şi pedepsi.
10. Poruncim Domnia Mea şi dumnâ-vâstre
boerilor ispravnici i ju-

decătorule al judeţului, vădând acestă carte
a Domniei Mele, să sciți
şi să cun6sceţi pe mai sus numitul de condi
car și logofăt al judeţului şi să-l metahirisiţi în tâte trebile acestea,
dându-i asupră-i tâte condicele. judeţului; i saam receh 2pd.—1813
Ianuarie 1.

(Uod. LXĂY, fila 51.)

(1) După anaforaoa dumn$ lui Vel Logofătulu
i de Ţâra-de-jos, porun:
dumnâ-vâstre ispravnici

cim

lor ai Judeţului, să faceţi urmare

întocmai

48
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IX. Numer6se sunt abusurile împiegaţilor în genere şi ale celor din
judeţe și plăși mai cu s6mă. In anexele la acest capitol aducem amin.
tire de câte-va din ele.
Cercetări rinduite de Domnitor sunt destule. Dar ce resultate aveati
acele cercetări? Mai adesea nici unele, ba pâte pedepsirea grea a jăluitorilor, căci ai calomniat pe un cinstit slujbaş!
iar neodihnindu-se de acolo vre-o parte, cu însciinţarea dumnâ-vâstre
în scris să-i sorociţi la Divanul Domniei Mele.—1813 Iunie 18.
(Pecetea gpd.)

-

Vel

Logofkt.

Prea Inălțate Domne,
După

luminată

porunea

Măriei

Tale

ce mi

se dă la

acâstă jalbă

a

lui III logofăt Ilie condicarul din sud Muscel, următor fiind, am luat
s6ma arătării ce face, că în anul cu l6t 1812, când s'a aflat vechil lo-

gofeţiei mari de 'Ţâra-de-jos dumnâ-lui Căminarul Alexandru Ghica,
orînduindu-se jăluitorul condicar la numitul judeţ şi în urmă tot atunci
peste trei luni făcându-se dumnâ-lui Căminarul Iordache Golescu vechil logofeţiei mari, pentru că n'a vrut a se desface între dumnâ-lor
despre rîndul havaeturilor condicăriilor, i s'a cerut numitului al doilea
havaet, după care, nedându-i mâna a mai da.şi alţi bani, sai scris de
la logoieţia mare către dumne-lor ispravnicii judeţului ca să nu îngăduiască pe lie a se amestecă la trâba condicăriei şi, viind aci spre

a-și cere dreptul săi, trâba condicăriei s'a căutat de un Gheorghe

lo-

goteţelul ot Câmpulung, neorinduit fiind de stăpânire, iar mai în urmă
arătându-și dreptăţile lui către dumnâ-lui Căminarul Iordache Golescu,
vechilul

logofeţiei

mari

de

atunci,

i-a

dat

carte

către

dumuâ-lor

îs-

pravnicii de a-l cundsce tot pe numitul de condicar, care carte o văduiă şi eu, cu l6t. 1812 Dechembre 5, coprindătâre chiar aşă: fiind-că
aici la acel judeţ s'a ajlat condicar Ilie biv III logofăt şi de acum
înainte tot numitul are să fie condicar,
"se cunâsce de condicar, lui i se cuvine

după care, fiind-că jăluitorul
şi iratul acestei trebi, mai ales

orînduita 16fă; dar fiind-că acel Gheorghe logofeţelul a ostenit şi nu
de sineși s'a amestecat la tr6ba condicăriei, după dreptate se cuvine

să-și ieă I6fa

pe

tot

anul deplin,

iar pîritul

cel-lalt folos

pe

câtă

vreme s'a aflat slujind, ci de se va găsi cu cale de către Măria 'La,
să fie luminată porunca către dumnâ-lor ispravnicii judeţului să facă
cercetare

şi, pe

câte

luni

vor

dovedi

că

a

luat

acel

Gheorghe

logo-

feţelul l6fa condicărioci, să-l apuce a o întorce jăluitorului înapoi, iar
hotărîrea cea desăvirşită r&mâne a se face de către Inălţimea Ta.—
1813 Maiă 31.

Iordache

Slătineanu Vel Logofăt.

(Cod. LXXVI,

pag. 489.)
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In mai fie-ce an loan Caragea a dat circulări către ispravnici în ge-

nere, ori către anumiţi ispravnică, ordonându-le să fie 6meni de tr6bă. (ID)

Vătaşilor de plaiuri le scrie Vodă, că pentru abusuri o sd-i spânzure.

Zadarnice

formalităţi!

Cu cât eră 6re mai

onest

Domnul,

ca să c&ră

(1) Carţă deschise la tote judeţele a se da nizan slujbaşilor anu mai .
jăfui pe locuilori.

Dummnâ-v6stre ispravnicilor otsud. ......... sănătate. Măcar că
Domnia Mea cea mai întâie datorie a Nâstră socotind ocrotirea şi re-

paosul locuitorilor

domnescei

Nâstre ţări de către cei nărăviţi jăfui-

tori şi jacăşi, nu contenim prin feluri de mijl6ce spre a desrădăcină
cu totul urmările lor, ca să dobândâscă locuitorii o desăvîrşită liniştită petrecere şi a se bucură folosindu-se însuși ei cu rodurile
muncei şi strădaniei lor; dar fiind-că dumne-lor cinstiţii și credincioşi
boerii veliți ai Divanului Domniei Mele, pentru odihna şi buna petrecere a locuitorilor, Ne-ati făcut acum rugăciune prin obștâscă anafora
ca să pue în lucrare acest de mai jos arătat înlesnitor mijloc,
spre a se urmă acestaşi bun cuget şi voinţă a Domniei Mele, de aceca
iată printr'acâstă domnâsca Nâstră poruncă vă însciințăm că de acum
înainte, ca unii ce sunteți oteârmuitori ai judeţului orînduiţi de Domnia
Mea, sunteţi datori a da sâma pentru ori-ce jaf şi năpăstuire se va
face locuitorilor de către veri-cine, şi într'adins vă poruncim să fiţi
napristan cu mare privighere şi neadormită îngrijire asupra tutulor
slujbașilor judeţului, precum sameşii, vătaşii de plaiă, poleovnicii, căpitanii, dijmarii, oerii, vinăricerii, zapeiii de plasă şi cei-lalți slujbaşi
de pe afară, de a se părăsi cu totul şi a nu îndrăsni să facă locuitorilor cel mai mic jaf sai luare nedrâptă peste domnescile Nâstre ponturi
şi porunci, și pe oricare din că îl veţi simţi cu vre-o urmare împotrivă
în vre-un fel de chip, să însciințaţi Domniei Mele, ca să-şi ieă căduta
pedepsă, bez însă de zapciii plăşilor, pentru cari, fiind-eă înşivă sunteţi
r&spundători, aveţi t6tă voia, când îi veţi dovedi într'acest fel de urmări,
că, după ce veţi împlini de la dînşii tote jafurile celor năpăstuiţi, să-i
și lipsiţi apoi din tr6bă şi să orînduiţi în locu-le pe alţii cinstiţi
şi
vrednici; iar când vom află că v& purtaţi cu neîngrijire la acâsta, să
sciți cu hotărîre că veţi răspunde chiar din casele dumnâ-vâstre tâtă
paguba acelor jetuiţi locuitori şi veţi căd$ și în urgia Domniei Mele,
care acestă poruncă a Domniei Mele să o faceţi cunoscută tuturor
mai sus arătaţilor slujbașşi, ca să nu le rămâe cuvint de pricinuire că
doar nu le-ai fost sciută, şi de primirea şi înţelegerea acestei domnescei

Nostre porunci să aveţi a însciinţă Domniei Mele; i saam receh gpă.—
1815 Martie 25.
(Cod. LĂXIV,

fila 190 ».)
Vel

Analele

A,

BR. - Tom.

XĂ.—

Memoriile

Secţ.

Istorice.

Logofăt.
4
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slujbașilor săi a fi oneşti? Vătaşii de plai erai cu deosebire jăfuitori
ai satelor, cu t6te că li se-reînnoise nizamul la 1 Ianuarie 1813. (1)
(1)

Ponturile vătășiei de plaiă.

Sluga Domniei Mele, vătaşe deplaiu ..... sud... . fiind-că mulţi
sunt în fir6sca răutate şi pururea le coste gândul la tâlhării, ca să se
întovărășâscă şi cu alţii din Ard6|, iată de acum dintâi îţi poruneim
Domnia Mea ca să pui paznici la drumurile plaiurilor şi poteci şi să
nu îngăduesci Gmeni din vale a umblă prin plaiă, sai a trece înăuntru
peste hotar fără de adeverinţa dumnâ-lui Vel Spătarului,
că vei fi în
primejdie, şi prin t6te satele plăeşesci să umbli singur, ca să te chezășuesci cu părcălabii a nu se întîmplă vre-un om de la vre-un sat
din plaiu să se adape cu gândul spre tâlhării, cum şi pentru cei ce
vor veni din lăuntru ori cu paşuşuri sai fără paşuşuri în grabă să
însciinţezi la dumnâ-lui Vel Spătarul şi pe cei ce vor fi cu pașuşuri
să-i laşi să trâcă, iar pe cei fără de pașuşuri să-i poprescă acolea şi
să însciinţezi dumnâ-lui Vel Spătarul, şi vei av6 răspuns în ce chip să
urmezi, căci de se va întîmplă a se sfeti hoţii de dincolo “eu cei de
aici, sait de aici dincolo, în plaiă te vom spânzură şi pe tine şi pe câţiva din plăeşi şi potecaşi. Urmând precum într'aceste ponturi de mai
jos se arată:
|
1. Vătatul de plaiu să aibă a păzi drumurile şi potecile plaiului, ca

să nu pOtă nimeni fără de scirea lui a merge în lăuntru în Transil-

vania pe drumuri saii pe niseare-va poteci, nici prin satele plaiului a
umblă fără de scirea lui.
2. In lăuntru în Ardâl să nu lase vătaful pe nimenea să trâcă fără
de răvaş de la dumnâ-lui Vel Spătarul, cari răvaşe să le strîngă şi
la sfîrşitul fieș-căreia luni să le trimiţă la'dumnâ-lui Vel Spătarul, ca
cu catastih să le arăte la Domnia Mea.
3. Om din Ardâl ce va veni aici cu trebuinţă sai cu neguţătorie şi
va av6.pașușuri de la Excelenţa Sa Gheneralul, să aibă voe a veni,
prin seirea vătafului, povăţuindu-se a merge la ispravnicii judeţului,
ca prin scirea dumnâ-lor să mârgă unde vreă, şi vătatul de plaiii în
grabă să facă două însciinţări: una la dumnâ-lui Vel Spătarul şi alta
la ispravnicii judeţului; iar pe care va găsi trecut peste plaiit fără de
paşuș, prindându-l, să-l ţie acolea poprit, şi numai decât să însciinţeze
la dumnâ-lui Vel Spătarul, ca dumnâ-lui să arăte Domniei Mele, cum
şi pe cei ce se vor cercă a trece fără de răvaş de drum, de vor fi

dintr'acel judeţ, să-i trimiţă la dumnâ-lor ispravnicii judeţului, iar de

va fi din alt judeţ să-l trimiţă prin ispravnici la dumnâ-lui Vel Spătarul.
4. Prin t6te satele plăeșesci să mergi însuţi tu vătaşe şi, aducând pe
părcălabi şi pe preoţii satului, să le arăţi că este straşnică poruncă de
la Domnia Mea, cu înfricoșare de morte, pentru rîndul înţercării hoţilor şi a tâlharilor, cerându-le chezășie că nimeni din acel sat nu vor
eşi în hoţie şi, pentru veri-care se va simţi hoţi saii gazdă, să r&spunqă
părcălabii şi acei chezași, şi sătenii, când vor merge unde-vaşi la vre-o
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trebuinţă a lor, să aibă datorie a arătă părcălabului şi chezaşilor, ca
prin scirea lor să mârgă, şi așă, încunjurând tu vătate tote satele
plaiului odată pentru acâstă trâbă, apoi tu să te aşezi la locurile de
pază, tără de a lipsi de acolea, iar pentru strinsul banilor dăjdiei să
orînduesci plăeși a umblă prin sate.
5. Nici un om din satele judeţului de la vale să nu aibă voc a
merge măcar cu treba lor pe la satele din plaii tără de scirea ta, vătaşe;
iar pe care vei găsi umblând prin plaiă fără de scirea ta, să-l trimiţi
la ispravnicii judeţului, ca să-și ieă căduta certare.
6. In fie-care două săptămâni odată să însciinţezi dumnâ-lui Vel
Spătarului de ori-ce se va întîmplă în plaiti, precum şi când nu se va
întîmplă nimic, iarăşi să însciinţezi. Aşijderea şi pentru ori-ce veste
vei augi de aiurea din vecinătate, iarăşi să însciințezi după datorie-ţi,
căci de nu vei păzi aceste porunci, hotărît să scii că vei fi spânzurat.
î. Către acâsta poruncim Domnia Mea, mai sus numitule vătaşe, să
aibi purtare de grije pentru câţi vor veni a se aşeză cu locuinţa în
țera Domniei Mele, să faci f6ie de numele lor, câte familii sunt, care
î6ie pe fieş-care două săptemâni odată să o trimiţi cu însciinţare la
dumnâ-lui Vel Spătarul, ca să arăte Domniei Mele.—1812 Decembre 18.
(Cod. LĂXXYV, fila 4.)
Carte de vătăşie

de plaiă.

Dat-am domnâsca Nâstră carte slugei Domniei Mele. .. . . pre
carele Pam orînduit Domnia Mea vătaf de plaiul. . . . sud.
.
ca să aibă volnicie a face trebile vătășiei zapt. Să fie cu privighere şi cu luare aminte diua şi nâptea şi în t6tă vremea, ca să
păz6scă plaiul şi potecile cu plăiași şi potecaşi, Gmeni vrednici de
slujbă şi de bună pază de hoți, de tâlhari, de furt de dobitâce şi de
cele ce sunt oprite a nu eşi din ţ6ră afară, şi ori-când se va întîmplă
hoţie sai tâlhărie, ai prin poteci, ai prin drumurile plaiurilor,
îndată să sară cu plăiaşii să-i prindă și, băgândui în butuci, cu
bună pază să-i trimiţă la dumnâ-lor ispravnicii judeţului cu tâte pricinele hoţiilor în seris, şi dumnâ-lor săi trimiţă cu bună pază la Domnia
Mea, ca să şi ieă căduta pedâpsă ; iar pentru cele ce se vor găsi asupra
hoţilor când îi vor prinde, ori cai, arme, saii alt cevași borfe, câte
dintracelea vor cunâsce păgubașii şi le vor dovedi cu bună dovadă
înaintea ispravnieilor că sunt drepte ale lor, să şi le ieă, iar câte va
rămân ale hoţilor, acelea după obiceiii să le ieă vătatu împreună cu
plăiaşii ce-i vor prinde, pentru ostenâla lor; iar de vor avâ hoţii case

și alte bucate afară din ceea ce s'aă găsit asupra hoţilor, pentru acelea
să nu aibă a se amestecă vătafu de plaiii, ci ispravnicii să le ieă în

zapt, să plătescă păgubașşului, şi pentru cele ce vor r&ămân6 să
înseiinţeze cu f6ie Domniei Mele şi Domnia Mea vom hotărî. Să păzâscă

și satele plăeșesci ca să nu

fugă sau să trâcă peste plaiii, și așă

să
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fie plaiul păzit nu numai de altele ce sunt a se păzi, ci nici om, nici
muiere fără de răvaş să nu se slobâgă, după cum prin deosebite ponturi este poruncit. Când se va întîmplă plăiaş de sub vătăşia lui să
aibă niscare-va pricini de gâlcevuri mai mici și curvii.cu plăiași iar
din vătăşia lui, să-i judece vătatul de plaiu și, măcar că la unele pricini ca acestea de vini urmă de luă vătaşii gl6bă, dar fiind-că aceea
s'au

ridicat,

ca

să nu

mai

fie gl6bă,

nici să

se mai

pomenâscă,

ca

un

lucru fără de cale ce se urmă răi, care nu eră peniru vre-o înfrînare
a acelor ce făceă necuviincidse făpte, ci numai o pricină de jaf, am
hotărit ca acei ce vor căd6 în vină dovediţi cu bună cercetare să-i
certe vătaiul cu bătaie după măsura vinei lor, ca să se înfrîneze; însă
să nu se cuteze a face cine-vaşi pentru vre-o pismă sail interes, ci să
fie vina aceluia în faptă de faţă şi aşă să-i certe; însă fiind-că Ne-am
însciinţat Domnia Mea cum că vătaşii plaiurilor, cu acâstă puţină slobodenie ce aii de a face Greşi-care certare spre îndreptarea şi întrînarea celor ce cad în greșeli şi în vină mici dintre locuitorii satelor
plaiurilor, se întind a pedepsi pe Gmeni cu bătăi straşnice şi cu cazne
nesuferite, cari

ei nu

sunt

volnică

şi slobodqi

a le face

acestea,

hotăriîre poruncim strașnic ca de acum înainte forte să se
tatul plaiului de nisce urmări ca acestea, să nu fie volnic
plai a certă pe locuitorii satelor plaiului ce vor căd6 în
vină mică mai mult decât cu 20 sau 30 bețe, care şi acâstă

nu

se cuteze

a o face

cum-vaşifără

de

vină de faptă

iată cu

ferâscă
vătatul
pricini
certaro

văde
de
să

dovedită, pentru

vre-o pismă sau interes, că aflându-se în urmă, apoi se va pedepsi
îndoit; iar pricini de vinovăţii mari, pentru cari li se cade pedâpsă
mai mare, ai a le cercetă ispravnicii judeţului, carii aă voe a judecă
şi pe vătatul de plaiă.
Cheltueli ori pentru vînaturi, ori pentru şoimi, ori pentru altă verico, să nu fie voinic vătatul de sineşi fără de scirea şi porunca Domniei Mele în scris a face cisle pe sate în plaiii, ci la vremea aceea după

ce

se trimit

șoimii

ori la vremea

vînaturilor,

vătaful,

făcând

fâic

de

vătafului

la

cheltuială, cu arătare anume la ce şi câte cât s'a cheltuit şi printr'a cui
mână, să se cerceteze de către ispravnicii judeţului şi pe câtă se va
dovedi drâptă văqută de tâte satele, fără de altă încărcătură mai
mult, să se adevereze şi de către ispravnicii judeţului şi aşă cu poruncă de la Domnia Mea se va face cislă pe sate şi acea cislă, ce
cu porunca Domniei Mele va face, să aibă a da vătatul răvaşul lui iscălit la fieș-care sat de câţi bani a ajuns şi a plătit satul acela cută-

reia

cheltueli,

după

care

acest

răvaş

să putem

luă

sâma

cercetări de jafuri. Poruncim ca vătaful să nu lase locurile de pază
şi să lipsâscă umblând după strînsul banilor dajdiei din sat în sat,
ci strînsul banilor să-l facă el însă cu plăiaşi orînduiţi de la dînsul,
cari aceia să aibă a umblă prin sate după bani, iar vătaful să străjuiască locurile de pază. Orinduim Domnia Mea şi venitul vătatu-

lui, anume;

de la toţi casnicii câți se află locuitori în plaiă să aibă a
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ce nizamul lasă vătafului. EI este oprit de a aplică pedepse
mai mari decât 20 până la 30 bețe, care şi acestă pedepsă

luă elacă câte o qi pe an; aşijderea să ieă şi de la turmele de oi ce
vin în ţ6ră, de turmă câte un miel mie dintr'acea primăvară; aşijderea să ieă și câte un caş de stână; să fie şi de tâte dăjdiile şi angariile apărat. Aşijderea orînduim Domnia Mea și poclonul dumnâ-lui
Vel Vornicului taleri ..... care acești bani dându-i, de mai mult să
nu fie supărat, ca să nu aibă vătaful în pricina acâsta cuvint a face
vre-un jaf. Drept, aceea poruneim, orînduitule vătaf, mergând la nunitul plaiii și arătând porunea Domniei Mele locuitorilor plăiașşi, să cauţi
să păzesci tOte acestea de mai sus arătate poruncă, în t6tă vremea a
te feri de jafuri şi de mâncătorii, de încărcături mai mult la cislele
satelor, de gl6be, de cisle, de cheltueli fără de scirea și porunca Domniei Mele, de cazne, de bătăi fără de vină dovedită şi fără de m&sură,

de

la nimeni

mai

mult

să nu

te

cutezi

a

luă

cevaşi

cu

nume

de venit al tăi, peste cele ce-ţi orînduim mai sus, sai cu pricină că
ai dat havaet mai mult la dumnâ-lui Vel Vornic și că ai căutat să
scoţi havaetul din spinarea săracilor, ci încă şi pe vătaşii satelor şi
pe pârcălabi să nu-i îngăduesci, ca să petrâcă locuitorii cu dreptate,
după cum cste vrerea Domniei Mele, pentru că Domnia Mea după
acesta avem a face cercări în plaiii peste t6tă vremea cu feluri de mişI6ce şi, când te vom găsi cu cât de puţin cu vre-o luare mai mult, hotărîre avem a te pedepsi în plai cu bătaie, acolo la vederea tuturor,
şi apoi cu tîrgul şi cu ocna, întoreând şi jafurile acelea îndoit. Poruncim Domnia Mea şi vouă tuturor locuitorilor acestui plaiă să aveţi a-l
sci şi a-l cundsce de vătat, să-i daţi (6tă supunerea şi ascultarea la trebile plaiului şi la împlinirea poruncilor Domnici Meie, cari se vor da
printr însul, cu silinţă şi cu supunere să le urmaţi, pentru că cine so va
arătă cu nesupunere, împotrivitor la trebile plaiului şi la împlinirea
poruncilor Domniei Mele, să sciți că unul ca acela se va pedepsi; i
saam receh gpd.—1813 Ianuarie 1.
(Cod. LĂAY, fila 49)

Dumnâ-ta
printr'acâstă
se dovedesc
poruncim ca
ci vătat de

Vel Vistiere, am vădut Domnia Mea arătarea co Ne faci
anafora, ci dar de vreme ce acești bani ai jăluitorului
asupra celor doi de mai jos arătaţi ce se află ispravnici,
fără de altă prelungire să-i împlinescă negreșit prin zapVisterie.—1813 Maii 22.
Vel Logoftt.
(Pecetea gpd.
Prea Inălţate Domne,

După luminată porunca Măriei Tale, am cercetat acâstă jalbă a locuitorilor din plaiul Prahova sud Prahova şi, din cercetările ce cu

scumpătate s'a făcut, s'a dovefit aceşti taleri 1.215 asupra Postelnicu-
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să nu se cuteze a o face cui-vaşi fără vină
de faptă dovedită, pentru
vre-o pismă sau interes, că aflându-se în
urmă, se va pedepsi îndoit.
Din câte-vă numiri de ispravnici se pste
ved6 că, aprâpe în unanimita
te, nu

Greci,

ci Români

trimite

judeţelor, ceea ce nu va împedică
şi a nelegiuirilor. (1)

Domnitorul

continuarea

la

administraţiunea

jafurilor, a abusurilor

lui Costache Cozone şi Costache Filipescu, ce
atuncea se află ispravnici numitului judeţ, şi, aducându-se la Visterie
arătaţ
să dea banii jăluitorilor, a dat pricinuire. Ci pentru ii ispravnici ca
acei bani spre a
se despăgubi locuitorii, rămâne a se da hotărî
rea Măriei Tale.—1813
Maii 20.

(Cod. LXXVI,

fila 224).
|
Vel Vistier.
(1) Isprăoniciile ce s'a făcut, 1812 Iulie 16.
îmnic! Paharnicul Cerchez, 1814 Iulie 16.
Slam-Rîmnic | Paharnicul Iordache Simu,
1814 Iulie
16.

Buzău
.

|
- | Căminarul

Saac
Pral

* răhova
Ialomita

”
If

Michalache

Cornescu,

1814 Iulie 16.

| Căminarul Iancu Cocorăscu, 1814 Iulie 16.

| Paharnicul

Dumitrache

Slătineanu,

1814 Iulie

| Comis Michalache Ghica, 1814 Iulie 16.
| Paharnicul Matache Niculescu, 1814 Iulie 16.

16.

l

| Căminarul

ov

Iancu

Filipescu,

1814

Iulie

16.

| Paharnicul Costache Ralet, 1814 Iulie 16.

Dimboviţa

_

| Clucerul Scarlat Michăilescu în loe, Cost., 1814 Iulie
16.

l
]

Musce
Teleorman

f Serdarul

>

|

Iulie

4 Serdarul

Cantacuzino,

| Serdarul

Olănescu,

Vlasca

Olt

Pavalache,

l

Iulie

16.

Iulie 16,

| Clucerul Scarlat Ruset, Iulie 16, în

i

|

Argeş

!

Gori
orj

| Stolnicul
l

Andronache,

Romanați

| Clucerul

Haralambie

o

16.

A Serdarul Iancu Scordilie, Iulie 16.
| Stolnicul Grigore Grădișteanul, lulie 16.

(Cod. LXXVII)

loc. Grădişteanu.

Iulie 16, în loc. Grădişteanu.
în locul

lui

Brăiloiu.
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Când ispravnicii nu mai avură alt mijloc de a jăfui pe bieţii
locui-

tori, ei născociră

o ciudată

dare:

grosăritul.

“

Chrisovul aşezării scaunului isprăvniciei Vlaşcei la moşia
dumnâ
Căminarului Chiriac ot Michălesei. (Vegi la pag. 314)

lui

T6tă lucrarea pricinelor şi trebuințelor ce privesc atât la
cele în
parte dreptăţi ale fieș-căruia din locuitorii unei țări, cât şi la
ale otcârmuirii stăpânitorilor acelei părți de loc, cum că se urmâză
şi se
săvîrşesce în vreme cuviincidsă şi cu îndeletnicire, atât mai
mult şi
otcârmuirea şi cei ce se oteârmuese sunt apururea întru fericire,
vepaos şi laudă şi oblăduitorii datorie neapă&rată având a întoemi
fiinţa
acestor bunătăţi, se cuvine a nu trece cu vederea ori-câte
mijl6ce va
cunbsce că privesc spre întocmire, ci mai vîrtos prin dregăto
rii lor a
le pune în lucrare; unii din dregătorii domnescei Nâstre oblădui
ri fiind
şi ispravnicii judeţelor, prin cari domnia se slujasce, nu numai
la ale
norodului pricini, ci şi la ale Visteriei necontenite trebuinţe, cu
cât se
vor îndeletnici a primi mai adesea domnescile Nostre porunci
şi povăţuiri, atât mai mult se caută și se săvîrşesc trebile acelui
judeţ cu
mai bună cumpănire şi orînduială, iar mai ales când și
locuinţa acelor ispravnici va fi aşezată în loc cuviincios al judeţului, de
unde mai
cu înlesnire pot să coprindă cu îngrijirea şi privigherea
t6te curgătârole trebi ale judeţului, precum vedem la isprăvnicatul
judeţului
Vlăşcei, că fiind aşezat mai înainte la Găesci, unde este cu
depărtare
şi de Bucurescă şi de serhatul Giurgiuvului, siliți ai fost din
neîndeletnicirea ce aveă spre căutatul trebilor judeţului, iar mai
vîrtos spre
întîmpinarea trebuinţelor numitului serhat, s'aă mutat de
acolo din
loc în loc prin plasa Ogrădenilor, ca să fie cu apropiere
de Bucuresci,
iar
în cele

de

pe

urmă,

în dilele

isprăvnicat

pe

chiar

moșia domniei-sale Michăilescii-de-sus, de

trecutei

răzmeriţe,

s'a mutat

la

Michălesci, unde se află şi acum, căutând și săvirşind tote
trebile județului și ale serhatului în vreme cuviinci6să şi cu mai multă
îndeletnicire şi îndemânare, din pricină căci are forte multă înlesnir
e a se
corespondarisi şi cu domnâsca
Nâstră Visterie, prin care li se trimite
ispravnicilor domnescile Nâstre porunci şi povăţuiri, şi cu serhatul
, unde
este şi corespondenţa şi săvîrşirea trebuinţelor mai cu grabnic
ă cerere,
precum și dumnâ-lui Vel Vistierul Ne-a dat pliroforie prin
anafora şi
înşine Domnia Mea prin cereare am cunoscut acestă înlesnir
e; fiind
însă că casele unde se află acum locuind ispravnicii acestui
judeţ sunt
„străine şi stăpânul lor nu îngăduesce a mai fi isprăvnieatul
într'însele,
s'a aratat cu jalbă către Domnia Mea dumnâ-lui biv Vel
Căminarul
Chiriac Christopolu, cu făgăduială că cu a sa cheltuială
va face casă
de
care
sa şi apucat după îndemnarea Şi chiar a ispravnicilor
şi în scurtă
vreme le şi isprăvesce şi le va da spre locuinţa isprăvnicatulu
i în t6tă

vremea, fără de a cere vre-o câtuşi de puţină chirie, făcend-o acâstu
numai pentru a Visteriei înlesnire şi pentru ca să-și aibă şi însuși
Greși-care siguranță și netemere despre făcătorii de rele, când se
va
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taleri

de

fie-ce om, ca să fie scu-

tit de gros, de închisâre adecă!
întimplă

a şed6

acolo la moșia

sa, fiind isprăvnicat

acolo,

cum

şi un

puţin folos la venitul moşiei; fără numai, fiind-că face atâta cheltuială
cu zidirea binalei isprăvnicatului şi având şi pod stătător pe vase acolo
peste Argeş tocmai în dreptul ispravnicatului, pe unde aă a trece
adesea

ispravnicii

isprăvnicatului

i slujitorii

i Gmeni

isprăvnicescă

domnesci pentru

călări

pentru

trebuinţeie

trebuinţele

ce se trimit, în

judeţ, fără de a le luă câtuşi de puţin avaet pentru trecătâre,
ceri mai sus numitul boer de a rămână acest isprăvnicat în veci
nestrămutat de acolo de pe moşia domniei-sale, și al doilea: ispravnicii să se :ngrijscă de a înfrînă pe slujitori şi alţi 6meni ai
isprăvnicatului,

ca

să

nu

facă

nici

un

fel de

stricăciune

atât

zidirilor

i îngrădișului isprăvnicatului, cât şi semănăturile i împrejmuirile locuițorilor și altora ce vor fi pe acea moşie, şi spre 6reşi-care ajutor la
dregerea și meremetul podului de peste Argeș, iar mai vîrtos spre
ferirea sa, când se întîmplă de vine apa Argeșului mare şi se revarsă,
să i se dea şi cevă Gmeni podari; deci chibzuind Domnia Mea îndeletnicirea şi a Visteriei şi a ispravnicătului ce i se pricinuesce la căutarea tuturor trebilor, aflându-se ispravnicii cu șederea pe mai sus
numita moșie Michăilescii-de-sus, şi că lipsesce și prigonirea dintre ispravnică cu stăpânii caselor, precum din jălbile ce adesea vin către
Domnia Mea de prin oraşele altor judeţe vedem că se aţiță nemulțămiri şi davagslicuri despre stăpânii caselor unde se află isprăvnicaturile asupra ispravnicilor, unii din ei nemulțămindu-se a-şi da
casele la ispravnici, alţii din ei cerând a li se plăti chirie, de aceea
dar, iaţă printwacest domnesc al Nostru ehrisov hotărîm şi legiuim
întâi, ca isprăvnicatul acestui judeţ al Vlaşcei, aşezându-se după săvirşirea zidirii isprăvnicatului la acea casă într'adins făcută de mai
sus numitul boer biv Vel Căminarul pe moşia sa Michălescii-de-sus,

să fie nestrămutat de acolo în t6tă vremea, îngrijind însă şi ispravnicii
ce vor fi după vremi a meremetisi după cuviinţă pentru ale lor odihne

acele case ale isprăvnicatului, ca să nu ajungă din vreme în vreme
la derăpănare; al doilea, pe slujitori şi pe toţi 6menii isprăvnicescă
să-i înfrîneze cu strășnicie a nu face câtuși de puţină supărare locuitorilor de acolo, ori stricându-le împrejmuirile i semănăturile lor, sait
luându-le de la casele lor cel mai puţin lucru fără de plată, iar oricare din ei se va dovedi în vre-o acest fel de împotrivă faptă, de-o-.
camdată să se îndatoreze a plăti tâtă acea stricăciune şi pagubă; iar
dovedindu-se și al doilea întru acest fel de faptă, atunci, după ce se
va îndatoră unul ca acela la plata pagubei ce va face, apoi să se şi
pedepsâscă, spre pilda i înfrînarea şi a celor-lalţi; al treilea hărăzim
şi numitului boer ş6se podari pentru trebuinţa podului săi de peste
Argeş, cu scădămînt de lude trei, cărora să li se dea de la Visterie
şi pecetluiturile Domniei Mele, spre a fi apăraţi de rîndul dăjdiilor şi de

ori-ce podvedi și angarii; al patrulea, nică numitul să nu ieă vre-un
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In 4 Martie 1814, Ioan Caragea ordonă, nu încetarea acestui catac/hr
iavaet pentru trecătârea podului, nici de la ispravnici, nică de la slujitori,
nici de la Gmenii domnesci ce va trece pe la acel pod pentru trebuinţele
judeţului şi ale isprăvniciilor; şi pentru ca să se păz6scă nestrămutat,
tâte cele de maisus arătate, am întărit chrisovui acesta cu însăși pecetea
şi iscălitura Nâstră i cu credinţa prea iubiţilor noștri fi ...... BE
martori şi dumnâ-lor cinstiţi şi credincioşi boerii veliţi ai Divanului
Domniei Mele pan ......... şi ispravnic pan Barbu Văcărescu
Vel

Vistier,

care

acest

chrisov

poruncim

dumnâ-tale

Vel

Vistiere

ca,

trecându-se în condica Visteriei, să se trimiţă apoi copie de pe dînsul
şi la ispravnicii judeţului, spre a se face cunoscut Şi a se trece şi în
condica isprăvnicatului.
(Cod. LXXVII fila 274.)

După necontenitele jălbi ce ai venit la auqul Domniei Mele de la lo.
cuitorii judeţului Săcueni, arătătâre de multe jafuri ce în feluri de chipură ar fi pătimind, ne mai putând suferi Domnia Mea plângerile lor, nică
a-i lăsă năpăstuiţi şi, după neapărata datorie ce avem, apururea cugetând buna petrecere şi repaosul domnescei Nâstre țări, de aceea iată,
print'acâstă domnâscă a Nâstră carte, orînduim pe dumnâ-lui cinstit şi
credincios boerul Domniei Mele biv Vel Logofătul Costache Caliarhi
să mârgă la numitul judeţ şi cu deplină voei putere să aibă a face
scumpă cercetare de ori-ce catachrisis, năpăstuiri şi luări nedrepte se
vor fi urmat asupra locuitorilor acestui judeţ în diastima trecută, do
la Iunie din anul trecut cu let 1813 şi până acum, peste poruncile
Domniei Mele şi să facă despăgubire fieș-căruia locuitor năpăstuit până
la un ban de la însuși acei năpăstuitori şi hrăpitori şi spre înlesnirea
săvirşirii acestei domnescei Nâstre porunci, să aibă voe dumnâ-lui
orinduitul boer a schimbă şi din zapeii unde va socoti că este trebuinţă
de schimbare asupra cercetării, cum şi ori-ce alte cuviinci6se mijlâce
va socoti a metaherisi spre descoperirea adevărului, îndatorim pe toţi
aceia ce vor fi fost în trâbă într'acâstă diastimă ca să dea de faţă şi
să paradosâscă la dumne-lui şi t6te catastișele de orînduelile ce s'aii făcut
asupra locuitorilor și de împlinirile ce vor fi făcut, pentru care poruncim
şi dumnâ-v6stre ispravnicilor ai judeţului să daţi negreşit dumnâ-lu
i
orînduitului boer tot felul mână de ajutor, prin Gmeni şi slujitorii cci
trebuincioși, de a nu cercă cea mai puţină discolie sai împotrivire
la

săvirșirea poruneei, căci însciinţându-Ne Domnia

trivă urmare din parte-vă, nu veţi av6 cuvînt
Tolco pisah gpd. — 1814 Iunie 13.
(Cod. LĂXIV, fila 128 v;)

Mea de vre-o împo-

vrednice de îndreptare.

Carte legată la ispravnicii ot sud Prahova pentru superavea ce face
polcownicul la târg.
Dumn6-v6stre ispravnicilor ot sud Prahova, sănătate. Vameşii de aici

pin Ploesci, prin jalbă către Domnia Mea, aă făcut mare plângere asupra
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sis, ci reducerea
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«De

acum

înainte

să

se facă

polcovnicului de tîrg, ce este orînduit acolo în oraş, pentru urmările
lui cu cari se pârtă, luând de la locuitorii ce aduc acolo lucruri spre
vîndare vamă mai multă decât ceea ce este orînduită în ponturi şi în
catalog de a luă vameșii, şi cu acâsta nu numai acei locuitori pătimesc,
ci şi chiar vameşii se păgubesc de dreptul.ce li se cuvine a luă; după
a căror jalbă mirarea Ne-aii cuprins de acâstă nebăgare de sâmă ce
aveţi la datoria vâstră, de vreme ce în ponturile vămii se cuprinde
ritos că pe locuitorii ce merg afară pe la tîrguri de prin judeţe cu
lucruri de vîndare nici polcovnicii judeţului, nică căpitanii, nici zapeiii,
întru nimic supărare să nu le facă, precum nici beșliii să nu-i supere
pe cei ce vin la tirg, ori călare, sai cu carul cu mărfuri de vîndare,
iar celor împotrivă următori să li se facă căduta pedâpsă; după care
acest pont, iată vă “încredinţăm mai întâiii pe înşivă, că de vor mai
veni

de

acum

înainte

la audul

Domniei

Mele unele urmări ca acestea,

să sciți că dracul ve va luă, iar pe de altă parte vă poruncim că, de
vor fi adevărate arătările jăluitorilor vameși, numai decât ridicând
pe acel polcovnic în fiare să-l trimeteţi fără zăbavă aici la Domnia
— 1818 Fevruar 17.
Mea.
(Cod. LAXXIV, fila 28)
Fiind-că Ne-am pliroforisit Domnia Mea pentru un poleovnie Costache că, aflându-se zapciă în judeţul Vlăşcei, ai făcut multe jafuri
și mâncătorii locuitorilor, carele fiind-că acum se află la sud Vîlcea,
se dă volnicie .............. să mârgă acolo la sud Vilcea, de
unde, prin scivea ispravnicilor judeţului, ridicând pe numitul Costache
polcovnicul, să-l ducă la judeţul Vlăşcei, unde, făcându-i-se cercetare de
către ispravnici, de faţă cu cei năpăstuiţi de elpăgubași, să le şi împlinâscă
tote jaturile ce se vor dovedi asupra lui, și apoi chiar acolo în faţa
locului să-l certe prin bătaie în falangă cu una sută toege, în vederea
acelor locuitori, spre a se face pildă şi altora asemenea lui; i saam
veceh. — 1813 Ianuar 27.

fila 19)

(Cod. LĂNIV,

După

arătarea

partamentului

ce Ni se

face printr'acâstă

străinelor pricini

anafora

a judecății De-

de urmarea piîritului, volnicim

Domnia

Mea pe. . . . . . de la zapeiul cel orînduit, să mârgă şi, veri-unde
va găsi pe piîritul, prin scirea şi marifetul ispravnicilnr judeţului

luându-l,

să-l

aducă

aici.—1813

(Cod. LĂXIII, pag.

74.)

anuar

15.

(Pecetea pd.)
Prea înălțate Domne,

Ioniţă Olănescu, vătaful plaiului Argeșului, în judecata Departamentului aflându-se, după luminată porunca Măriei “Tale, ce s'aii dat în dosul
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cuviinei6sa

îndreptare

la acâstă madea
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a grosăritului,

fie măcar

pri-

jalbei sudiţilor ardeleni, pentru nedreptăţile ce le-a făcut în diastima
vătăşiei sâle, s'au sculat şi prin taină s'aii dus de aici, dosind de jude-

cată;

ci fiind-că

face

trebuinţă

a se

află

aici, spre

a

se

da

isbăvire

pricinei de la judecată, so găsesce cu cale să fie luminată porunea
Măriei Tale cu mumbaşir să mârgă acolo, unde se va fi aflând pîrîtul
Olănescu, şi, prin ajutorul dumnâ-lor boerilor ispravnici ai judeţului
ridicându-l, să-l aducă aici, spre a se da hotărîrea asupra pricinei. —
1813 Ianuar 13.

Vel Logofăt, Constantin Căminar.

Vasile Dvornic,

Carte legată la ispravnicii din sud Sauce.
După jalba locuitorilor din tâte satele plaiului despre Buzău, cari
cereau a se schimbă vătaful ce este acum şi a li se orîndui altul ce
va fi credincios şi cu ipolipsis, cum că Măriei Sale fiindu-i sciut că
vătaful

ce

se

află

acum

este

primit

de

tot

plaiul,

spre

a

se

dovedi

dar de este jalba numiţilor prin scirea sătenilor din tâte satele plaiului,
ori este numai din partea unora cari vor să se schimbe vătaful și să
se orînduiască altul pentru vre-o pismă sati interes al lor, să cerceteze
dar cu de-amăruntul şi cu scumpătate pe tâte satele acestui plaiii şi
să însciințeze Măriei sale câţi sunt la număr cei cari primesc de vătat
pe cel ce se află acum şi câţi se află la număr cei cari cer alt vătat
şi pe cine anume cer a le fi vătaf?—1813 Ianuar 13.
(Cod. LĂXIV, fila 11 v.)

Volnicim Domnia Mea tot pe acelaşi mumbaşir ce am orînduit la
jalba locuitorilor ot plaiul Coziei după osebită anafora a dumnâ-lui
Vel Vornicu de 'Țâra-de-sus, ca, luând de aici pe pîrîtul, după ce va
săvîrşi cercetarea de la plaiul Loviscei, să mârgă împreună cu jăluitorii,
cu piîritul şi la plaiul Coziei din sud Vîlcea, unde, prin seirea dumnelui Caimacamului Craiovei, să facă scumpă cercetare de tâte câte arată
jăluitorii printracestă jalbă şi, prin ajutorul ispravnicilor judeţului,
ori

să le tacă

îndestulare

la dreptatea ce

vor

av6,

sait

neodihnindu-

se vre-o parte de acolo cu aceeași cercetare în seris şi cu însciinţarea
ispravnicilor, să se aducă aici la Divanul Domniei Mele. 1813 lanuar 4.

( Pecetea pd.)
p

|

Vel

Logofăt.
g

Prea Inălțate Domne,

După luminată porunca Măriei Tale, ce mi se dă la aceste două jălbi
ale locuitorilor ot plaiul Coziei sud Vilcea, făcând cercetare, arăt Măriei

Tale

că pîritul

Alexandru

Olănescu,

de

carele

se jăluesc, lipsesce

din

vătăşie de este aprpe de un an, şi două cereri fac locuitorii, una ca
să nu se mai rînduiască pîrîtul vătaf, iar alta ca să se cerceteze la faţa

(II
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gonirea pentru ori-ce fel de pricină, la gros nu are să se pună fie-ce
locului jafurile ce le-ai

făcut pîrîtul

Alexandru

în

vătăşia sa şi să

li să întârecă înapoi ceea ce le va fi luat
răi cum şi dreptate
cer pentru bătăile şi casnele ce ai pătimit în vătăşia sa; deci cât
pentru vătai a nu se rîndui pîrîtul, după luminată porunca Măriei
Tale le-am primit cererea, iar pentru ceea ce gic că i-ai năpăstuit saă
i-au bătut atunci în vremea r&smeriţei Ruşilor, de va fi luminată porunca
Măriei Tale a se cercetă şi acelea, se va orîndui cercetător la faţa locului, saii cum va fi luminată poruncă— 1813 Ianuar 3,
Radu Golescu Vel Vornic.
(Cod.

LĂXIII,

pag.

55).

Dumn6-ta Vel Vistier, vădând arătarea ce Ne face printr'acâstă anafora dumnâ-lui Vel Dvornicu de 'TŢâra-de-sus, să se orînduiască mumbaşir .
"se esa.
Şi cu acestă poruncă a Domniei Mele
mergând la faţa locului, să aibă a face cercetare, eu urmare întocmai
precum mai jos se coprinde. —1813 Ianuar 3.
(Pecetea pd.)
Prea

Vel

Logofăt.

Inălțate Domne,

După luminată porunca Măriei Tale de la acâstă jalbă, ce este din
partea plaiului Loviscei sud Argeş, făcând cercetare, arăt Mărici Tale
că jalba lor este pentru Ioniţă Olănescu ce le-ai fost vătaf, carele acum
s'au scos şi s'au orînduit altul, însă die că le-aii făcut pîrîtul multe
jafuri şi luări neobicinuite, cari le arată în jalba acesta, şi cer a se
orîndui

cercetător

la faţa

locului,

a

le întârce

înapoi

ceea

ce le va fi

luat r&i, pentru care, de se va găsi cu cale de Măria Ta să se orinquiască un credincios al Măriei Tale cu carte de blestem să mârgă la
faţa locului să cerceteze de faţă cu pîrîtul şi ceea ce va dovedi că ati
luat mai mult peste ponturile Divanului şi peste obiceiui să-! supue a
le întrece înapoi, sau fiind pricină de neodihnă la vre-o parte cu cercetarea din fața locului să-i aducă la luminatul Divan, iar pentru zahereaua rus6scă, care die că aii plătit câte taleri 52 de lude şi orînduesce
să o ieă de la Dunăre, iar nu de la Pitescă, unde le vine mai cu aprope,
să se cerceteze la cinstita Visterie şi, precum vor fi orîndniţi, se va da
poruncă de urmare, iar hotărîrea .. ...— 1813 Ianuar 2.
Radu Golescu Vel Dvornie.

(Cod. LĂXIII, pag. 55.)

După pliroforia ce Ni se dă printr'acâstă anafora de către dumnâlui epistatul Visteriei, volnicim Domnia Mea pe .......- . copil din
casă de Visterie, să mârgă şi, luând pe Scarlat zapeiul, să-l aducă
aici, spre a-l înfăţişă cel dintâi al Nostru orînduit înaintea dumnâlui epistatului Visteriei.—i812 Decembre 7. |
(Pecetea

gpd.)
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ce va

ave

judecată

sai altă

pricină,
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ci numai

pentru

învinovă-

Prea. Inălţate Domne,

După luminată porunca Inălţimii Tale ce mi
se dă la acestă jalbă,
am adus pe dumnâ-lui Clucerul Glogoveanu, ce
a fost ispravnie la acost
judeţ Ilfov, faţă cu jăluitorul și, pentru tâte cercet
ând, cât pentru madeaua fînului ce în natură este făcut cu salaho
ri după poruncile ce
aii fost, din care s'ai dat la bună-venirea Măriei
Tale la conac care

47, acest fîn nu at dat de la ei, ci din finul
împărătesc, după cum
nu 0 tăgăduiră, iar finul ce l'a plătit cu
bani, la extractul vătatului
se găsesc

e satul Hotar daţi taleri 500, iar taleri 80 ce
gie că ati daţ
mai mult Clucerului Glogoveanu îi tăgăduesce,
că Scarlat zapciul nu
i-a r&spuns la zărăfia judeţului, asemenea şi
alţi taleri 80, ce dic că
li s'a luat acum pe urmă de numitul Scarla
ţ zapciul, iarăşi nu sunt
sciuţi de Clucerul Glogoveanu; ci să fie porun
ca Măriei Tale ca să se
aducă acest zapciă, ca să stea faţă cu jăluitorii
şi, dovedindu-se asupra

lui

banii,

să-i întârcă

jăluitorilor

înapoi;

iar

pentru oi 6 ce dice
că li s'au luat, se vădă poruncă isprăvnicâscă
la mâna Stoicăi zapciul, în care satul acesta este pus a da 10 oi
pentru conacul Turcilor
robi. de la Afumaţi; deci încă nu şi-a r&spuns
deplin orînduiala lor;
cum şi cele-lalte păsuri sunt sciute Visteriei, că
după trebuinţă li s'a
ceruţ.—1812 Decembre.
Constantin Filipescu.
(Cod. LĂXXIII, pag. 10.)

S'a făcut poruncă

pentru Niţu proin vătaf de plaiii de la Pârsc
ov
sud Buză&ii: pentru amestecăturile ce face
în plai, se face surghium la
mănăstirea Sinaia din sud Prahova. 1813
Octombre 16.
(Cod.

LXXIV,

fila 91)

Prea
După

luminată

Inălțate

porunca

Domne,
Măriei

Tale

ce ni se

dă la acâstă jalbă, am
trimes om credincios în faţa locului, de a
cercetat arătările Jăluitorilor,
Şi mi-a adus tacrir în scris că zapciul plăşei
, anume Constantin Baltag,
a luat câte taleri 38 în luna lui Maiă de la
scutiţii ce se află întw'acel
sat, cu cuvînt ca săi diiafendipsâscă de podve
di, de care apoi în urmă
neţiindu-se de făgăduială, i-a luaţ Şi cu carele
în podvadă; osebit de
acesta, iarăşi numiţul zapeiă a luat taleri
50. de la birnicii numitului
sat cu cuvînt de care de lună, neavând
sătenii a da carul în natură,
apoi în urmă, apucându-i cu strinsâre, le-aii
luat şi care de lună, fără a
le mai întârce banii înapoi; într'acestaşi chip
mi-a adus tacrir şi, după
poruncă, nu lipsim a arătă Măriei Tale.-—181
2 Noembre 30.

Vel

Spătar.
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țire și datorie când nu are chezaș. Și om necercetat
şi nejudecat să nu
se pună în gros». (1) Ast-fel <grosăritul» rămase în
vigore !
Dar ce puteaii <cărţiie deschise» ori pitacele cerând
încetarea abusurilor! Se găsiai: une-ori ispravnici, cari, nu numai nu
băgaii în sâmă
asemenea ordine, dar încă le şi rumpeai cu dispreţ
.

Așă fu casul lui Iancu Cocorescu Sărdarul,

ispravnie de Buzăă. El

rumpse ordinul lui Vodă dat asupra jalbei unor mazili
din judeţul
administrat de el. Domnitorul trimite anume mumbaşir, eare
să ridice
După pliroforia ce Ni se dă printi'acâstă anafora de către
dumnelui Vel Spătarul, poruncim Domnia Mea dumi-tale epistat
ule al Visteriei, ca fără de altă prelungire să împlinesci negreșit
prin vătaf de
Visterie de la pîritul zapeiă tâte aceste jafuri ce sunt arătate
„c6stă anafora şi să se facă tezlim în mânile jăluitorilor păguba într'aşi, ca
altă asemenea jalbă să nu ne mai dea.— 1812 Decemb
re 2.
(Pecetea gpd.)

(1) Cărţi legate către ispravnici pentru catachrisis ce se -urmâză
de la grosăvii.

Dumnâ-vâstre ispravnicilor of sud ........ „sănătate. Din multele
jălbi ce aii venit la audul Domniei Mele din partea a multor locuitor
i
dintr'acest judet, Ne-am însciințat Domnia Mea că încă n'a
contenit
de-asupra lor unele catachrisis şi hrăpiri isvodite din vremea
trecutei
resmeriţe, precum este și srosăritul acestui isprăvnicat, carele
se ieă
câte taleri patru şi până la cinei de om fără deosebire şi pentru
orice fel de pricină, fie măcar madea şi de taleri trei, care acâstă
urmare
hrăpitâre cu totul fiind nesuferită la domnescul Nostru aud, în
vreme
ce cugetul şi voinţa Domniei Mele de la începutul domnescei Nâstre
oblăduiri am făcut-o de obşte cunoscută, că privesce mai întâi
la is-

băvirea locuitorilor

nuiă în vremea
poruncim

Domnia

de asemenea urmări şi rele năravuri, ce se obici-

trecută
Mea,

a răsboiului, de

ca

de

acum

aceea

înainte

să

iată

cu

se facă

străşnieie

vă

cuviinei6sa

în-

dreptare la acâstă madea a grosăritului şi mai mult de un leă să
nu
se ieă de om, fie măcar prigonirea pentru ori-ce fel de pricină,
şi la
gros nu are să se pue fieş-ce om ce va av judecată saii altă
pricină, ci numai pentru învinovăţire şi pentru datorie, când nu are
chezaș, și om necercetat şi nejudecat să nu se pue în gros, căci de Ne
va

mai veni vre-o jalbă arătătâre de vre-o urmare împotriva acestei dom-

nescei Nâstre porunci, să sciți că ca nisce împotrivitori veți fi judecaţi
,
care acestă poruncă a Domniei Mele să se îrâcă şi în condica isprăv-

nicatului, ca să fie sciută, şi fiţi sănătoși.—1814 Martie 4.
(Cod.

LXXIV,

fila

146 »)
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în fere pe ispravnic şi să-l ducă surghiun la mănăstirea Mărgineniă,
unde în fâre să fie ţinut până la alt ordin. (1)
Graţiarea lui Vodă eră alt mijloe, prin care cei vinovaţi rămâneail
în slujba în care făcuseră <catachrise». Așă tu casul Ciucerului Vlădoianul, care, pedepsit mai întâiă ca jacaş, peste puţin este grațiat
de
Vodă, sub pretext că dator este Domnul a pedepsi, dar iarăşi datorie
are de a fi milostiv şi de a ertă. Deci ridică de-asupră-i pedâpsa, care
consistă mai ales în a nu mai fi primit în funcţiune. (2)
Cunbscem

încă

un cas,

când

(1) Fiind-că Iancul Cocorăscu

un

împiegat

inferior,

un

al doilea

ar-

Sărdarul, ce se află ispravnic la sud

Buzăi, aii îndrăsnit de aii rupt porunca Domniei Mele, ce s'aii fost
dat la jalba unor mazili de acolo, rumpând împreună cu acea poruncă
a Nostră, după tot cuvîntul drept i se cuveniă mai strașnică pedâpsă,
dar cu milostivire și cu blândeţe arătându-Ne către el, după măsura
pedepsei ce i se cuveniă, volnicim pe. ..... ca, luându-l de aici în
fere,

să-l

ducă

surghium

la Mărgineni,

unde

poruncim

Cuvioşiei Tale,

egumene de acolo, să-l ţii înăuntru în mănăstire în fâre şi bună pază
şi fără de al doilea poruncă a Domniei Mele să nu fie slobod nică
din
tere, nici din mănăstire a eși, şi de primirea lui să dai adeverinţă în
mâna orînduitului mumbaşir subt iscălitura Cuvioşiei Tale. --1813
Maiii 10.

(Cod. LXĂIV,
"(Pecetea

(2)

Cavte legată
Vlădotanu

fila 46)

gospod.)

către Divanul Craiovei pentru greșala Clucerulai
ce făcuse și acum s'a ertal de acea greșală.

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta biv
Vel Dvornice Costache Samureaş, vechilule al căimăcămiei Craiovei
, şi dumnâvâstre boerilor divaniţi de acolo, sănătate. Datorie neapăra
tă a stăpânirii

este de a pedepsi greşalele fieş-căruia, dar iarăşi a stăpânirii
cei cu
milosîrdie închipuire este de a-i ertă pe cei greşiţi; drept aceea
Domnia

Mea, milostivindu-Ne către Clucerul Vlădoianu pentru sciuta vină şi
greşala sa,

hărăzim domnâsca Nâstră ertăciune, ridicându-i de-asupră-i pedepsa întru care lam fost osîndit, de a nu mai fi adecă orînduit
la nici
o îr6bă de ale ţării, pentru care am poruncit, şi dumnâ-lui Vel
Logofătului de 'Ț6ra-de-sus de aii șters din condica domnescului
Nostru
Divan acea osîndă a numitului Clucer, a căruia urmare iată şi
dumneâv6stre o facem cunoscută.--1816 Ianuar 15.
(Cod. LĂXXIV, fila 23.)
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maș din Craiova, fu pedepsit cu degradarea <în
haine ţerănesci şi cu
baterea prin oraș» pentru catachrisis. (1)
IX. Concurenţă mare fac împiegaţilor de tâtă mâna
în jăfuiri bandele de hoți. Nizamuri pentru prinderea și stîrpi
rea hoţilor destule
sunt și de la Ioan Caragea. Actele se pot ceti
în anexele la acest
paragraf. (2)

(1) Doe.

170, Pach.

XLVI, Academia

Română.

Aliacerite RHomieo

. Î0 Iwan Teiipris Rapay'k Hoegoa, rocnoaap zeatac
BaaYickoie. Fiind-că Ne-am însciințat Domnia Mea că... vtore
armaș
ot
Craiova, în urmă după

ce s'a cetit domnescile N6stre ponturi în Divan
ul
de acolo pentru noul nizam ce am dat încă de la
trecutul Iulie spre poprirea și contenirea catachrisului ce urmă în părţile
locului, aii îndrăsnit
și, fără câtuşi de puţină sfială şi temere de stăpân
ire şi cu nebăgare
de

sâmă a domnescilor

Nâstre

porunci, ait trimis la

sud Gorj vol:
nicie, fără scirea căimăcămiei și a isprăvnicatului,
a ridică Smeni, de
aceea, ne mai putând suferi Domnia Mea aceste
obraznice urmări a
unora răi nărăviţi ca acesta şi ca să cunâscă atât
el cât și alţii asemenea
lui sfîrșiturile celor neascultători și nesupuşi la
poruncile stăpânirii
și cât sunt datori să le cinstâscă şi să le păzâscă
fără de strămutare,
volnicim pe credincios boerul Domniei Mele biv
Vel S&rdar Răducanul
Dîmboviceanul să mârgă ia Craiova, unde poruncim
domniei-tale cinstit
credincios boerule al Domniei Mele biv Vel Spătar
Nicolache Suţul,
Caimacamule al Craiovei, şi dumnâ-vâstre boeril
or divaniţi de acolo,
ca aducând orînduitul mumbaşir în Divan pe
acel netrebnic armaș,
după ce se va ceti în Divan acâstă poruncă a
Domniei Mele, să-l ru-

mâniţi

întâii, îmbrăcându-l în haine

albe

rumânesci,

de acolo orînduitul mumbaşir şi scoțându-l din curtea şi apoi, luându-l
căimăcămiei, să-l
dea prin tîrg, bătându-l ca pre un vinovat, ca
să strige, arătându-şi
vina pentru care i se face acâstă osîndă, şi apoi, după
săvîrşirea poruncii,
să aducă Domniei Mele orînduitul boer mumbaşir
răspuns în seris
de la dumnâ-ta Caimacamule şi de la dumnâ-vâst
re boerilor divaniţi
de acolo. — 1817 Octombre 8.
Vel Logofăt.
(Pecetea pd.)
Biv

Vel

Căminar.

(2) Publicaţii la tâte judeţele pentru
primăvara.

nizamul

Dumnâ-vâstre ispravnicilor ot sud ......
poleovnicilor, i vătaşilor de plaiă, i căpitanilor,

hoţilor, ce se dă

a... sănătate,i
i zapeiilor şi altor
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S'aă

înființat

diverse

căpitănii

slujbaşi şi tuturor locuitorilor
mea primăverei, în care pâte a
pricină pătimesce obștea şi toți
lor şi acesta fiind una din cele
t6re,

nu

o putem

suferi

să

noue

în

65

interesul

stîrpirii

oră

a

de obşte. Fiind-că acum a sosit vrese ivi hoţi şi făcători de rele, din care
locuitorii și alţii cari umblă cu trebile
mari şi delicată, supărătâre şi vătămă-

o audim

Domnia

Mea,

pentru

că

unii

din
ispravnici, neavând îngrijirea ce li se cuvine, nică băgând în
s6mă primejdia ce se întîmplă acelor ticăloşi de Gmeni cari cad în
mâna făcătorilor de rele, se amelisesc; de aceea vă poruncim straşnic
ca să
fiți
cu mare

privighere

și, ori-unde

se vor

ivi făcători

de

rele,

numai

decât să porniţi îndestule poteri după dînşii, ca vii sai morți
să nu
scape, şi când vor veni făcătorii de rele în prejma vre-unu
i sat, să
săriți şi voi locuitorilor cu toţii, împreună cu poterile, să
nu scape,
ori-ce se va găsi asupra hoţilor să fie ale acelor pringători, iar aiciȘi
|
numai hoţii sait capetele lor să le trimiţi. Deosebit porunci
m Domnia
Mea dumnâ-vâstre ispravnicilor, ea pe toţi locuitorii din
fieş-care sat
să-i îndatorați cu straşnice legături, ca nu numai pe locuitor
ii cari vor
fi în vre-un chip de bănuială să-i aibă pe chezăşie, ci
şi ori-ce om
se va ved că este cu pricină de bănuială să nu-l lase slobod,
ci să-l
arăte la zapcii sai la căpitanii ce vor fi mai aprâpe de
sat, a se cercetă; şi când vor veni făcătorii de rele în prâjma satului,
cu toţii, împreună cu poterile, şi, ori vii saii morţi, să-i prindă să sară
negreşit,
ca să nu scape, şi ori-ce se vor găsi asupra hoţilor, afară
de cele ce
se vor dovedi ale păgubaşilor, să fie ale acelor prindători,
și când locuitorii de prin sate vor fi cu acest fel de privighere, ferindu
-se forte
a nu se arătă vre-unul din ei în faptă de hoţie sai a
fi gazdă de
hoţi, atunci urmâză a se răspândi negreșit şi a se împuţi
nă făcătorii
de rele,
căcă tâlharii,

hăria, neavând

când

nu

vor ave

gazdă,

prin cine să-şi agonisâscă

se va dovedi vre-unul din locuitori gazdă

cele

de

nu

pâte

urmă

trebuinci6se;

hoţi în

nică tâl-

iar când

vre-un

fel

de
lucru, acela să scie negreșit că va fi socotit şi pedepsit
întocmai ca
un tâlhar şi din casa lui se va împlini t6tă paguba celui
jătuit; asemenea şi ork-câtă 6rbă de pușcă şi gl6nţe se va găsi la
cei ce vînd
să se poprâscă şi să se pecetluiască şi la cine va fi cunosc
ută
prin buna chezăşie şi scirea dumnâ-vâstre să se slobâqă trebuinţa
după trebuinţă câte puţin, a vinde, precum şi la alţii cari vor
fi având de prisos cu nume de trebuinţă a lor, iarăşi acel prisos să
se pecetluiască
şi să se pue la siguranţă, iar de la Gmenii cu bănuial
ă să se ieă cu
totul și să se deă cu scirea dumnâ-vâstre în păstrarea
celor ce o vinde,
ca cu acest mijloc să se zătienâscă înlesnirea făcătorilor
de rele, spre
a nu
du-se

put€ cu înlesnire a găsi 6rbă de
acâsta

tuturor,

ca

puşcă

să fie sciută, fiind-că

vîndend sai metahirisind acest fel de lucru
întocmai ca un hoţ; care acâstă poruncă a
îndată să o faceţi publică la toţi de obşte
în faptă, îngrijind a se urmă și a se păzi cu
Analele

A. R.-Tom.

XX.—

Memoriile

Secţ.

Istonice.

şi gl6nţe, publicarisin-

ori-care

se

vor

dovedi

să scie că se va pedepsi
Domniei Mele în grabă şi
din judeţ și să o puneţi
t6tă strășnicia tot-deauna,
5
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apărării de

hoţi a unor

judeţe.

Așă
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fu

căpitănia

de 30 de

slujitori

și de primirea poruncei să avem Domnia Mea însciinţare; i saam receh
epd.—- 1816 Martie 16.
(Cod. LĂXIV, fila 241.)
:

Fiind-că

deţe

hoţii

și făcătorii

ot peste Olt ai făcut

de

rele

multe

ce

ai

tâlhărit

prăgi şi jafuri

în

cele cinci ju-

locuitorilor

de tot

ielul de trâptă, cari păgubaşi jăfuiţi necontenit fac cerere pentru
despăgubirea de dreptul lor, și fiind-că hoţii, fără a av6 gazde, nu
pot să tâlhărâscă, pentru că prin mijlocul gazdelor se hrăpesc, se tăinuesc și se ocrotese, căci ci le fac scire de tâte cele ce se întîmplă şi

le dă cele trebuinci6se ale hranei, cari gazde

după dreptate şi după

pravilă sunt sub învinovăţire de o potrivă cu tâlharii şi se socotese
împreună lucrători faptelor, de aceea volnicim pe sluga Domniei Mele
i... .„.„ Logot& de Divan, să mârgă şi, prin marafetul dumnâ-lui
Caimacamului Craiovei i prin ajutorul dumnâ-lor ispravnicilor jude.
ţului, apucând pe toţi cei ce până acum s'aii dovedit gazde de hoți,
cărora facându-le catagrafie de tâtă periusia ce vor fi având, mişcătâre şi nemișcătre, atât prin alte dovedi, cât şi prin carte de blestem,
în care periusie de va fi niscare-vaşi lucruri de zestre ale femeilor
lor, cu bună dovadă, sait vor avâ lipsă de zestre, încredinţându-le prin
jurămâînt, acele lucruri să se deosibâscă şi să se dea pe sâma femeei,
ca unele ce ele nu se învinovăţese a-şi perde zestrea pentru relele
urmări ale bărbaţilor lor, iar cea-laltă t6tă periusie să se vîngă prin
mezat şi să se plătâscă pagubele celor jătuiţi, câte se vor put doveai
prin încredințare de blestem că sunt bune şi adevărate, și acele gazde,
de vor sci niscare-vaşi lucruri de ale păgubașilor la hoţi saii vor fi
având acei hoţi periusia lor, să dea jalbă și să-și caute cu hoţii, precum asemenea să se urmeze şi cu cei ce se vor mai dovedi şi de acum
înainte gazde de hoţi; i saam receh spd.—1816 Iulie 7.
(Cod. LXXIV, fila 256 v.)

Pentru hoţi.
S'a seris porunci către ispravnicii din tâte judeţele şi către Divanul Craiovei pentru hoţi, să-i prindă ori vii saă morţi, întoemai după
poruncile ce s'a trimis și în anul trecut toţ pentru hoţi, mai pruntisindu-se şi aceste, pentru cari s'a dat poruncile Domniei Mele şi în
anul trecut ispravnicilor judeţelor; dar iată și acum cu strășnicie ve
poruncim Domnia Mea să fiți cu multă privighere și osirdie la acâsta,
de a se face urmare întocmai precum mai sus poruncim.— 1814 Mai 22.
(Cod. LXXIV, fila 129 v.)
Cărţi legate

Asemenea

ispravnicilor

la tote judeţele pentru

nizamul

hoţilor.

cărţi deschise s'ai făcut şi către locuitori. Dumnâ-vâstre
ot sud sănătate.

Fiind-că

a venit ia audul Domniei Mele
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ce ordonă

să

se

organiseze,

prin

CARAGEA

decretul

,

săi

de

la

67

18

August

cum că la unele din judeţe s'a ivit tâlhari şi făcători de rele, din care
pricină pătimesc locuitorii și alţii cară umblă cu trebile lor și ispravnicii, neavând îngrijirea ce se cuvine, nici băgând în s6mă primejdia
ce se întîmplă acelor ticăloşi de Gmeni cari cad în mâna făcătorilor
de rele, care acâsta fiind una din cele mari şi delicate supărări şi vătemări,

nu

o putem

suferi

Domnia

Mea,

pentru

care

am

dat

Domnia

Mea poruncă într'adins şi la cinstita spătărie, de s'a trimis poteri, cum
şi căpitanilor li sa poruncit, că unde se vor ivi făcători de rele să
“alerge în grabă să-i prindă ori vii sati morţi, dar şi dumnâ-vâstre
strașnic v8 poruncim ca să fiți cu mare priveghere şi ori-unde se vor
ivi făcător de rele, nuniai decât să porniţi poteri îndestule după dînşii, ca vii sai morţi să nu scape; deosebit vă poruncim ca pe toţi locuitorii din fieş-care sat să-i îndatoraţi cu strașnică legătură ca, nu
numai pe locuitorii din sat cari vor fi în vre-un chip de bănuială să
nu-i

lase

slobodi,

aprâpe de sat a
satului, să sară
prindă negreșit,
afară din cele ce
tori, iar aci numai

sate

ci să-i arate

la zapeii

sau

la căpitanul

ce

va

fi mai

se cercetă, şi când vor veni făcătorii de rele în prâjma
cu toţii, împreună cu poterile, şi ori vii sait morți să-i
ca să nu scape, şi ori-ce se vo» găsi asupra hoţilor,
se vor dovedi ale păgubaşilor, să fie ale acelor prindăcapetele hoţilor să se trimiţă, şi când locuitorii de prin

vor fi cu acest fel de privighere, ferindu-se forte a nu se arătă

vre-unul din ei sai a fi gazdă de hoţi, atunci urmâză negreşit a se
răspândi şi a se împuţină, fiind-că tâlharii, când nu vor ave gazde,
nu-și pot av6 nici fiinţa tâlhăriei, neavând prin cine a-și agonisi cele
trebuinci6se; iar când se va dovedi vre-unul din locuitori gazdă de
hoţi în vre-uu fel de chip, acela să scie negreşit că va fi socotit şi
pedepsit întocmai ca un tâlhar și din casa lui se va împlini totă paguba celui jăfuit, şi fiți sănătoşi.—1813 Mai 18.

(Cod. LĂXIV, fila 46 »,)

Povuncă

la sud

Vlașca pentru hoţii ce sa ivit.

Fiind-că Ne-am însciinţat Domnia Mea că în judeţul Vlășcei s'a
ivit o etă de hoţi, tâlhari, cari de faţă se înconjâră prin judeţ, prădând şi jăfuind pe cine găsesc, volnicim printr'acâstă domnâscă a
Nâstră carte pe......... polcovnic de poteră, ca, luând de 'a spătărie poteraşii cei trebuincioși, numai decât să mergă la numitul ju-

deţ ca să le ieă urma

şi cu ori-ce fel de mijloc

să se silâscă

ca să-i

pringă, iar când numiții tâlhari vor sta împotrivă cu arme, atunci volnic să fie și orînduitul acesta cu potera a aruncă cu arme într'înşii,

ci ori vii sati morţi să-i prindă negreșit; pentru care poruncim şi dumn€-vâstre ispravnicilor ai judeţului ca să-i daţi orînduitului acestuia ţot
felul mână de ajutor cu căpitani şi poteraşi de ai judeţului, ca să pâtă

săvirși porunca acâsta a Domniei Mele; i saam receh gpd.—1813 Martie 7.
(Cod. LĂXIV, fila 32)
Vel Logofăt,
(Pecetea gpd.)
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anul 1816, ca fiind

unul

din

Publicaţie

judeţele

de

la tote judeţele

3412

margine, în judeţul Mehepentru

hoţ.

Dumn6-v6stre ispravnicilor ot sud. . . . . sănătate. Fiind-că pentru
a se popri mijl6cele făcătorilor de rele cu cari se pornesc la tâlhărie,
cu trebuinţă este a se da nizam şi la vîngarea olOnţelor i a erbei de
puşcă, cum şi pentru cei ce nu li se cuvin a purtă arme fără de scirea
şi porunca dregătorilor părţii locului, de aceea strașnic poruncim Domnia
Mea, ca să faceţi sciută şi cunoscută în tot judeţul dumnâ-vâstre, prin
într'adins pristav, atât pe la tîrguri, cât şi băcăniile oraşurilor, ca oricine va av6 6rbă de pușcă sati glonţe, să nu gare cum-vaşi să îndrăs-

n6scă a vinde la fieş-cine om nesciut, fără numai celor ce vor ave la

mâni ori teşcherâua Spătarului sai a isprăvnicatului, cun şi arme
nimenea să nu fie volnic a purtă până-nu va da chezășşie la isprăvnicat, căcă cel împotrivă următor se va socoti întocmai ca un tâlhav;
iar de primirea şi punerea în lucrare a acestei porunci să trimiteţi
Domniei Mele răspuns. Către acesta, poruncim Domnia Mea, ca să aduceţi
înaintea dumnâ-vâstre la isprăvnicat pe preoţii i părcălabii şi fruntaşii
fieş-căruia sat și, pentru câţi din locuitorii acelui sat întrebându-se vor
dice că sunt bine încredinţaţi cum că nu sunt nărăviţi și obicinuiţi
spre fapte de hoţii i tâlhării şi nici că se vor abate la acest fel de
urmări, să dea chezăşie în scris sub iscăliturile lor la isprăvnicat şi ei să
ieă apoi osebită chezăşie de la aceia că nu se vor abate în tapte rele;
iar pentru câţi din locuitori îi vor fi sciind că sunt nărăviţi spre fapte
hoţesci i tâlhăresci sai vor av6 bănuială măcar asupra lor, pe toţi
aceia numai decât să-i arate pe nume la dumnâ-vâstre, după care
“îndată să orînduiţi a li se luă ori-ce fel de arme se vor găsi la dînşii
şi să le puneţi în păstrare la isprăvnicat, cu fâie anume de la cine ce
felurimi de arme aţi luat, iar pe de altă parte să însciințaţi Domniei

Mele de numele acelora şi felurimea

vor găsi în urmă

chezași

vrednici

armelor, şi apoi

de a siguripsi

li se vor slobodi acele arme; i saam receh epd.—1813
fila 29 v.)

(Cod. LĂXXIV,

acei ipopti, de

isprăvnicatul, atunei

Fevruar 23.

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta biv Vel
Bane Gheorghe Arghiropole, Caimacamule al Craiovei, şi dumnâ-vâstre

boerilor

divaniţi

de

acolo, sănătate.

At venit la Domnia

Mea

însciinţa-

rea ce Ne-au trimis-o de la 5 ale lunei acestei dumne-lui vechilul de
Caimacam ce aii fost şi cu dumnâ-lor boerii pentru două cete de hoţi
tâlhari ce s'aii aflat întwacele cinci judeţe, însă o câtă a lui Păun hoţul
de opt inși și alta a lui Ioniţă Horcă de alţi gece,ce s'aă fost prădați
şi, trimiși fiind de aici de stăpânirea de mai înainte, acum aă venit
înapoi pe la casele lor, dar se sfiese a umblă pe faţă, temându-se a
nu mai pătimi cevași şi cere de la Domnia Mea ca să le trimitem
hărăzire de ertăciune, ca să se apuce fieș-care cu silință de muncă,

făgăduindu-se că nu se vor mai abate la niseai-va tapte necuviinci6se;
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dinţi. (1) Altă căpitănie se făcă în judeţul Yîlcei, de 20 de slujitori,
dintre
după

a căror

rugăciune,

milostivive

făcând

Domnia

Mea

asupra

lor,

iată că printr'acâstă domnâsca Nâstră carte le trimitem hărăzirea
ertăciunii, cu acâstă hotărîre însă că, de nu se vor părăsi de fapte hoţesci
i tâlhăresci sati de cele mai mici urmări necuvi6se Şi în urmă se vor

prinde de Domnia

Mea, atunci să scie că, fără de nici o altă milosti-

vire, pedâpsa lor va fi cu repunerea
lanuar 10.
(Cod. LĂXIV, fila 10.)

vieţei lor,

şi fiţi

sănătoşi.— 1813

(1) Fiind-că judeţul Mehedinţilor, după ce este judeţ de margine
şi are felurimi de vecinătăţi, apoi este şi mare şi are treceri şi locuri prea îndemânatice spre a se tăinui și a se încuibă acolo totdeauna hoţi şi făcători de rele, dintr'a cărora urmări nu puţine prăgi

şi cazne

se pricinuesc

locuitorilor

şi călătorilor drumașşi,

de

aceea, în-

erijind Domnia Mea pentru a tuturor odihnă şi liniștită petrecere, iar
mai vîrtos pentru apărarea şi ocrotirea locuitorilor şi căl&torilor drumaşi despre relele şi tâlhăreseile urmări ale hoţilor, iată printr'acâstă
Domnâscă a Nâstră carte am întocmit acum o nouă căpitănie la mai
sus numitul judeţ, care să fie alcătuită de 30 slujitori poteraşi din pandurii cei prădaţi, asupra cărora, după alegerea dumnâ-lui Vel Spătaru,
am orinduit și căpitan pe. . . . . . . cu acâstă orînduială însă, că
acestă căpitănie cu Gmenii ei să nu fie supusă la nici un fel de dare
cu numire de havaet saii de alt cevaşi către nimeni nici odinidră, ci
să fie cu totul apărată de ori-ce dare, spre a nu găsi căpitanul cu
Gmenii săi câtuşi de puţină pricinuire de zăticnire la datoria slujbei
lor, ei tot-deauna să fie cu neadormită privighere şi, încunjurându-se
prin tot judeţul, ori-unde şi ori în ce vreme vor simţi și vor află că
s'ail ivit niseare-va hoţi şi făcători de rele, numai decât să se ică după
dinşii și să-i vîneze, şi oră vii sai morţi prindândui, numai decât să-i
ducă la isprăvnicatul judeţului, ca și ispravnicii să urmeze datoria lor
după poruncile ce aă, precum nici căpitanu să nu supere pe aceşti
poterași cu nici un fel de cerere de vre-un avaet, ca să se afle tot-

deauna nelipsiţi din slujbă; iar când ori căpitanul ori vre-o unul din

poteraşii săi se vor abate din datoria slujbei lor şi vor urmă niscare-va
fapte împotrivitâre şi netrebinice, atunci numai decât ispravnicii numitului judeţ să însciinţeze Domniei Mele prin dumnâ-lui Vel Spătarul,
ca nu numai să se lips6scă din slujbă unul ca acela, ci încă să-și ieă
cuviinci6sa pedâpsă după măsura vinei lui.

Poruncim

dar și dumnâ-vâstre

ispravnicilor ai numitului

judeţ să

cunsceţi pe mai sus numitul căpitan de orînduit într'acâstă slujbă,
dându-i şi tot felul mână de ajutor la cele ce va arătă, după cuviinţă,
spre a fi următor întocmai după acestă poruncă a Domniei Mele și
după povăţuirile ce i se vor trimite după vremi de către dumnâ-lui

Vel Spătarul;

i saam receh spd.—1816

(Cod. LĂĂV,

fila 163 »v.)

(Pecetea pd.)

August 18.
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pandurii ce slujiaii la căimăcămia Craiovei (1), alta la Petroşani, la
margine, în Maiu 1813. (2) La Vlaşea se menţine polcovnicia înființată
(1) Carte

ce sati

făcut pentru de a fi o polcovnicie
judeţul Vilcei.

în

Fiind-că după jalba locuitorilor de la judeţul Vilcei și după însciinţarea dumnâ-lui vechilului căimăcămiei Craiovei, i după anaforaoa
dumnâ-lui Vel Spătarului, trebuinţă fiind a se aşeză o polcovnicie la
acel judeţ, ca să fie îndatorată a priveghiă numai pentru paza județului de hoţi şi de făcători de rele, iar ispravnicii să nu aibă voe a-l

ridică

de la acâstă trâbă şi a-l încărcă cu altzle, căci îndestul

sunt

cele-

lalte căpitănii ale judeţului pentru străjuirea satelor,la care urmâză a
le porunci ispravnicii, căreia polcovnicii să i se dea și lude dou&-geci
slujitori, dintre panduri ai acelui judeţ, cari slujesc la căimăcămie; deci
cu acâstă orînduială am făcut Domnia Mea poleovnie de judeţ pe...
asi
şi deosebit poruncim și dumn6-vâstre ispravnicilor ai judeţului să daţi dou&-deci de slujitori, dintre pandurii ce slujesc la căimăcămie,

să fie statornici

ai poleovniciei,

cu

cari

în

t6tă

vremea

să

fie

gata, cu sirguinţă, pentru străjuirea judeţului i apărarea locuitorilor şi
a călătorilor de tâlhari, de Gmeni răi şi de ori-ce alte pricini împotriva
nizamului şi a bunei orîndueli, după povăţuirea ce i se va da de dumn6lui Vel Spătar i de la dumnâ-lui Caimacamul Craiovei; poruncim Domnia
Mea şi vouă slujitorilor numitei polcovnicii să daţi supunere şi ascultare, căci ori-carele se va arătă cu împotrivire, are voe a-l trimite cu
însciințare către dumnâ-lui Vel Spătarul, ca să-şi ieă căduta pedâpsă;
însă fiind-că polcovnicii sunt orinduiţi, după cum am dis mai sus, pentru
paza şi străjuirea locuitorilor judeţului și a călătorilor de a petrece
odihniţi și fără de grijă de către hoţi şi făcători de rele și pentru alte
trebi de paza nizamului, iar nu pentru a aduce greutate şi supărare

locuitorilor,

poruncim

dar ca nici

Gmenii lui nici polcovnicul să nu aibă:

a cere conace și a face cheltueli locuitorilor prin sate, precum nici cai
de călărie, că pentru aceea își are polcovnicul Î6fa, iar slujitorii sunt
scutiţi. F6rte să se ferâscă polcovnicul cu Gmenii lui a nu prepune pe
cine-vaşi cu pricină de hoţie fără de a fi adevărat, pentru vre-o pismă
veche sai pentru vre-un interes de dobândă nedrâptă, ca să-i ridice
și să-i pârte de colo până colo, precum şi la umbletele lor să se porie
cu bună orînduială printre locuitori şi cu cuvinte de omenie, fără de
a ocări sai a înjură saii a bate șia căzni, că împotrivă dovedindu-se,
se va pedepsi cumplit şi poleovnicul și slujitorii lui; i saam receh 2pd.—
1815 August 20.
(Cod. LXXV, fila 137 ».)
(1) Dumnâ-ta Vel Vistiere, de trebuinţă fiind a se sistisi la acel loc acâstă
nouă căpitănie, după plirotoria ce Ni se dă printr'acâstă anatora de

către dumnâ-lui

Vel

Spătarul, poruncim

că, de nu

se va pute face
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la Pășcani

de Al. Moruzi,

cu alt mijloc

„TI

din 40 Gmeni. (1) Asemenea se menţine căpi-

acești lude qece spre a fi slujitori, să se facă cu scădămînţ

de lude spre a se întocmi acâstă căpitănie— 1813 Maiă 4.
(Pecetea

pd.)

Vel

Logof&t.

Prea Inălțate Domne,
După
dat

de

acâstă
către

însciinţare

Înălţimea

a

Ta,

capuchehaelei
poruncindu-mi-se

de la Giurgiu,
a face

ce mi s'aă

cercetarea

cea cu-

viinci6să, am scris de atunci boerilor ispravnici ai judeţului Teleorman, unde se află acestă gură a marginii deschisă, adecă Pietroşanii, ea
să facă cercetare şi, după trebuinţa ce vor socoti că este, să însciin:
țeze câţi siujitori pote să ajungă la acâstă căpitănie, ce se va așeză
acum nouă pentru paza aceştii guri a mărginii şi cu ce mijloc se
pot
face acei slujitori? de care luaiii acum însciinţarea dumnâ-lor boerilor
ispravnici ai numitului judeţ, cum că, după cercetarea ce ai, pâte
fi
îndestui lude qece slujitori a se aşeză la acâstă nouă căpitănie şi cu
alt mijloc putință nu este a se face aceşti slujitori, fără numai cu scădămînt de lude. Ci după datorie nu lipsiiă şi eil a face arătave Înălțimii Tale, ca de se va găsi cu calea se aşeză acâstă căpitănie după

tvebuinţa

ce

este,

să

Vistierul a se pune

se

dea

luminată

poruncă

în lucrare.— 1813 Maiu

(Cod. LĂAVI, pag. 100.)

către

3.

dumnâ-lui

Vel

Vel Spătar.

(1) Carte de poleounie de

Vlăsia.

Fiind-că pentru odihna i buna petrecere a locuitorilor ţării Domniei Mele de către hoţi şi făcător de rele s'a fost întocmit de Domnia Sa Alexandru-Vodă Moruz osebită poleovnicie nouă cu 40 de Gmeni
de slujbă, ca să fie stătătâre şi nestrămutată de marginea pădurii la
podul la Păşcani, în drumul cel mare, și să se numâscă poleovnicia de
la Vlăsia, carele, cu slujitorii ce i s'ait dat îndestui, aşezând străji pe la
drumuri

în 5 locuri, adecă

la Ferbinţi,

ia 'Ţurldia,

la Mâra

Săracă,

Căldăruşani, la Balotescă, să păzâscă și să încunjâre nelipsit
nGptea tote locurile, ca să nu găsâscă făcătorii de răi mijloc a
păşi şi a se încuibă în pădure, ci pricepând și dovedind pe
aceia întracest fel de urmări, să-i prindă şi în bună pază să se

la dumnâ-lui
a fi fără

la

diua şi
se priunii ca
trimiţă

Vel Spătarul; şi fiind-că acâstă polcovnicie s'aii întocmit

de nici o dare de plocon la spătărie și nici să se strămute întru

cât va sluji bine, de aceea dar nici numitul polcovnie să nu se cuteze
a luă

bani de la slujitori,

nici cu

de săptămână, ca să nu bage
deplin

duit

să-i aibă

l6fă

de

câte

pe

nume

de poclonul

vre-unul

de

rînd,

săi, nici parale

ci toţi slujitorii

nelipsiţi din slujbă, şi pentru ostenâla lui i s'au orîntaleri

cât de puţină urmare

20 pe

lună, carele, de se va dovedi

în urmă

cu

împotrivă, saă cu nesilinţă și cu nevrednicie la

Ţ2

Da

tănia
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de la. Pasărea (act din 15 Iulie 1813). (1) Se mai sporesce numărul

slujbă, nu numai va fi lipsit, ci se va şi pedepsi straşnie. Drept aceea
Sau dat acâstă carte a Domniei Mele ...... „„.„ carele, după alegerea
dumnâ-lui Vel Spătarului, prin scirea Domniei Mele, s'aii orînduit polcovnic la Vlăsia, prin care poruncim atât polcovnicului, cât şi Gmenilor
săi, să fie cu t6tă sirguinţa spre acestea ce veţi orîndui şi să întîmpinaţi tot răul, priveghiând diua și n6ptea cu nepregetare şi neadormire a nu trece prin ocolul acestei căpitănii om cu bănuială neîntrebat şi necercetat, ca să nu scape hoţii sait făcătorii de răi neprinșiă.
Către acâsta, să se ferâscă şi poleovnicul şi 6menii acestei polcovnicii
a nu cere conace şi a face cheltueli locuitorilor prin sate sai cai de
călărie, că pentru aceea are polcovnicul 16fă, iar slujitorii sunt scutiţi,
ferindu-se iarăși polcovnicul și Gmenii săi a nu prepune pe cine-vaşi
cu pricină de hoţi saii gazdă de hoţi făr'dea fi adevărat, pentru vreo pismă veche saii pentru vre-un interes de dobândă nedrâptă, ca
să-l ridice și să-l pârte de colo până colo, precum și la umbletele lor
să se porte cu bună orînduială printre locuitori şi cu cuvînt de omenie,
fără de a ocări ori a înjură sait bate şi a căzni; i saam receh epd.—
1812 Decembre 12.
(Cod. LĂXĂY, fila 5.v.)
(1) Pentru evlavia ce avem Domnia Mea către obştea părinţilor Cerni-

cani, cari

sihăstresc

la acest

sfînt

schit

Cernica,

fiind

rugători

a pu-

vurea pentru sufletâsea mântuire a obștiei pravoslavnicilor creştini,
şi pentru ca să-şi pâtă av6 acești sihastri petrecerea lor acolo în
linişte despre făcătorii de rele, primim cererea şi rugăciunea ce Ni
fac și poruncim cu hotărîre ca acel om al schituiui, ce se află căpitan la Pasărea, să fie nestrămutat dintwacea căpitănie şi cu totul
apărat de avaetul căpităniei, şi poruncim dar şi dumnâ-tale Vel Spătare ca nici o supărare să nu-i faci cu cerere de vre-un avaet.— 1813
Iulie 15.
(Pecetea

Vel logofăt.

pd.)

Prea Inălțate Domne,

După luminată porunca Înălţimii “Tale, ce mi se dă la acâstă jalbă
am cercetat pricina și m'am pliroforisit că în adevăr acâstă căpitănie
ce se numesce Pasărea, din vremea r&svrătirilor trecute, făcând ce-

rere jăluitorii cu rugăciune către
scendu-se

a fi de mare

trebuinţă,

cinstitul

şi de

Divan,

atunci

s'ai

s'ai

aşezat, cuno-

hărăzit

schitului

Cernicăi, cu acâstă alăturată carte a cinstitului Divan, orînduindu-se
căpitan omul numitului schit, carele să fie în tâtă vremea nestrămutat,

fără

a se supără

de vre-un

avaet, precum

s'au

și urmat

până

acum,

și fac rugăciune, cerând a li se înţări acest privileghiu de către Înăl-
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slujitorilor la unele căpitănii, ca la Tismana, cu actul din Aprilie 1813.
(1)
Ca mijloc de stirpire a hoţilor se ieaii nisce curi6se măsuri
:
a) se ordonă ca la urmărirea
hoților să sară nu numai slujbașii, dar şi toţi locuitorii, ba și arendaşii de moşii (2);
) se
țimea Ta, pentru care după datorie
mii Tale.— 1813 Iunie 29.
(Cad. LXXVI, pag. 593)

nu

lipsiiii

a face

arătaro
Vel

Înălţi-

Spătar.

(1) Dumn-ta Vel Vistiero, am vădut Domnia Mea arătarea ce Ne faci
printi”acâstă anafora. Ci cât pentru adaosul ce cer ispravnicii de
a
se face slujitorilor isprăvnicatului din sud Gorj, pe lângă acei 70
ce
sunt acum, acâsta nu este primită Domniei Mele, ci precum dintru
început, ai fost numai lude 70 şi cu aceia s'aii slujit isprăvnicatul,
asemenea se pote sluji şi de acum înainte tot cu aceeași sumă a slujitorilor; iar la căpitănia ot Tismana, fiind-că mai înainte ai fost lude
30, precum Ne dai pliroforie, şi loc de muntei lângă margine fiind,
sunt în adevăr trebuincioşi a se află pe deplin acâstă sumă pentru
pază, poruncim să se facă acost adaos la numita căpitănie de alte
lude

15, din

Gmeni

fără

iarăşi 30 slujitori.— 1813

de

pricină,

Aprilie

ca

26.

(Pecetea pd.)

să fie de

acum

înainte

acolo

Vel Logofăt.

Prea Incilţate Domne,

După luminată porunca Măriei 'Tale, am teorisit arătarea Și
cererea
ce face printracâstă anafora dumnâ-lui Vel Spătar, şi cât pentru
15
slujitori ce se cere la căpitănia Tismana, peste alți 15 ce-i are,
cu a
se orîndui din Gmeni fără de pricină de dajdie, din condicil
e Visterie
m'am pliroforisit că la acâstă căpitănie și mai din nainte vreme i
ati
fost orînduială de lude 30 slujitori şi de la Domnul Hangerliii
la
let 1797 s'aii fost dat la dajdie acei 15 slujitori şi acum sunt
lipsă;
iar pentru 30 de slujitori, ce se mai cere peste lude 70
slujitori, tot
din Gmeni
fără de pricină, la isprăvnicatul

judeţului, orînduiala

Vistie.-

riei au fost şi este de Jude 70, şi cu a se protimisi atât
aceşti 30 la
isprăvnicat, cât şi 15 la căpitănia Tismanei, după trebuinţa
ce arată
dumnâ-lui Vel Spătarul că este, rămâne la hotărîrea Măriei
Tale. -—
1813 Aprilie 24.
(Cod. LĂXVI, pag. 43.)
Vel Vistier.

(2) Costo, arendașule al moşiei Ulceni a sfintei mitropolii,

din

sud
Dimboviţa, fiind-că am orînduit Domnia
Mea pe căpitanul Vasile
gonaciii asupra tâlharilor ce se încunjură pe afară prin
judeţe, iată
îţi poruncim ca, îndată ce va sosi aci numitul căpitan,
numai decât
să te scoli a umblă împreună cu el ori-unde va fi tvebuin
ţă, spre

4

.

VA.

prohibă

vîngarea

de

rbă

de

URECHIĂ

:
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în

t6tă

ţâra. (1)

goa, prinderea şi desrădăcinarea hoţilor, dându-i cuviinciosa ascultare şi ajutor la cele ce te va orindui armaşii a face, ori-când şi
ori-unde va fi trebuinţă, spre săvîrşirea aceștii domnescii Nâstre porunci; i saam receh gpd.— 1815 Iunie 12.
(Cod. LXĂIV, fila 203.)
(Pecetea

Vel Logofăt.

|

pd.)

(1) 17 cărți pentru hoţi s'a

făcut la tăte isprăvnicaturile,

i poleovnici, vătaşi de plaii, căpitani, zapoiii alți slujbaşi şi cditre

toţi locuitorii, ca cu

toții să sară şi ori vii sati morţi să nu scape,

în coprinderea

ce se arată:

Dumnâ-v6stre ispravnicilor ot sud. .. ........
. sănătate,
i polcovnicilor, i vătaşilor de plaiă, i căpitanilor, i zaptiilor şi altor
slujbaşi şi tuturor locuitorilor de obşte dintracest judeţ, fiind-că aii
venit la audul Domniei Mele cum că la unele din judeţe s'a ivit ţâlhari și făcători de rele, din care pricină pătimesc locuitorii şi alţii cari
umblă cu trebile lor, și ispravnicii neavând îngrijirea ce li se cuvine,
căci băgând în s6mă primejdia ce se întimplă acelor ticăloși de 6meni,
cari cad în mâna făcătorilor de rele, care acâsta fiind una din cele
mari şi delicată, supărătore şi vătămătâre, nu o putem suferi să o audim Domnia Mea, de aceea vă poruncim strașnic ca'să fiți cu mare
privighere şi, ori-unde se vor ivi făcători de rele, numai decât să Dorniţi îndestule poteri după dînşii, ca vii sai morți să nu scape, şi când
vor veni făcătorii de rele în pr&jma vre-unui sat, să săriți şi voi locuitorilor cu toţii, împreună cu poterile, să nu scape, şi ori-ce vor găsi
asupra hoţilor să fie ale acelor prindători, iar aci numai hoţii sai
capetele lor să se trimiță; deosebit poruncim Domnia Mea dumnâv6stre ispravnieilor, ca pe toţi locuitorii din fieş-care sat să-i îndato-

rați cu

chip
că

straşnice

de bănuială
este

cu

legături, ca

pricină

zapeii sai la
când locuitorii
forte a nu se
de hoţi, atunci

să-i aibă
de

nu

pe

bănuială,

numai locuitori

carii

chezășşie, ci şi ori-ce
să

nu-l

lase

slobod,

vor

om

fi în vre-un

se

ci să-l

va

ved6

arăte

la

părcălabi ce vor fi mai aprâpe de sat,a se cercetă, şi
de prin sate vor fi cu acest fel de privighere, ferindu-se
arătă vre-o unul din ei în faptă de hoție, sau a fi gazdă
urmâză a se răspândi negreşit şi a se împuţină făcă-

torii de rele, căci
tâlhăria, neavând

tâlharii, când nu vor av6 gazdă, nu pote urmă nică
prin cine să-şi agonis6scă cele trebuinci6se; iar când

se va dovedi vre-unul din locuitori gazdă de hoţi în vre-un fel de
lucru, acela să scie negreșit că va fi socotit şi pedepsit; întoemai ca
uu tâlhar și din casa lui se va împlini tâtă paguba celui jătuit; care
acestă poruncă a Domniei Mele în grabă şi îndată să o faceţi publică
la toţi de obşte din judeţ -şi să o puneţi în faptă, îngrijind de a se
urmă şi a se păzi cu t6tă străşnicia tot-deauna, şi de primirea po-
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Căpităniile de margine aii un rol important în g6na întreprinsă
contra hoţilor. Paza marginii ati s'o facă în vedere şi cu împedicarea
intrării oră a eşirii de hoți din ţeră. (1) Dăm în notă instrucţiunile
runcii -să avem Domnia mea
Iunie 7.
(Cod. LXXIV, fila 203.)

înstiinţare;

i saam

receh

pd. —

Publicaţii la tote judeţele pentru a se pecetlui &rba de puşcă
glnțele de prin tote tîrgurile şi oraşele judetelor pentru

1815

şi

făcetorii de vele.

Dumn6-v6stre ispravnicilor ot sud ..... sasea... Sănătate. Fiind-că
acum ait sosit vremea primăverei, în care obicinuese a se ivi şi a se
porni hoţii şi făcătorii de rele, de aceea, deosebit de îngrijirea ce sunteţi
datori a ave pentru străjuirea judeţului, iată într'adins și cu străşnicie
vă poruneim Domnia Mea, ca îndată să se pue în tapt şi să se urmeze nizamul de mai jos arătat: întâii, ori-câtă 6rbă de pușcă şi glOnţe şi la
veri-cine, din tot judeţul, ori din cei ce le vind, sat din cei ce ai pentru
trebuinţa lor, să le popriţi cu totul.sub pecete, nefiind slobod nimănui
nici a vinde nici a metahirisi, şi deosebit să o publicarisiți acâstă po-

prire, ca să fie tuturor sciută, fiind-că ori-eare
sait metahirisind acest fel de lucruri, să scie că

ca
din
de
aii

se va dovedi vîndând
se va pedepsi întoemai

un hoţ; al doilea, să se deă de către dumnâ-vâstre pe chezăşie câţi
locuitorii judeţului vor fi sciuţi că după vremi s'aii aflat în fapte
hoţie, ori înclinați în vre-un fel de chip cu hoţii, cum şi pe cei ce
fost cu ipopsie de gazdă; al treilea, tote armele din tote satele jude-

țului să se strîngă şi să se dea în păstrarea părcălabului fieș-căruia

sat, cu straşnică
se

dea

la nimeni,

legătură,
fiind-că

din care fără de scirea isprăvnieatului să nu

de

acum

inainte

s'aii

ridicat

zăpada

şi se

începe lucrul câmpului; al patrulea, să publicarisiți în tot judeţul
cum că ori-care din locuitori va avâ ca să mergă ori în ce parte de
loe pentru trebuinţa sa să aibă răvaş de drum, ori de la isprăvnicat,
saii de la zapciii plășii, cu chezăşie, şi aşă să aibă voe a umblă în
trebuinţele los, căci intial chip găsindu-se, se va pedepsi întocmai ca
un hoţ; după care acâstă poruncă a Domniei Mele scoțându-se copii
şi cetindu-se prin tâte satele i tîrgurile în audul tuturor, să le iscălâscă
în dos atât preoţii i părcălabii şi doi trei din căimăcamii fieş-căruia
sat, că ai înţeles şi ait ascultat cele poruncite, cari acele copii să se
trimiţă aici la Divan, cu însciinţarea dumnâ-vâstre de urmarea porun-

cii; i saam receh gpd.-—1816 Mavtie 5.
(Cod. LXXIV

fila 164)

(1) Carte de căpitănie din marginea
Slugei

Domniei

Mele..........._

dineoce de Olt.
pre

carele, prin

alegerea

dumnâ-lui Vel Spătarului, Pam făcut Domnia Mea căpitan de margine
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reînnoite de Domnitor către vătaşii de plaiuri după marginea
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despre

la căpitănia. .......sud.... ... casă aibă volnicie cu acâstă carte a
Domniei Mele de a face mai sus disa căpitănie zapt şi pe toți slujitorii
acestei căpitănii, şi să fie următori cu ttă: silința şi privigherea cea
cuviinci6să

la săvîșirea trebilor acestei căpitănii,

adecă să aibă datorie

a străjui în tot poporul căpităniei sale de Gmeni râi, de hoţi, de
tâlhari, de boriaşi şi de toţi aceia ce vor pricinui pagube locuitori-:
lor din satele ce se află în poporul căpităniei sale, şi veri-când
va simți că s'ail ivit unii ca aceia, numai decât să sară cu slujitorii
acestei căpitănii, să-i pringă cu ori-ce mijloc va put şi să-i arăte
la dumne-lor ispravnicii judeţului, ca să le facă egzamene şi după
orînduială săi trimiță la dumnâ-lui Vel Spătarul, spre a se da în
judecată la departamentul de criminalion; aşijderea să aibă purtare de grijă şi pentru tâte trebile mărginii din poporul căpităniei
sale, de a se păzi nizamul cel bine întocmit după orînduială şi după
cuviinţă, precum şi prin ponturile ce osebit îi sunt date de la dumnelui Vel Spătarul se povăţiesce; asemenea să aibăa urmă şi după
poruncile ce i se vor da de acum înainte în t6tă vremea pentru orice pricină, şi mai sus dqisul căpitan, osebit de acâsta, să fie cu privighere şi cu multă luare aminte de toţi cei ce trec prin poporul şi schela
căpităniei sale, ca să nu-i îngăduiască a trece, de nu vor avâ ori porunca
Domniei Mele, sau răvaşul dumnâ-lui Vel Spătarului de trecătâre, după
obiceiul cel vechii, şi de ori-ce treptă şi orînduială va fi acel trecător
numai decât să-l oprâscă şi cu bună pază să-l trimiţă aici, cu însciinţare către dumnâ-lui Vel Spătarul; pe cei ce vor veni de decindea de
peste Dunăre, cercetându-i de unde sunt şi unde merg? să le dea teşcherele, după obiceii, de trecătore şi pe totă săptămâna să însciinţeze
la dumnâ-lui Vel Spătarul de câţi ai trecut prin schela căpitănici sale,
atât mergs&tor, cât şi viitor, trimițând şi răvaşele acelora ce ai trecut
de decindea la dumnâ-lui Vel Spătarul, ca să: şi dea sâma, după obiceiiă;
către acâsta, să se ferâscă de jafuri, de mâncătorii, de prădi, ca nici
el nici slujitorii căpităniei sale să pricinuiască la vre-un locuitor din
poporul căpităniei sale, nici să câră căpitanul sait slujitorii lui conace
şi să facă cheltueli locuitorilor prin sate, precum nică cai de călărie,
că pentru aceea căpitanul își are avaetul lui, iar slujitorii sunt scutiţi;
asemenea să se ferâscă căpitanul și slujitorii lui a nu prepune pe cinevaşi cu pricină de hoţie sai gazdă de hoţi fără de a fi adevărat, făcând-o
într'adins pentru vre-o pismă veche sai pentru vre-un interes de
dobândă nedrâptă, ca să-i ridice şi să-i pârte de colo până colo, precum și lia umbletele lor să se pârte cu bună orînduială printre locuitori
şi cu cuvinte de omenie, fără de a ocări și a înjură sai a-i bate şi a-i
căzni, căcă când se va dovedi că ai urmat împotrivă, se va pedepsi
cu grea pedâpsă; de aceea să însciinţeze la dumnâ-lui Vel Spătarul
de veri-ce s'ar întîmplă şi s'ar simţi în partea locului, aflându-se cu
i6tă purtarea de grijă următor şi săvîrşitor fără de cusur la tâte
poruncile Domniei Mele, ce i se vor da, ori prin cărţi domnesci, sau
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Ard6l, instrucţiuni

7

date în Sept. 1813, pentru ca

-

în moa riguros să se

prin dumnâ-lui Vel Spătarul, și pe slujitorii căpităniei sale să-i aibă
după orînduială nelipsiți din slujbă, cu cai, cu arme şi cu portul lor,
după poruncile Domniei Mele; căci de nu va urmă aşă, va fi lipsit din
mila Domniei Mele, şi pentru slujba lui să aibă a luă adetiul căpităniei
de

la

slujitori,

care

din vechime

este obicinuit,

adecă câte 22 de parale

poclon, ce se numesce al băltagului, şi câte trei dile clacă pe an, iar
nu mai mult. Poruncim şi vouă slujitorilor numitei căpitănii, să faceţi
supunere şi ascultare căpitanului vostru, ca să pâtă săvîrşi poruncile
Domniei Mele şi trebile căpităniei şi povăţuirile dumnâ-lui Vel Spătarului, căci veri-carele se va arătă cu nesupunere, se va pedepsi spre
pilda şi altora; i saam receh epd.—1812 Decembre 4.
(Cod. LĂXY, fila 2 ».)

Carte de ccipitănie de poteră ot preste
Sluga

Domniei

Mele

........

Ol.

pe carele, prin

alegerea

dumnâ-lui Vel Spătarului, /am orînduit Domnia Mea căpitan de poteră
desud. .. . . . . .ca să aibă volnicie cu acâstă carte a Domnie!
Mele să facă slujitorii de poteră ai aceştii căpitănii zapt şi, avându-i
după orînduială de apururea după diînsul, să fie nelipsiţi de lângă
dumnâ-lor ispravnicii judeţului, ca să pâtă a-i triinite cu grabă veri în
ce parte de loc într'acel judeţ se va simţi făcători de rele şi tâlhari,
pentru ca săi prindă cu veri-ce mijloc de înlesnire va află, să-i ducă
ia dumne-lor ispravnicii, ca să le facă egzamenul, și după orînduială
să-i trimiţă la Divanul Craiovei, ca să so dea la departamentul de criminalion ; către acesta, să se ferâscă de jafuri şi mâncătorii, de prădi,
ca nici el nici slujitorii căpităniei să nu pricinuiască la vre-un locuitor
dintacel judeţ, nică să c6ră căpitanul sai slujitorii lui conace şi să
facă cheltueli locuitorilor prin sate, precum nică cai de călărie, că
pentru aceea căpitanul îşi are avaetul lui, iar slujitorii sunt scutiţi;
aşijderea să se ferâscă căpitanii și slujitorii lui a nu prepune pe cinevași cu pricină de hoţie sai gazdă de hoţi fără de a fi adevărat,
făcendu-o întwadins pentru vre-o pismă veche sait pentru vre-un interes de dobândă nedr&ptă, ca să-i rădice şi să-i pârte de colo până
colo, precum și la umbletele lor să se pârte cu bună orînduială prin-

tre

locuitori

şi cu cuvinte

de

omenie,

fără

de

a ocări

şi a înjură, saii

a bate şi a căzni, că veri-când se va dovedi că ati urmaţ împotrivă,
se va pedepsi cu grea pedâpsă; de apururea să însciinţeze la Caimacamul Craiovei şi la dumnâ-lui Vel Spătarul de veri-ce sar întîmplă şi se va simţi în partea locului, aflându-se cu tâtă purtarea
de grijă următor şi săvirşitor fără de cusur la tâte poruncile Domniei Mele, ce i se va da, sati prin cărţile domnesci, sati prin Divanul

Craiovei, oră prin dumnâ-lui Vel Spătarul; pe slujitorii căpităniei sale

să-l

după

aibă

nelipsiţi

poruneile

ce

după

sunt

orînduială,

date,

iar să

cu cal, cu arme

nu-i

şi cu portul

mituiască sai să-i facă.

lor,
.

.
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oprâscă intrarea şi eşirea din ţâră de individi fără de pășuş în regulă. (1)

și cu acest mijloc să-i lipsâscă din slujba Domniei Mele, căci de va
urmă așă, va fi lipsit din mila Domniei Mele; şi pentru slujba lui, să
aibă a luă adet căpitanul de la slujitori care din vechime este obicinuit, adecă câte 22 de parale poelon, ce se numesce al baltagului, şi
câte trei dile clacă pe an, iar nu mai mult. Poruncim şi vou€ slujitorilor numitei căpitănii să fiți cu supunere şi a ascultare căpitanului
vostru, ca să potă săvîrşi poruncile Domniei Mele şi trebile căpităniei şi povăţuirile Căimăeanului Craiovei şi ale dumnâ-lui Vel Spătarului, căci veri-carele se va arătă cu nesupunere, se va pedepsi spre
pilda şi altora ; întwalt chip să nu fie, căci aşă este porunca Domniei
Mele; i saam receh gpd.—1812 Noembre 27.
(Cod. LĂXV, fila 4)
Carte

de căpitănie

de scaune.

Slugei Domniei Mele ....,....
pre carele, după alegerea
dumnâ-lui Vel Spătarului, Pam făcut căpitan de scaune la sud. . .
.
„ „casă se afle cu purtare de grijă la trebile acestii căpitănii, să fie
nelipsit de lângă dumnâ-lor boerii ispravnicii ai judeţului, a-i da tot felul de ascultare la trebile căpităniei ce-l va orîndui, după obiceii, cum şi
osebit să fie dator a însciință la dumnâ-lui Vel Spătar adesea veri de
ce sar întîmplă şi va simţi în judeţ şi, ferindu-se a face niscare-va
jafuri sau supărări iocuitorilor cu cheltueli şi altele fără poruncă, că
se va învinovăţi nu numai a selipsi din căpitănie, ci și a se şi pedepsi;
şi pentru slujba lui să aibă a luă obicinuitul avaet de la slujitori, câte
22 de parale banii baltacului şi câte trei dile clacă pe an. Poruncim
drept aceea și vout slujitorilor, să daţi supunere şi ascultare căpitanului vostru pentru veri-ce pricină i se va orîndui de către dumn6lor ispravnicii judeţului, ca şi el să potă săviîrși t6te la vreme, căci
carele se va arătă cu nesupunere, să scie că se va pedepsi spre pilda
şi celorlalţi; i saam receh gpd.—1812.
(Cod.

LĂĂV,

fila 5»,

(1) Publicaţii la toţi vătașii plaiurilor.

Sluga Domniei Mele vătaşe

de la plaiul ....... sud...... Fiind-

că pentru paza bunei orîndueli şi ferire de cele împotrivitore la nizamul marginii eşti poruncit şi povăţuit pe larg din ponturile Domnici
Mele, ce ţi s'aii dat la mâni când te-ai orînduit vătaf, în cari ponturi
se coprinde ca, pentru cei ce vor veni din lăuntru, ori cu paşuşuri sai
fără de paşușuri, în grabă să-i trimiţi la dumnâ-lui Vel Spătarui; înlăuntru în Ard6l să nu laşi pe nimeni să trecă fără de răvaşul durmn6lui Vel Spătarului, cari răvaşe să le strîngă şi la sfîrşitul fie-cărei luni
să le. trimiţi la dumnâ-lui Vel Spătarul; om din Ardâl ce va veni aici
cu trebuință şi va av6 paşuşuri să aibă voe a .veni prin scirea ta
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Căpităniile de mijloc sunt și ele însărcinate cu prinderea hoţilor.

(1)

povăţuindu-se a merge la ispravnieii judeţului, ca prin scirea ispravnicilor
să mârgă unde va vr$, iar tu în grabă să faci două însciinţări: una la
dumne-lui Vel Spătarul şi alta la ispravnici; iar pe care îl vei găsi
trecut peste plaiu fără, de paşușş, prindându-l, să-l ţii acolo poprit şi numai decât să însciinţezila dumnâ-lui Vel Spătarul; în fieş-care două săptămâni odată ești dator.să însciinţezi la dumnâ-lui Vel Spătarul de orice se va întimplă în plaiă, precum și când nu se va întîmplă nimic
iarăşi să însciințezi. Acum ne făcă arătare dumnâ-lui Vel Spătarul, că
încă de când s'a orînduit dumnâ-lui cu dregătoria Spătăriei, tu nu
ţi-ai păzit acâstă datorie, arătându-te cu totul neurmător poruncilor şi
nizamului acestuia, pentru care eră a ţi se face căduta pedâpsă; dar
iată astă una dată trecând-o cu vederea, cu străşnicie îți poruneim că
de acum înainte, când nu vei fi următor întocmai ponturilor şi nizamului acestuia, să scii cu hotărîre că nu numai te voit pedepsi, ci vei
fi şi lipsit din vătăşie.—1813 Septembre 14.
(Cod. LXXIV, fila 86.)

(1)

Carte de căpitănie

de mijloc

dincâce

de OIL.

Slugei Domniei Mele, pre carele prin alegerea dumnâlui Vel Spătarului Pam făcut Domnia Mea căpitan la căpitănia
a.
sud... . ..ca să aibă volnicie cu acâstă carte a Domniei Mele de a face
mai sus disa căpitănie şi pe toţi slujitorii acestei căpitănii zapt şi să fie
următor cu t6tă silința şi privigherea cuviinci6să la săvîrşirea trebilor acestei căpitănii, adecă să aibă datorie a străjui în poporul căpităniei

sale

de

Gmeni

răi, de

hoţi, de tâlhari, de

borfaşi şi de

toţi

aceia

ce vor pricinui pagube locuitorilor din satele ce se află în poporul
căpităniei sale și, veri-când va simți că s'au ivit unii ca aceștia, numai
decât să sară cu slujitorii acestei căpitănii, să-i prinqă ori cu ce mijloc
va pute şi să-i arate la dumnâ-lor ispravnicii judeţului, ca să li se facă
egzamei, şi după orînduială să-i trimiţă la dumnâ-lui Vel Spătarul, ca
să-i dea'la departamentul de criminalion; mai sus disul căpitan să
fie cu privighere şi cu multă luare aminte de toţi cei ce trec prin poporul acestei căpitănii, mergând şi viind, spre a-i sci cine sunt şi de
unde vin și unde merg, îngrijind ca să le fie călătoria cu linişte şi
nebântuită. de către: făcătorii de rele, şi: pe toţi cei ce vor veni de la
Bucuresci călători străini şi pe carele este orînduiala ain început de
a trece cu. răvașe de drum de la dumnâ-lui Vel Spătarul, să-i cerceteze după vechiul obiceii şi pe cari nu vor ave răvaşe să-i poprâscă
şi să-i trimiţă la dumnâ-lui Vel Spătarul cu însciinţare; către acâsta,
să se ferâscă de jafuri, de mâncătorii, de prădi, ca nici el, nică slujitorii căpităniei sale să nu pricinuiască supărare la un locuitor din pPopozul căpităniei sale, nici să c6ră căpitanul sai slujitorii conace şi să facă
cheltueli locuitorilor prin sate, precum nici cai de călărie, că pentru aceea
căpitanul îşi are avaetul stii, iar slujitorii sunt scutiţi; aşijderea să
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polcovnicilor,

încredere,

anumite

cari,

cu

Domnitorul
panduri,

mai

neferi,

cete de hoţi. (1)

se ferâscă căpitanul și slujitorii lui a nu prepune pe cine-vaşi cu pricină de hoţie sai gazdă de hoţi fără de a nu fi adevărat, făcând-o
într'adins pentru vre-o pismă veche sai pentru vre-un inferes de dobândă nedrâptă, ca să-i ridice și să-i porte de colo până colo, precum
și la umbletele lor, să se pârte cu bună orînduială printre locuitori şi
cu cuvinte de omenie, fără a ocări și a înjură saii a bate şi a căzni,
că veri-când se va dovedi că aii urmat împotrivă, se va pedepsi cu
grea pedâpsă. De-apururea să însciințeze la dumnâ-iui Vel Spătarul
de veri-ce s'ar întîmplă şi sar simţi în partea locului, aflându-se cu
t6tă purtarea de grijă următor şi săvîrşitor fără de cusur la tâte
poruncile Domniei Mele, ce se va da sai prin cărți domnescă, sai prin
dumne-lui Vel Spătarul, şi pe slujitorii căpităniei sale să-i aibă nelipsiţi din slujbă, după orînduiaiă, cu cai, cu arme şi cu portul după
poruncile ce sunt date, iar să nu-i mituiască sau să-i facă locuri, şi
cu acest mijloc să-i lipsâscă din slujba Domniei Mele; căci de va urmă
aşă, va fi lipsit din slujba Domniei Mele, şi pentru slujba lui să aibă
a luă adetul căpităniei de la slujitori, care din vechime este obicinuit,
adecă câte 22 de parale plocon, ce se numesce al băltagului, şi câte
trei dile clacă pe an, iar nu mai mult. Poruncim şi vouă slujitorilor
numitei căpitănii să fiţi cu supunere şi ascultare căpitanului vostru,
ca să pâtă săvîrşi poruncile Domniei Mele şi trebile căpităniei şi povăţuirile dumnâ-lui Vel Spătarului, căci veri-carele se va arătă cu nesupunere, se va pedepsi, spre pilda şi altora; într'alt chip să nu fie,
că aşă este porunca Domniei Mele; i saâm receh gpd.—-1812 Decembre 3.
(Cod. LĂXXV, fila 1 v,
”
(1) Dintre cetele mai repede prinse în 1812 a fost acea a lui Jianu.
La 30 Decembre 1812 Jianul cu şâpte din ai lui erai în grosul din
Romanați. Domnitorul trimite pe polcovnicul Gheorghe, «credincios boerul

domniei», să

lacă

acest

urmărâscă

şi să

pringă

restul

bandei.

act:

Carte prin

care se orînduesce

un polcovnice pentru

hoţi.

Fiind-că dumnâ-lui cinstit şi credincios boerul Domniei Mele Vel
Spătar aii făcut arătare Domniei Mele că la judeţul Romanați sait
dovedit câţi-vaşi dintre locuitori, cari, făcându-se cete, metahirisese
fapte tâlhăresci de vre-o câţi-va ani îneâce, căznind, prădând şi ardând lumea, dintre cari tâlhari s'ar fi prins acum un /aneul Jitanul
cu alți ș&pte 6meni ai lui, făcând un iaman de căpitan unul dintre
davagiii pe cari i-au dat la isprăvnicatul judeţului, drept aceea printr'acâstă volnicie a Domniei Mele se orînduesce credincios boerul Dom-
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este

aceea

ca

ispravnicii

niei Mele Gheorghe polcovnie za poteră, să m&rgă la isprăvnicatul
numitului judeţ, ca atât pe tâlharii ce se află prinşila închis6rea isprăvnicatului să-i ieă cu tâte ale lor, cât și pe alţii ce-i va arătă tâlharii
de
tovarăși ai lor, să caute ca să-i prindă cu ori-ce mijloc cuviincios
va
put6, însă fără a face omor, şi pe toţi în bună pază, cu tâte ale
lor,
să-i aducă la spătărie, spre a se cercetă, dându-se în scire și davagiil
or
ce vor fi, ca să vie la spătărie spre a-şi află îndestulare; poruncim
Domnia Mea dumnâ-vâstre ispravnicilor ai judeţului să faceţi teslim

în mâna

orînduitului

Domniei

Mele

pe

tâlharii de mai

sus, cu tâte

ale

lor dimpreună, cu tacrir şi egzamenele lor, ce li se va fi făcut acolea
la isprăvnicat, a-i aduce la spătărie; asemenea să dai şi tot ajutorul
orînduitului polcovnic, ce are trebuinţă, pentru prinderea celor-lalț
i

tovarăși

ai acestor

tâlhari,

veţi căd6 la învinovăţire.

(Pecetea

ca să nu

se cacirdisâscă

Tolco pisah.. —1812

pd.)

vre-unul,

Decembre

că

30.

apoi

Vel Logofăt.
Carle deschisă.

Dăm acâstă domnâscă a Nâstră carte lui Vasile căpitanul, prin
care
îl orînduim şi-l volnicim ca, împreună cu Gmenii ce i sai dat,
să 6să
pe afară prin judeţe şi, ori în ce parte de loc va simţi niscareva hoţi
şi făcători de rele, să se ieă după dînşii să-i isgonâscă, ori să-i
prindă
vii sau morţi, precum va putâ, de care poruncim Domnia Mea
dumnâvOstre ispravnicilor ai judeţelor, să-l cunosceţi pe numitul
Vasile de
orînduit întracâstă trâbă, cum şi vouă tuturor căpitanilor
de poteri
i poteraşilor ce sunteţi orînduiţi pe afară să-i daţi cuviiinci6sa
ascultare şi ajutor la cele ce va av trebuinţă, silindu-vă cu toţii
împreună
cu mare osiîrdie spre isgonirea şi desrădăcinarea hoţilor şi făcători
lor
de rele; aşijderea poruncim Domnia Mea și vouă părcăla
bilor din
satele unde va av6 trebuinţă numitul căpitan Vasile să-i dați
din sat
în sat, câte şepte cai de călărie, ca să încalece șepte panduri
ce are
împreună cu dînsul,i câte o căruţă cu cai unde va avâ iarăşi
trebuinţă,
ca să i se înlesnâscă săvîrşirea acestei slujbe, cu care este
însărcinat şi
orînduit de Domnia Mea ; i saam receh spd.—1815 Iunie
11.
(Cod. LĂXIV, fila 244.)
Vel Logofăt.
(Pecetea epd.)
.

Fiind-că acest. . . ... . . . “ai orînduit de Domnia
Mea ca îm:
preună cu. . . . panduri ce s'a orînduit să 6să afară
prin ţâră ori
unde va audi că s'au ivit niscai-va hoţi şi făcători de
rele, să se ieă după
dînșii şi, ori vii sait morţi prindându-i, să-i trimiţă
aici, de aceea i sai
dat acâstă domnâscă a Nâstră volnicie la mânile lui,
prin care poruneim
Analele

4.

R.—Tom.

XX.— Memoriile

Secj. Istorice.

6
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decât o
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di, mult

două, şi imediat

cu

și dumnâ-v6stre ispravnicilor ai judeţelor, ori unde se va întîmplă a
se află numitul orînduit cu potera sa, să-i daţi tot felul de ajutor la
ori-ce discolie vă va arătă că are spre săvîrşirea poruncei, precum şi
vre-un cal, ori-când se va întîmplă a-i trebui ca să-i trimiţă unde-vaşi
vre-o vestire, să i se deă fără zăbavă; asemenea poruncim şi vouă
polcovnicilor, zapciilor și căpitanilor de prin judeţe, ca ori-când vi se
va face scire de către acest orînduit pentru vre-o întîmplare şi trebuinţă asupra acestei madele, îndată să săriţi împreună cu Gmenii
voştri spre ajutorul săi; i saam receh gpd.—1814 Iunie 7.
(Cod. LĂXIV, fila 126 v)

Volnicie deschisă prin

care se orînduesce Vasilie Ghiulerea să intre
în județ după hoți.

Fiind-că am luat Domnia Mea în scire că pe afară s'ai ivit hoţi
şi făcători de rele, de aceea dăm acâstă domnâscă a Nâstră volnicie lui Vasilie Ghiulerea aga, pe carele îl orînduim şi îi poruncim
ca, împreună cu neferii săi, să 6să în judeţul Ilfov, Vlaşca şi în sud
Ialomiţa, şi veri-unde va simţi că s'au ivit prin numitele judeţe cevă
hoţi, numai decât să se ică după diînşii, să-i isgonâscă, sai să-i prindă
ori vii sau morţi de se vor împotrivi, şi să-i trimiţă aici împreună cu
tâte ale lor; pentru care poruncim Domnia Mea dumnâ-vâstre ispravnicilor ai numitelor judeţe să cunâsceţi pe numitul Ghiulerea agă de
orînduit înti”acâstă tr6bă, precum şi vouă tuturor căpeteniilor de poteri
i poteraşilor ce sunteţi orinduiţi prin numitele judeţe, să-i daţi cuviinciosul ajutor la cele ce va av6 trebuinţă, silindu-vă cu toţii dimpreună cu mare osîrdie, spre isgonirea şi desrădâcinarea hoţilor şi făcătorilor
de rele; așijderea poruncim Domnia Mea şi vouă părcălabilor i sătenilor
din satele acestor judeţe, unde va av6 trebuinţă numitul Ghiulerea agă,
să-i daţi câte o căruţă cu cai, ca să i se înlesnâscă săvîrşirea acestei
slujbe cu care este însărcinat şi orînduit de Domnia Mea; i saam receh
2pd.—1816 Aprilie 15.
(Cod LĂXXAIV, fila 244,
Vel Logofăt.
(Pecetea

pd.)

”

După pliroforia ce Ni se dă asupra pricinei, cu cale fiind anaforaoa
acâsta a cinstitei spătării, o întărim Domnia Mea, cu hotărîre ca întocmai să se urmeze, și poruncim dumnâ-tale Vel Spătare, cu câtă
pagubă vor încredinţă, atât Serdarul Fărcăşanu cât şi acei dece lo-

cuitori, prin blăstem, că i-ai pricinuit tâlharii ce i-ai călcat, să le-o îm-

plinesci ori de la însuşi pîritul căpitan sai (neavând el stare) de la
chezașul săi, ca să fie şi spre pilda altor asemenea următori. — 1813
Maiu 8,
(Cod. LĂXVI, pag. 202,
Vel Logofăt.
(Pecetea

pd.)
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cu ceea ce mai apoi în Muntenia

se diceă

tacrir,

Prea Inălțate Domne,

Dumne-lui Serdarul Răducanul Fărcășanul aii făcut
arătare la spătărie că la moşia dumnâ-sale Coenii sud Vlașca, aflându
-se la 25 Aprilie într'o Vineri n6ptea spre Sâmbătă, s'aii vădut
împresurat de lude
8
tâlhari,

cari

atât

pe

dumnâ-lui,

cât

şi

pe

din

Gmenii

dumnâ-sale
puindu-i în caznă în patru rînduri, a trimis la Nicolae
căpita
nul de
la Feleştiâca ca să vie cu catanele, pe de-o parte
adecă să seape pe
dumnâ-lui şi pe de alta să prindă pe tâlhari, și
până
şi cu sila dumnâ-lui Serdarul Iancul Călinescul, isprav nu Vai pornit
nicul judeţului,
ce se întîmplase atunci la Feleştidca, el nu sai
arădicaţ de sineşi să
vie, când toemai după ce îl lăsaseră hoţii abiă ai
venit şi numitul
căpitan, având cu sine ș6pte catane numai, fără
de fişicuri şi fără a
av6 vre-o gătire ca un căpitan, în care vreme, aflându
-se hoţii încă
în sat la o casă şi mijloc de ai prinde fiind, Vaii
silit destul Gmenii
Serdarului, arătându-ă şi locuri pe unde să-i împres
âre, și numitul, nedând ascultare, ai început a aruncă focuri în văzduh
și hoţii, augind
slobodire de focuri, şi-ati lăsat şi mâncarea ce gătiser
ă
şi tugind ati
scăpat, cari i-au luat tot cu ce s'aui aflat pe lângă
dumnâ-lui, abiă
lăsându-l cu vi6ţă, și afară din cele cu cari ai jăfuit
pe dumne-lui
au mai jăfuit atunci încă gece case din sat, cerând
despăgubire de la
însuși căpitanul ca unul ce nu s'aii afla sirguitor
la paza datoriei sale.
Aducându-se apoi şi căpitanul cu voinicie şi la judeca
tă înfăţișându-se,
s'aii întrebat căci n'aii săriţ de loc cum ati luat
scire şi de ce nu-şi
are catanele în t6tă vremea gata, cum Şi căci nu
ait iconomisit să
prindă pe hoţi în vreme când şi înlesnitârele
mijloce i s'au aătat,
aflându-se hoţii încă în sat? şi ait răspuns că pe
loc, cum l'aii însciinţat, cu câte catane s'a găsit, zăbovind numai
până a se găti,
au și venit la Coeni, când ai găsit pe dumnâ-lui
Serdarul sloboă ȘI,
în adevăr, cu tertipuri muncind a-i prinde, ai luat
hoţii de scire şi
ai scăpat şi, cu t6te că s'a pornit după dînşii,
aruncând şi focuri,
dar n6ptea fiind, s'a cacirdisit; iar căci să pîrăsce
că n'aii avuţ nici
o gătire pentru acâsta, de se va şi învinovăți,
dar până atunci ne
mai ivindu-se hoţi nicăiri, cum şi catanele, ca
nisce țărani, aflându-se
în munca câmpului, vremea i-ai întîmpinat fără
a pute să aibă gătire şi că, dei

va sili mai mult decât le este lor cu puterea şi voia,
fug în hazul tureese (fiind apr6pe), precum au fugit
și
alții, apoi el singur numai ce pote face? datoria
şi-aii făcut-o,
numai

decât

că cum
ai luat scire, de loc, însciinţând și pe dumnâ-lor
ispravnicii, ai şi
venit la Coeni, unde după ce din sat ai scăpat
hoţii şi vrând să se
ieă după dînşii, nu Vai lăsat dumnâ-lui Serdarul,
ce Vai oprit lângă
dumnâ-lui până a doua di, temându-se să nu
se întâreă hoţii să-l
om6re. Deci căpitanii sai polcovnicii datorie
având pururea să-şi
străjuâscă popsrele despre rîndul făcătorilor de
rele, ca unii ce pentru
ac6stă trâbă numai sunt orinduiți, şi mai
vîrtos numitul, că au
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iar în Moldova dopros, să se trimiţă hoţul prins la Bucuresci, respective ia Craiova, unde să fie iarăşi neîntârdiat judecat de depar-

tamentul criminalilor.
In 1813 Sept. 13, Domnitorul îngăduesce arestul preventiv în judeţ
până cel mult trei gile. (1)
Vornicia obştirilor. Caragea întăresce din noi, la 18 Iunie 1813, an-

ajuns la vreme, când puteă să prindă hoţii, de puneă silinţă şi aveă
Gmeni destui cu gătire de cele trebuincidse la o pricină ca acâsta,
mai ales fiind hoţii încă în sat şi arătându-i şi mijlocele cu cari puteă
să-i prindă, şi el împotrivă, prin urmări de nedestoinicie, ca un nedestoinic
purtându-se, s'au cacirdisit hoţii, judecata găsesce cu cale să plătâscă

numitul căpitan de la sineşi ttă paguba, atât a dumnâ-lui

Serdaru-

lui, cât şi acelor dece locuitori, pe cât vor încredinţă cu blăstem la
sfinta mitropolie că de către acei hoţi prin jăfuire li s'au făcut; iar
neavând căpitanul mijloc de plată, să se apuce chezaşul lui a plăti.
Părerea judecății este aşă, iar hotărîrea cea desăvirşită rămâne a se
face de către Înălţimea Ta.— 1813 Maiii 10.
(Cod. LĂXVI, pag. 202.)
Vel Spătar Constantin Calistrat.
(1) Publicaţii la tote județele pentru
nicaturi,

ci să-i

hoți, să nu-i ţie la isprâv-

timiţă

aici.

Dumnâ-vâstre ispravnicilor ot sud . . . . . . sănătate. Am luat
Domnia Mea în scire că pentru tâlharii hoţi și făcători de rele, cari
se prind pe afară pe la judeţe, cum și pentru gazdele lor, că dumnevâstre nu păziţi datoria ce aveţi, ca, după ce se prind acest fel de
Gmeni în faptă de hoţie saii gazdă, să le faceţi egzamenul lor și să-i
trimiteţi aici la d-lui Spătar, cu însciințare către Domnia Mea, ei îi
ţineţi la închis6re acolea la isprăvnicat dile .multe; așijderea aţi fi
obicinuind şi alţă urmare, adecă de globiţi pe unii ea aceştia şi-i slobodiţi, fără de a-i trimite aici; pentru cari acestea, fiind-că sunt nesu:
ferite la audul Domniei Mele, iată vă poruncim straşnie ca, de acum

înainte, când se prind hoţi şi făcători de r&i, cum şi gazde, să nu se
ție acolo la judeţ mai puf decât trei dile, până să li se facă cercetarea şi examenul lor după orinduială, și apoi cu acel examen şi
cu f6ie de tot avutul lor cu bună pază să-i trimiteţi aici la spătărie,
cu

însciinţare

ție acolea

către

dumnâ-lui

Vel

Spătarul,

iar

mai

mult

să nu

se

închişi, nici să se facă risipă avutului lor, luându-se de unii

alţii, căci împotrivă

de

se va

face urmare,

nu

numai

vâstre şi de Gmenii ce-i aveţi, să sciți cu hotărîre
şi fiţi sănătoşi.—1813 Septembre 13.
(Cod. LĂXIV, fila 85 v.)

de

către dumn-

că aveţi a da sâma,
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din 1811, prin

care se dispune

că

Publicaţii în 12 judeţe de dincâce de Olt către ispravnici,
pentru
hoţii ce-i vor prinde, să-i trimiţă cu grabă aici la spălărie.
Dumnâ-vâstre ispravnicilor ot sud. ... sănătate. Cea mai întâi
silinţă
şi îngrijirea domnescei Nâstre oblăduiri fiind-că privesce spre
liniştita
petrecere și ocrotirea locuitorilor de obşte despre ori-ce supărăr
i de
hrăpitori şi făcători de rele, urmâză după cuviinţă a se pune în
lucrare
şi (te mijlâcele cele putinci6se, spre a se ivi rodurile acestei
bunevoințe a Domniei Mele. Una din cele simţitâre supărări a obştei
locuitorilor fiind şi urmările hoţilor i ale tâlharilor, ce se ivesc
şi se încunjură prin judeţe, nu puţină îngrijire trebuesce şi pentru a lor
înfrînare şi desrădăcinare; de aceea dar, pe lângă cele-lalte privigh
eri
ce urmeză a se face napristan, spre paza acestui nizam al înfrinăr
ii
şi desrăd&einării

tâlharilor

doua

fără

şi făcătorilor de rele, straşnice vă

poruncim

Domnia Mea, ca de acum înainte, ori-când se va prinde vre-un
hoţ
prin judeţe, să vă feriţi a nu-l ţin6 aci mai mult decât o
di şi a
di

îndată,

de

zăbavă,

cu

egzamenul

lui, să-l

trimiteţi

la spătărie, ca de acolo să se dea după orînduială în cerceta
rea
partamentului criminalion, căci de vom află Domnia Mea că
V'aţi
mai mult decât o gi, să sciți cu hotărîre că fără de milostivire
vă
pedepsi pe înșivă tot cu pedepsa la care s'ar osîndi acel hoţ,
de a vă fi primit nici un cuvînt de îndreptare sai pricinuire.—
Decembre 3.
(Cod. LĂXIV, fila 4 v,)

aici

deţinut
vom
fără
1812

Șese cărți, una către Cuimacamul Craiovei şi către dumnelor boerii
divaniţi de acolo și cinci cărți către ispravniciă dintr
acele
cinci judeţe ot peste Olt pentru hoţi,
Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele al căimăcămiei
Craiovei
şi dumnâ-vâstre boerilor divaniţi de acolo, sănătate. Cea
mai întâit
silinţă și îngrijire a domnescei Nâstre oblăduiri fiind-că
privesce spre
liniştita petrecere şi ocrotirea locuitorilor de obște despre
ori-ce supărări de hrăpitori şi făcători de rele, urmeză după cuviinţă
a se pune
în lucrare şi t6te mijl6cele cele putinci6se, spre a se ivi roduril
e acestei
bune-voinţe a Domniei Mele. Una din cele mai simţitre
supărări a

obştei locuitorilor fiind şi urmările hoţilor i ale tâlharilor, ce se ivese
și

se încunjură prin judeţe, nu puţină îngrijire trebuesce
şi pentru
a lor înfrînare și desrădăcinare; de aceea dar, pe lângă
cele-lalte privigheri ce urmâză a se face napristan, spre paza acestui nizam
al înfrinării
și desrădăcinării

tilharilor

şi făc&torilor

de

rele,

voim Domnia

Mea de a se păzi şi acest nizam de acum înainte, adecă
ori-când se
va prinde vre-un hoţ prin judeţe, să nu se ție mai mult
de o di, ori
la isprăvn

icături

sai la căimăcămie,

şi a doua

di îndată,

fără

de
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«calemul

condicarului

bate, adecă Caragea
pers6na

şi al sameşului

face

celor cari, la 1813

aceste

_

obştirilor»

funcțiuni

Iulie, ocupaii
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să rămână

inamovibile,

asemenea

neschim-

cel puţin

în

slujbe. (1)

zăbavă, cu egzamenul lui, să se trimiţă în cercetarea departamentului
criminalion de aici, pentru care şi poruncim ca îndată să trimiteţi
embereclisitele domnescile Nâstre cărţi către ispravnicii acelor judeţe,
ca să le fie sciut că de se va face urinare împotriva acestei domnescei
Nâstre porunci, însuşi acei împotrivă următori vor fi căduţi în pedâpsa
aceea cu care s'ar osîndi acei hoţi, fără dea le fi primit vre-un cuvînt
de îndreptare sau pricinuire.— 1812 Decembre 3.
i
(Cod. LXĂIV, fila 5.)
Siguranţa de hoţi pare că nu eră mai mare în Bucuresci, mai ales
în mahalale. Dovadă la acâsta pâte fi următorul act:
Pitac

la dumne-lui Vel Spătar, de a străjui cu străşnicie
noptea prin mahalale. :

Dumnâ-ta Vel Spătare, cum că cea dintâiii datorie a dregătorici
spătăriei este de a străjui atât aici mahalalele politiei, cât şi pe afară,
de către cei netrebnici şi făcători de rele, acâsta îţi este forte bine
sciută şi Domnia Mea pentru aceea te-am orînduit într'acâstă dregă:
torie, dar împotrivă audim că la mahalale pătimesc nptea, făcânduse hoţii, spargeri de case şi de biserici, şi făcătorii de rele, cari se înconjură n6ptea spre săvîrşirea răului lor cuget fără de nici o sfială,
vădând că nu-i întimpină nici un zabit prin căile lor; de aceea iată
cu de-adinsul și cu străşnicie poruncim dumne-tale, ca de astădi înainte
să împănezi n6ptea tâte mahaialele cu străji vrednice de zapcii şi
neterii spătăriei, de a se înconjură t6tă n6ptea spre pază, precum şi
însuţi dumnâ-ta să te înconjuri, după datorie-ţi, iar străjile să înconjure până la diuă, și să aibi negreșit mare privighere de a nu mai
veni la audul Domniei Mele că s'aii 'mai întîmplat unde-vaşi vre-o
hoţie, sau aită asemenea faptă prin mahalale, căci se va socoti neînerijire şi nedestoinicie a dumnâ-tale.—
1813 August 9.

(Cod. LXXIV, fila ?9,)

(1) Cât pentru condicarul şi sameșul obștirilor, hotărîm Domnia Mea
ca, în câtă vreme se vor află slujind cu osîrdie şi cu credinţă fără de
a se abate în vre-o urmare împotrivă, amîndoi să rămână nestrămutaţi
dintr'aceste slujbe, iar pentru banii ce se strînge la cutia obştirilor,
atât din iraturile
anaforaoa acâsta

cutiei, cât şi de ai clironomiilor, întru tâte întărim
a dumnâ-lui biv Vel Vistierului Ioan Moscu, epistatul

epitropiei obştirilor, şi poruncim, sameşule

i condicarule

al epitropiei

obștirilor, ca întocmai să fiți următori, căci împotrivă urmând,

de se
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Numer6se orîndueli, întocmiri eu pitace şi chris6ve avem de la Caragea
vor perde cevași bani de la cutii, veţi fi îndatoriţi de a-i plăti
chiar din casele vâstre.— 1813 Iulie 3.
(Pecetea

înşivă

Vel Logofăt.

spd.)

Prea Inălţate Domme,

După luminată porunca Inălţimii Tale ce Ni se dă la acâstă jalbă
a lui Michaiit biv III logofăt, condicarul epitropiei obştirilor, făcând

cercetare,

cu

Mart 8, după
taină, ce

t6te

că vă&duiii anaforaoa

ce şi-aii dat obştâsca

ai fost

într'acâstă

slujbă

Vorniciei obștirilor

datorie
multă

Anton

sumă

de

din 18 1811

biv III logofăt
ani,

za

şi se întăresce

a fi numitul Michaiă într'acâstă slujbă, văduiii şi altă carte a Divanului țării cu 16 1812 Iulie 28, prin care arată că, pliroforisindu-se de
acest calem a fi din cele ce nu se pot schimbă, pentru că se păstrâză
condicele şi chris6vele şi clironomiile copiilor sărmani, că schimbându-se
se face încurcătură la acest fel de pricini, zmăcinându-se din mână în
mână, pentru care şi hotărasce ca să fie Mihaii jăluitorul neschimbat
de la acestă slujbă; mai văduiă şi altă poruncă a dumnâ-lor boerilor
Caimacami, ce eră orînduiţi de Inălţimea Ta, de la Octombre 6, prin
care asemenea întăresce pe jăluitor să fie neschimbat la acâstă trâbă.
După acestea tâte, atât dumn-lor boerii ce se aflati epistaţii epitropiei îl arată de vrednic, cât şi însumi, cercetându-l, m'am îndestulat
că'se portă cinstii, vrednice, cu pracsis, atât cât au fost după vremi
logoi&t la departament, cât şi la calemul acesta, în diastimă de doi
ani, de când se află într'acâstă slujbă și până acum, de când m'am
orînduit de către Inălţimea Ta la acâstă dregătorie, nici un cusur la
datoria slujbei sale n'aii făcut. De aceea dar, în adevăr este că acest

calem de se va schimbă pe tot anul, zmăcinându-se chris6vele, condicele
clironomiile copiilor sărmani, din mână în mână, se face încurcături,

de nu se pâte luă plirotorie de vechile pricini, mai vîrtos şi pagubă
clironomiilor, ce cu poruncă şi fără poruncă se pun depositon la epitropie, şi urmâză ca să fie logofătul calemului acestuia nestrămutat.
Drept aceea, găsesc cu cale ca nu numai pentru numitul să se deă
întărire a fi neschimbat din tr6ba condicăriei, ci încă nici sameşul
epitropiei să nu fie strămutat, a nu se întîmplă catachrisis din pricina
schimbărilor, fără numai când se vor găsi învinovăţiţi la treba datoriei
lor, atunci chiar de Inălţimea Ta, cercetându-se, de vor fi în vină, să
fie lipsiţi. Osebit de acesta, fiind-că am vădut că dumnâ-lor Vornicii ce
după vremi s'aii aflat la acâstă dregătorie, ai pus mâna şi ai luat
bani din epitropie şi acum nu se pot împlini, să li se poruncâscă, atât
sameșului,

cât

şi condicarului,

ca nică odinidră să

nu cuteze

a da bani

Vornicilor după vremi din clironomii saă din iraturile cutiilor, nică cu
nume de împrumutare, nici măcar cu ori-ce cuvînt, fără de porunca

Inălţimii Tale, căci de vor cuteză a da într'acest chip bani, să se în-
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cu referință la sraturile administrative, la veniturile « Vorniciey
obștirilor». Acestea le vom aduce la capitolul edilitaţii.

Dăm

aici o serie de acte relative

la posfelnicei şi diverși

slujbaşi

subalterni ai Divanului. (1) Sunt numele acestor mică funcţionari şi
scudatoreze a plăti sameşul și condicarul din casele lor; afară când vor
prisosi bani, ori din clironomie, sai din ai cutiilor, prin sciința Vornicului se vor da în dobândă la locuri sigure, şi la trebuinţă, când se
vor cere, să-i r&spungă cu dobânda prin logofătul calemului de unde
s'au dat. De aceea dar arăt Inălţimii Tale, ca să se facă cea desăvirşită hotărîre de către Măria Ta.— 1813 Iunie 18.
(Cod. LXXVI, pag. 507.)
Ioan

Moscu.

(1) Iacă din ce feluri de Gmeni

se făcea

postelniceii :

Cărţile postelnicilor ce se înnoese de Măria Sa Prea Inălţatul nostru
Domn J& Ioan Gheorghe Caragea Voevod. 1813 Februarie.
Asanache Vornic, Sărdar Costi N eculescu, după cartea Măriei Sale
Constantin Ipsilant, 1813 Februarie 26.
Vlad sin Dinul ot Bucuresci asemenea, 1813 Februarie 26.
Bobe sin Gheorghe Bobu ot sud Slam-Rîmnie asemenea, 1813
Februarie 23.
Alexandru sin Constantin, 2-lea grămătie Notara din Focşani sud
Slam-Rîmnic, 1813 Februarie 33.
Manole sin Andreiă ot Focşani sud Slam-Rîmnie ipac, 1813
Februarie 23.
Petre sin Vasile din Focşani sud Slam-Rîmnie ipac, 1813 Febr. 23.
Andreiii Boţin . . . ipac, 1813 Februarie 23.
Toma sin loan Paraschivescul, sud Slam-Rîmnie ipac, 1813 Febr. 23.
Ivan Măcşinoiu . . . ipac, 1813 Februarie 23.
Simion 'Țigănescul sud Slam-Rîmnic ipac, 1813 Februarie 23.
Sandul Munteanu ipac, 1813 Februarie 23.
Neculai sin Constantin ipac, 1813 Februarie 23.
Băjanu sin Dumitrașco ipac, 1813 Februarie 23.
Călin sin Ioan ot sud Slam-Rîmnie ipac, 1813 Februarie 23.

Răducanu

larca

ot sud

Slam-Rîmnic,

1813

Februarie

23.

lanco lanaşco Bagdalţăi sud Slam-Rîmnic, 1813 Februarie 23,
Michaii zet Pastia ot Focşani sud Slam-Rîmnic, 1813 Februarie 33.
Zisul Goronescul sud Siam-Rîmnic, 1813 Februarie 23.

Alexandru Podean

Teodorescu

sud Slam-Rimnic ipac, 1813 Februarie 23;

sin Băban

„ Februarie 26,

sud

Slam Rîmnic, cu sinet de la l& 1811

-
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tii minunate

elemente,

89

din cari mai târdiii se va formă mica boerime,

Dumitru ot sud Slam-Rimnie, cu dovedi
a tost postelnicel, 1813 Februarie 26.
(Cod. XXXIV, pag. 168.)
Tot postelnicei

de la sud

isprăvnicesci

Saac

vechi că

1813.

Constantin sin loan Carpenişanu, după cartea Măriei Sale Ipsilant,
1813 Februarie 23.
Dumitrache Slăniceanu sud Saac ipac, 23 Februarie.

Vasile

sin

Dumitru

Dragomir
Dumitru

Hristea

Gheorghe
Joan

ot Văleni

sin Constantin
sud

Bozianu

Păltineanu

Saac

sud

sud

sud

Buesasci
ipac,

Saac,

Februarie

ipac, Februarie

Februarie

Saac ipac, Februarie

Saae

ipac, Februarie

23.

23.

23.

23.

23.

Voicilă sin Stanco ot sud Ialomiţa ipac, Februarie 23,
Sava Logofeţel ot Bucuresci ipac, Februarie 23.
Dumitrache sin "Teodor Ursoianu sud Saac ipac, Februarie
Nicolae sin Gheorghe Boeroiu ipac, Februarie 23.
Gheorghe Dragocin ipac, Februarie 23.
Vasile sin Mareş Mitcărescu ipac, Februarie 23.

23.

Cu sineturile | Gavrilă sin Marin ipac, Februarie 26.
Divanului l Gherghe sin Popa Anghel din Bucuresci
Ai

si câte

Jude doi

Mateiii

Dulet

ipac,
Februarie 26.
| Gheorghe Ţerculescu 'Sălceanu ipac, Februarie 26.

Gheorghe sin Diaconu loan Domnescu
| bruarie 26.
ot sud

Saac

cu lude

ipac, Fe-

doi,

188
34 cărţi nouă deschise date dumnâ-lui Vel Logofătul, însă 30 la Maiii
16 şi patru mai înainte.
50 cărți nouă făcute cu locui deschis la April 21, date la 1813.
12 cărţi de postelnicei noi s'ait făcut la Decembre 15 şi sai luat
de grămăticul Postelnicului.
12 ipac s'au făcut la Februarie 25 anul 1813 şi iscălit de dumnâ-lui
Vel Logofăt, s'aii luat de grămătic Post.
9

ipac s'a făcut la 19 Martie 1813 şiiscălit de
dat Beizadelelor.

20 ipac s'au făcut tot la 19 Martie

1813, iscălit
Logofăt, s'aii luat de Vel Logofătul.

Vel
de

Logofăt, s'aă
dumnâ-lui

cărţi nouă a luat Belu, 1813 Martie 20.
ipac cu loc deschis la Vel Postelnic, 1813 Maii 8.
ipac la Meşteru Chiriac, 1813 Maii 18.
Ioniţă sin Niţă Ilarion sud Saac ipac, Februarie 33.

Costea Buzun,

Februarie 23.

Ştăncilă Oniţelescu

ipac, Februarie

23, cu sinetul Divanului.

Vel

V. A, URECUIĂ
care

la noi va ţin

loc de «fiers

€tat»

|

şi se va

864

substitui mai

târgiu

Dinul Vornic Drăghiceanu poleovnie sud Ialomiţa, Februarie 26.
Michalache sin Ianco, căpitan din Bucuresci ipac, Februarie 23.
Răducanu Cruţescu Brat Nicola, postelnicel Ialomiţa ipac, Febr. 16.
Dragu sin Grigorie, biv Vel Pitar Ialomiţa ipac, Februarie 16.
Stan sin Negoiţă, logofăt din sud Ialomiţa ipac, Februarie 21.
Stoian sin Niţu din Bucuresci ipac, Februarie 21.
Şerban sin Popa Şerban ot sud Prahova ipac, Februarie 25.
Ioniţă sin Gheorghe din Bucuresci, Februarie 95.
loan

sin

11 Nicolae
18

Nicolae

Piţiligă,

Bersoianu.

Trimise

cu

cartea

Divanului,

de

la

Saac.

sud

Februarie

35.

Lupul sin Grigorie sud Ialomiţa, bez acâsta ce este de Ialomiţa
după a Măriei Sale Ipsilant, 1813 Februarie 97.
Panait sin Popa Voinea sud Saac ipac, 1813 Februarie 28.
Dinul sin Stan Tohonsnul din sud Saac ipac, 1813 Februarie 28.
Dimache Logofeţel Hurduescu sud Saac ipac, 1813 Februarie 28.
Mareș sin Iordache sud Saac ipac, 1813 Februarie 28.
Minea ot sud Saac ipac, 1813 Februarie 27.
|
Efrem Hordăescu sud Saac ipac, 1813 Februarie 28.
39 Stefan sin Baltea căpitan Hordăescu din sud Saac, 1813 Februarie 28.
Ioan Fendul ot sud Saac ipac, după a lui Ipsilant,1813 Februarie 28.
Petrache

sin

Dolet

ot sud

Saac

ipac,

1813

Februarie

28.

Oprea sin Stan Măgurânu ot sud Saac, 1813 Februarie
Stefan sin Dolet ot sud Saac ipac, 1812 Februarie 28.
Andrei sin Dedul Vrăbiescu Vornic, Pitar Dumitrache
Saac, după
aceea s'aii

orga

sinetul tatălui s&u, făcut pe numele fiului
șters de sus, 1813 Februarie 28.

postelnicel

Martie

4, s'ai

din

Bucuresci,

trecut.

după

cartea

28.
din sud
săi, şi de

Divanului,

1813

Oprea din Craiova postelnicel ipac, după cartea Divanului, 1813
Martie 4.
Gheorghe sin Dumitru ot sua Vlaşca, după a lui Ipsilant, 1813
Februarie 23.
Stan sin Polcovnic Şerban ot sud Vlașca, după a lui Ipsilant,
1813 Februarie 23.
Michalache Plopeanul ot sud Prahova ipac, 1813 Februarie 23.
Panait sin Mărgărit ot sud Prahova ipac, 1813 Februarie 26.

Dobre sin Radu Vătavu ot sud Olt ipac, 1813 Februarie 33.
Stefan sin Ilie Totescu ot sud Olt ipac, 1813 Februarie 23.

Ioniţă . . ...

1813 Martie

1.
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clasei boeresci

şi-i va aduce disolvarea.

91

Mulțimea

numelor

de postel-

Dinul Odobescu din Bucuresci, după cartea lui Moruzi ot l&t
800 Aprilie 25, 1813 Martie 9.
Ioniţă Boşogescu ot sud Teleorman, de la Moruzi i Constantin
Vodă

Ipsilant,

1813

Martie

9.

Nicolae sin Preda ot sud Saac, prin cartea lui Alexandru şi Constantin Domni Ipsilanţi, ot 1&t 804 Iunie 25, 1813 Martie 9.

Dinul vnue Iordache Homorăceanu of sud Saac,
Ipsilant, 1813 Martie 9.
Apostol sin Tănase ot sud Teleorman, prin cartea
lui Ipsilant, 1813 Martie 9.

cu

cartea

lui

Moruzi,

lui
a

Radu sin Stoica ot sud Saac, după cartea lui Moruzii a lui Ipsilant

dică,

ot l6t 804 Iulie 25, care fiind perdută, s'a făcut după
1813

Martie

9.

Martie

11.

con-

Constantin de la sud Teleorman, după a lui Ipsilant;1813 Martie
11.
Ioniţă sin Mitul sud Teleorman, după a lui Moruzi şi Ipsilant,
1813 Martie 10.
(Gheorghe sin Cârstea sud Teleorman, după a lui Ipsilant,
1813
Martie 11.
Vasile ot oraşul Câmpulung, după a lui Ipsilant, 1813 Martie
11.
Gheorghe
Coşorânu din Bucuresci, după a Divanului, 1813
Martie 11.
Nâgul sin. . . ot sud Teleorman, după a lui Moruzi și
Ipsilant,

1813

Nicolae sin Ioniţă Stălp6nu sud Muscel, în locul tatălui s6u, 1813

Martie 14.
Mateiii sin Sandul din sud Ilfov, asemenea în locul tatălui
însă pre numele părinţilor lor aii făcut cărţi dommnesci,
Martie 14,
Pană Conţescu. . . .1813 Martie 18.
Constantin Orestânul ot sud Saac, noii, 1813 Martie 20.
Sterie sin Atanasie ot sud Saac, de la Moruzi și Ipsilant,
Martie 21,
Lazăr Polcovnie ot sud Muscel, de la Moruzi şi Ipsilant,
Martie 16.
Andronache

Hăbudânu

din sud Prahova,

Gheorghe

Nicolau

Ipsilant,
Tudorache

1813 Martie 16.
sin Dumitrache

vnuc

„1813 Martie 93.
Ioniţă Teișanu ovnuc

Zaharia

zet Decul

ot

Condeiescu

Martie 33.
sin Ignat

23.

Alexandru

Stancul

Matei

Iordache Paropa

de la mănăstire, 1813
Dumitrache Zadăricânu

Martie

Vistier

sud

căpitan

ot

Diîmboviţa,

Ipsilant, 1813

Sălcânu

ot

săi,
1813

1813
1813

Martie 22.

Craiova,

sua Ilfov, cu a Divanului,

din sud
sud

Ilfov,

Ipsilant,

Saac,

cu dovedi

Ipsilant,
1813

ot sud Ilfov, Ipsilant, 1813

Martie

Martie

1813
93.

21.

92
nicei
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din notă

arată încă

Tudorache

și bunul

ovnuc Gheorghe

LL

câștig

al lui
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Vodă

biv câuş. .....

şi al Marelui

„ot sud Saac,

Michaiă Suţu i Ipsilant, 1813 Martie 21.
Dumitrache Giugescu cu lude doi străini, Ipsilant, 1813 Martie 23.
Stroe sin Cernea din Bucuresci, de la Moruzi şi Ipsilant, iară
acum i s'a adăogat şi scutâla unei pivnițe, 1813 Martie 23.

Ivan

sin

Vasile

Condeieseu

din

Șerban sin Neagul Potropop ot
1813 Martie 27.
Christea sin Ioan Ciupitu, a lui
Dinul sin Potropop Stroe de
Martie 27.
Dumitru Constantin ot Focşani,
Mateiă

sin

Mateiu

Bucuresci,

sud Buzăi,

noi,

1813

după

Martie

Moruzi, 1813 Martie 27.
la Gălisesci, după dovedi,
Ipsilanti, 1813

19.

a lui Ipsilant,
1813

Martie 27.

Prisic6nu Bucuresci, cu doi seutelnică, Ipsilant,

1813 Martie 27.
Constantin sin Crăci Berleciu din Bucuresci, după a lui Moruzi
i Ipsilant, 1813 Martie 28.
Ioniţă sin Ioniţă Sălcânu din sud Saac, după Moruzi i Ipsilant,
1813 Martie 28.
Iordache Borcea ot sud Prahova, noi (Belu), 1813 Martie 19.
Toma Penescu din Bucurescă, după Ipsilant, 1813 Martie 31.
Constantin din sud Ilfov, după a lui Moruzi, 1813 Aprilie 1.
Radu Avram Islescul ot-sud Saac, noi (Belu), 1813 Martie 19.
Constantin Beşca ot sud Gorj, noii (Belu), 1813 Martie 19.
Gheorghiţă sin Ceauș Badea, of sud Ilfov, noi (Belu), 1813 Martie 20.
Stan lordănescu din sud Saac, să fie apărat de ori-ce dare şi
angarie ce va fi după vremi pe alţi postelnicei, după a lui
Ipsilant, 1813 April 3,
Grigorie şi Oprea din Bucuresci, după a lui Ipsilant, 1813 Mai 28.
Dumitrache sin Nicolae, cupeţ din Bucuresci, după a lui Ipsilant,
1813 Aprilie 3.
Ioniţă sin Ene din sud Saac, noă, 1813 Martie 19,
Petre sin Dinul ot sud Saac, noii, 1813 Martie 19,

Tudose

Chiriac

din

Bucuresci, nou,

1813

Martie

19.

Stancul sin Dănăilă ot Olteniţa, după cartea Divanului că aă
avut și carte domnâscă, 1813 Aprilie 9.
Anton sin Petre Dedulescu ot sud Saac, după Moruzi i Ipsilant,
1813 Aprilie 8.
Radu sin Stoica, s'a găsit în condică de la Moruzi şi Ipsilant,
1813 Aprilie 8.
.
Nicolae Popovici ot sud Muscel, de la Aleco Suţu, 1813 Aprilie 5.

Nicolae

Nâeșu

Ciocaniştea

Nicolae Hristu din
Barbul sin Nicolae

1813

sud

Ilfov, noi (Belu), 1813

Ciocaniştenu Ilfov, noă
Aprilie

21.

Martie

(Belu), 1813 Martie

19.

19.

Bucuresci, noi, 1813 Martie 19.
ot sud Muscel, după condică, Moruzi, Ipsilant,

-
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actelor de recunoscere ale acestor postelnicei. Nu

Mateiii sin Grigorie ot sud Muscel, asemenea,
1813 Aprilie 21.
lanache Găgescu din sud Saac, după a lui Ipsila
nt, Aprilie 21.
Constandin
Stefulescu ot sud Vîlcea, noii, 1813 Martie
19.
sin Dedu sud Saac, noii, dumnâ-lui Vel
Logofăt,

Dumitru

Martie 19. .
Ioan sin Oprea Şătrar ot sud litov, Ipsilant,
1813 April
Decul ot Ulmeni sud Ilfov, Ipsilant, 1814 Aprili
e 23.

Nicolae

sin

1813

24.

Const

andin Iordănescu ot sud Prahova, not,
b. 1813
Martie 19.
|
Gheorghe sin Vasile din Bucuresci, noii,
1813 Martie 19.
Anastase sin Constandin din Bucuresci, cu
doi Gmeni Şi O cârciumă (o vorbă nedescifrabilă), 1813 Aprilie
35.
(dem apoi vorba «<Ipsilant».)
Gheorghe Dimitriu, după a lui Moruzi, 1813
Maiă 6.
Radu Poenaru, după a lui Moruzi, 1813
Maiă 6.
Mateiu .... ot sud Mehedinţi, noti,
1813 Mai 8. Apost

ol sin Vel
Aprilie 29.

Vameș

Michail din Bucuresci, de la Ipsilant, 1813

Lupul ot sud Prahova, noi, 1813 Maiă
8.
Mateiu Băluţă Argeș, cu 4 Gmeni, cu
cartea

Domnului Ipsilant,
1813 Maiă 10,
Niţul Budiştânu Argeş, cu cartea lui Ipsila
nt, 1813 Maiă 10,
Niţu sin Popa Stan Argeș, cu cartea lui
Ipsilant, 1813 Mai 10.
Gheorghe Dușescu Bucuresci, noi, 1813 Maii
8.

Nicolae

Rusin

sud

Argeş,

noi,

1813

Maiu

8.

Ilie şi Popescu din Bucuresci, după cartea
Divanului că a avut
sineturi domnesci, 1813 Mai 15.
|
Gheorghe Cojorânul din Bucuresci, după
cartea Divanului țării,
1813 Martie 13.
Preda i Stănescu sud Saac, noii (Belu),
1813 Maii 8.
Mateiă sin Stefan, căpitan Bucuresci (Belu)
, 1813 Maii

Manole Gheorghiu

Mateiii

sin

“Stancu

Enache

Grecu,

Nicolae

din Bucuresci, noi, 1813 Maiii 15.
căpitan, nou,

noii (Pahar.

Străulescu,

noii,

1813

Belu),

Pahar.,

Maiui

8.

15.

1813 Martie .19.
1513 Martie

19,

Radu Dobrescu sud Prahova, Moruzi i
Ipsilant, 1813 Maii 29,
Vasile Tocilescu zet Manole Vernescu oţ
sud Buzăii, Moruzi-Ipsilant, 1813 Maiă 29.
Nicolae logofăt sin Popa Ioan ot Muscel,
Moruzi-lpsilant, 1813
Maiiu 28,
" Barbul

sin

Cârstianu

ție 15.
: Stanciu Cordescu
“lui

Petru

Belu, 1813

ot Condeiesci

ot sud
Maiui 8.

sin Ianuş (Paharnie

sud Ialomiţa,

noii, 1813 Mav-

Buză&i, noi, după mijlocirea PaharnicuBelu),

1813 Maii

8,
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mai puţin de 313 postelnicei, cu noi, cu vechi, sunt recunoscuţi de către
Gheorghe Michail ot sud Muscel, cu sinet Ipsilant,:1813 Maiit 30.
Michaiui Nepotul Ursianu sud Vîlcea, Ipsilant, 1813 Maiu 30.
Gheorghe Copăcescu, cu sinet Alexandru-Vodă Suţu, 1813 Mai 30.
Ioan sin Stefan Pitiştenu Argeş, noi (Pah. Belu), 1813 Maii 8.
Nicolae sin Anghel din sud Muscel, 1813 Maiii 30.
Oprea sin Staneiul sud Vlaşca, cu cartea Domnului Ipsilant,
1813 Aprilie .....
Gheorghe Bacioii, după dovedi că este postelnicel, 1813 Aprilie 8.
Badea Ioniţă, asemenea, 1813 Aprilie 8.
Nicolae Produlescu, după a lui Moruzi ot 16t

„1813

Maiu

30.

1800

|

Noembre

30,

Gheorghe sin Mihalcea Mazil ot sud Slam-Rîmnic, noi, 1813 Mai 15.
Ioniţă

Chicoş

ot sud

Slam-Rîmnie,

noii,

1813

Maii

15.

Mateiu Doicescu din Bucuresci, noi, 1813 Maii 8.
Gheorghe Haţiniţ, nou, 1813 Maiu 25.
Pârvu sin loan Cumpumiţi sud Saac, noi, 1813 Iunie 11.
Iorga Marcociu, 1813 Maiu 15.
Ioan sin Dima diacon domnesc, noii, 1813 Mai 15.
Panait sin Popa Iordache ot sud Ialomiţa, noi, 1813

Manole sin Gheorghe Sîrbul ot sud Ilfov, noi,
Şerban Varsăescu, Ipsilant ..... Iunie 12.
Chivul Logf. Bucuresc, Ipsilant, Iunie 12.
Radu

Nicolae
ţarea

Poenar

sud

Ialomiţa, Ipsilanti, Iunie

Vătav din sud Argeș, după
isprăvniciei, Iunie
7.

Maiii

13.

1813 Iunie

13.

7.

adeverinţă, estract i însciin-

Stan sin Popa 'Tudor od sud Saac, noii, Maii 15.
Iordache Păpurescu ot sud Ilfov, noi, Maiă 15.
Oprea Clăbescu sud Muscel, noi, Iulie 25.

Nicolae sin Popa Tudor ot Ulmeni, sud Ilfov, noi, Maiă 15.
Anghel sin Popa Tudor ot Ulmeni, sud Ilfov, noi, Mai 15.
Constandin sin Paraschiva Grecu, ot sud Saac, noi, prin Vel Log.
Maiu 15,
Constandin sin Răduean zugravu, Maii 18.
Gheorghe Butculescu . Teleorman, cu cartea Domnului Ipsilant,
„.. lunie 2].
Gheorghe sin Hagi din Bucuresci, noi, Iunie 13.
Ioniţă sin Gheorghe Stol. Teleorman, cu cărţi vechi, Iunie 21.
Drăghici sin Gligore, cu cărţi vechi, Aprilie 17.
Dimitrie loan din sud Ilfov, după a lui Ipsilant,
Sterie Gheorghiu din Bucuresci, 1813 Aprilie 26.

1813

Iunie

23.

Ilie sin Hagi ot mahalaoa Delea-nouă, noi; 1813 Aprilie 21.
Ioniţă sin Protopop Radu Slam-Rîmnic, Ipsilant, 1813 lunie 24.
Lupul Proşean Bucuresci, noii, dumnâ-lui Vel Logf., 1813 Maiu 25.
loan sin Pârvan din Bucuresci, cu lude patru, Ipsilant, 1813
Iunie 27,
:
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“Caragea. Câte din familiile actuale mai
cunoscute aii originea din
Atanasie ot sud Ilfov, noi, 1813 Maii 15.
Stoian sin Gheorghe Bucuresci, după a lui
Ipsilant, 1813 Iunie 21.
Badea Ghisdeviţ, cu trei Gmeni, Bucuresci,
cu cărţi vechi, 1813
Iunie 28.
Radu Scânteie ot sud Ialomiţa, după a
lui Moruzi şi Ipsilant,
1813 Maiă 23,
Dimitrie ot Slăvesci, sud Teleorman,
că este vechii, 1813 Iunie 28.

cu adeverinţa Comisului Rasţi
|

Iordache ot sud Teleorman, Alexandru Suţu,
1813 Iunie 28.
Dinul sin Ioniţă din sud Saac, noi, 1813
Mai 15.
Iamandi Ioan din Bucurescă, după a lui
Ipsilant, lude două şi o
cârciumă, 1813 Iulie 4.
Dimitrie sin Alexe ot sud Slam-Rîmnic,
noă, 1813 Aprilie 21.
Moisi Dănciulescu din sud Saac, noi,
1813 Mait 15.
Dumitrache sin Negoiţă Țuguiu din sud
Saac, noi, 1813 Maiui 15.
Negul sin Stan ot sud Buzsi, noi, 1813
Mait 15.
„+
+ din

Bucuresci,

lude doi

1813 Iulie 4.
Dumitrache

sin

o cârciumă, după a lui Ipsilant,

Radu

Podânul ot sud Saac, după a lui Ipsila
nt,
1813 Iulie 13.
Bănică sin Constantin Berlescu din Bucur
esci, în locul tatălui
săi, Pitar Dumitrache at luat-o, 1813
Iunie 28. Ioan Bălătânu Gorj, vechii, 1813 Iulie
12.
Răducanu

Nicolae

Fendu

sin Brat

Ilie sin

Dima,

Saac, noii,

1813

Muscel, vechii,

noi,

1813

Iunie

Iunie

12.

1813 Iunie
13,

13.

Nicolae sin Gheorghe. ........
Badea Ghizdăvăţu Bucuresci, cu cartea
lui Ipsitant, cu lude
1813 Iunie 28.

trei,

Radu sin Mirica, noi, 1813 April 12.

13 cărți de postelnicei s'aii făcut nouă Şi
s'au luat de dumne-lui
Postelnicul cu locul deschis, din cari
sai trimis la Craiova,
1813 Septembre 20.
Mateii sin Stefan Zicânu Posielnicel
sud Prahova, sai aşezat
Mateii

în locul

tatălui

Pantazi Zorilescu din
1813 Octombre 13.

Vladuţ Burdiharu

său,

sud

1813

Gorj,

Octombre

după

din sud Gorj, după

1813 Octombre 13.
Alexandru Roșianu ot sud
1813 Octombre 13;

Gorj, după

a lui

16.

Moruzi

a lui Moruzi

și

Ipsilant,

şi Ipsilant,

a lui Moruzi şi Ipsilant,
|

Nicolae Teodor, după a lui Moruzi,
1813 Octombre 21.
Dima din sud Saac, noi, prin grămă
tie Post, 1813 Octombre
Petrache
Stefan

sin Ioniţă

Cocoş

din

Răşniţă, noi, 1813 April

Bucuresci,

noi,

1813

April

19.

23.

22.
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Radu

19.

Pleşoianu
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E destul
ot

sud

să

cităm

Mehedinţi,

numele:
noii,

Constantin sin Michaii din sud
lant, 1814 Ghenarie 28.

Ilfov, după a lui Moruzi

Nicola

i Nicolae

Saac, 1813

Alexe

sin

Muşat,

Logofăt s'au trecut.
Coman

din

noi, sud
sud

Prahova,

noi,

April

1813

și Ipsi-

21, de Matache

1814 April.

Dimitrie loan Caciupul, noi, 1813 April 23.
“Stan sin Adreiu Ciocan ot sud Saac, de la Moruzi i Ipsilant,
1814 Maii 14.
|
Ioniţă sin Frăţilă zet Stâlpânu sud Muscel, Moruz, Ipsilant, 1814
Maiu 14.
"-Sandul sin Gheorghe Cinciulescu ot sud Gorj, Moruz și Ipsilant,
1814 Mai 14.
Dinul Măiean ot sud Romanați, Ipsilant. 1814 April 25.
Oprea sin Trizan sud Ilfov, noi, 1814 Maiă 16.
„ Christea

din

Bucuresci,

după

a lui Ipsilant,

1814

Iulie

Stroe sin Radul Mois6nu din Bucurescă, după Moruz
"1814 Iulie 21.
ă
Vasilache sin Polcovnic Michaii Corlătescu ot sud
nou,

1814

August

21.

şi Ipsilant,
î
'Teleorman,

6..

Sterie Dorobanţul ot: Craiova, noi, 1814 August 6.
Gheorghe sin Vladu Sătulul sud Prahova, noi, 1814 August
Nicolae vnuc Şătrar 'Tărtăşescu, noii, 1814 August 6.
Slavu sin Gheorghe ot mahalaua Agiu, noi, 1814 August 6.
Ilie sin

Dumitru

Năstase

de

aici din Bucuresci,

noii,

1813

April

sin Staicul ot. Bucuresci, noii, 1814 August 29.

21.

Năstase Postelnic ot Bucuresci, noii, 1814 Septembre 23.
Chiriţă sin Dumitru din Bucuresci, noii, 1814 Septembre 29.
Paraschiva sin Anastasiu din Bucuresci, noii, 1814 Noembre
Gheorghe

sin

bre 29.

E

Nica sin Popa

Tănase

Bilviu

din

Ilie ot Crăngură

Bucuresci,

noi,

18.

29.

1814 Noem-

din sud Viaşca, noi, 1814 Noem-

bre 29.

Dumitrache
Stefan

sin

Razu sin. Grigorie, noi, 1814 Decembre
Alexandru

Gem&nu,

noii,

1814

Decembre

15.
22.

Nicolae sin Vasile Cruţescu sud Ialomiţa, după a lui Moruz şi
Ipsilant, 1815 Ianuarie 15.
Stan sin Vasile Piscupescu sud Ialomiţa, după a lui Moruz și
_Ipsilant, 1815 Ghenar 28.
loniţă Cosâmbescu sud Ialomiţa, după a lui Moruz şi Ipsilant,

1815 Ghenarie 28.

Oprea Maltezan sud Ilfov, după a lui Ipsilant, 1815 Ghenar 28.
Gheorghe . . . .după a lui Ipsilant, cu o cârciumă i cu doi
Omeni

străini,

1815

Ghenar

28.
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Niculescu,

Iarea,

Slănicenu,

Bozianu,

Mitul sin David Ghizdăvescu,
lant, 1815 Ghenar 28. :

“9

Vrăbiescu,

după

Odobescu;

-Homori-

a lui Michaiă Suţul

şi Ipsi-

Ioniţă Ursescu sud Slam-Rîmnie, după a lui Moruz, 1815
Ghenar 28. |

“Michaiit ot sud Ialomiţa, după a lui Ipsilant,
1815
S'ai făcut la Decembre 10 trei-spre-dece cărţi
de
se află slujind şi la Ghenarie 31, 1815, cu osebit
sai trecut în condica de obiceiuri,
Ioniţă Vornic, Pitar Vilcea din Bucuresci, după
a
_ Ipsilant,

1815

Februar

25,

Ghenarie 28,
postelnicei ce
privilegii, şi
Ea
lui Moruz şi

Radu Logofăt ot sud Ilfov, după a lui Moruz
și Ipsilânt, 1815
Februar 25.
Ioniţă Pârvuleţ de la Caracal sud Romanați,
notă, 1815 Februar 10.
-

Anton Vistier Hristodul, noi, 1814 Noemb
re 10,
Iane sin Teodor Băltânu ot sud Dîmboviţa,
noă,
străini, 1815 Mart 6.
Ioniţă sin Constantin Rizu ot sud Muscel
, noi,

cu

doi

6meni

cu doi Gmeni
străini, 1815 Martie 6.
ă
Preda sin Ioniţă Coşocu din sud Vlaşea, noii,
1815 Martie 30,
Toncea Străinu sin Sandul Gârbul, noi, 1815
Martie 25.
Iordache sin Protopopu Ioan, not, 1815 April
15.
Avrâm sin Vlaq Isbăşescu ot Drăgănesci, 1815
Maiii 2.
Stefan sin loan de aici, noi, 1815 Mait 95.
o
Michalache

sin Manole

din

Bucuresci,

noi,

1815 Martie 20.

Christea sin Harisis din Bucuresci, noă, 1815
Mai
Nâgul Rădulescu din Bucurescă, noi, 1815 Mai
2.

lene

'Țilea

embre

din

16...

Bucuresci

sin

Hristul

Badea sin Petre: din mahalaua
Iulie 24.
.
|

Zagurianos,

2..
nou,

1815

e

Oţetarului

Bucuresci,

nou,

- Constandin Boşotă, not, 1815 Ilie 27.
ae
Răducan sin Protopop Tănase din Bucuresci, |
noi, 1815
Filimon sin Ene din Bucuresci, nouă, 1815
Iulie 1.
Ioniţă sin Tudori Șoimărânu, noii, 1815
Iunie 15.

Ioniţă

Rădulescu,

Marin

sin

Radul

Dumitru

noi, 1814 August

Protopopul

sin Botânul
sin

Tudor

Hristea

Bucuresci,

1815

luhe

1.

23.

sud Teleorman,

noi,

sua Dolj, noă, 1815 Iunie
din

No-

noă,

15.

1815 Iulie

15.

1815

August 16.
Profi sin Hristea din Bucuresci, noii, 1815 Sept
embr12.
e

Ştefan

sin Preda

Albânu

sud

Ciocărdie

din Bucuresci,

Gorj, noii, 1815 Septembre

Marin sin Popa Hristea ot satul
gust

1.

Alexandru

Anastasie

Analele A. R.—Tom.

sin

Diacon,

Papazoglu

Dee

not, 1816

din sud

XX.--Memoriile Secţ. Istorice.

noi, 1815 Mai

12.

|

4.

sud Teleorman, 1815 Au-

Ghenarie

1. :

Saac, noii, 1816 Ghenarie.
31.
.

Manolache
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c6nu,

Stâlpânu,

Conţescu,

c6nu,

Prisicânu,

Penescu,

Alecul

Spetânu

Habudânu,

Ş

Condeescu,

Ştetfulescu,

Stănescu,

3'19

Teişanu,

Zădări-

Tocileseu,

Cordescu,

din sud Ialomiţa, noă, 1816 Ghenarie

31.

Mitrea sin Vladul Covrig sud Saac, noi, 1816 Februarie

Ioniţă sin Michaii din orașul Craiova,
1815 Septembre 4.
lanache

Răducan
Preda

sin

Iordache

Bucuresci,

noi,

Ionaşcu

Rătescu

Octombre 10,
de aici, nou, 1816

din Slatina

1.

Cerşotescul,

noi,

1816

Iunie

1816

lunie

7.

13.

dară

Oetombre

are şi de la Ipsi15.

sud Olt, noii, 1817

Ghenarie

19.

Ioan sin Anton Diaconescu, noi, 1817 Decembre 8.
Ioniţă sin Gheorghe Scheianu, noi, 1817 Decembre 4.
Chiriac sin Nicoli Grecu, nou, 1817 Ghenarie,

Petre Tudorescu din sud
181 Aprilie 22.
|

noi,

din Bucurescă, noi, 1815 Iunie 1.

Postelnicul, i s'a făcut carte nouă,

lant, noii, 1816
Petre Postelnicel

die

orașul Bucuresci,

sin Protopopul Tănase

Borducea

Mateiu

din

cei

Diîmboviţa,

de

la

Moruzi

Dimitrie Petrescu ot Bucurescă, 1817 Februarie
Teodor Pavlu de aici, noă, 1817 Mai 12.

Letter sin Aldea, noi, 1817 Februarie 27,
Gheorghe sin Ioan Sparilescu din Bucurescă,
tescului, 1817 Aprilie 7.

şi Ipsilant,

27.

mahalaua

Bărbă-

Radu Pârvulescu din sud Romanați, noi, 1817 Iunie 1.

Radu

Zota

ot Cărbunesci

sud

Saac, noi, 1817 Aprilie

“.

Barbul Portărescul ot Craiova, noi, 1817 Iunie 24.
Gheorghe sin Stroe Berlescu oţ Bucuresci, noi, Septembre

16.

Constantin Sterie de aici din Bucuresti, noi, 1817 Septembre 20.
Pascale sin Stoian ot Bucurescă, noii, 1817 Octombre 10.
Teodor sin Stefan Burducea, noi, 1817 August, 27.

Preda sin Răducanu Gocea ot sud Ialomiţa, noă, 1817 Octombre 15.
jălin

sin

Călin

de

aici, noi,

1817

Decembre

2%.

Gheorghe sin Postelnie Avram Şitoianu din sud Gorj, noii, 1818
Ghenar 1.
Dumitru Băndănescu ot sud Dimboviţa, noi, 1818 April 20.
Mirea sin Popa Gheorghe ot Ciorani sud Prahova, noi, 1818.
Nicolae Nenciulescu sin Popa Andreiă ot Bucuresci, noi, 1818
Ghenar 7.
Dobre

sin Ioan Creţul ot Ciorogârla

sud Ilfov, noă, 1818 Mai

Stan sin Ioan Obâlă din Bucuresci, noi, 1818 Martie 15.
Marin sin Stavru ot sud Dolj, noi, 1818 August 9.
Aiexandru sin Nicolae ot Bucuresci, noii, 1818 August 21.
Ilie sin Radu ot Bucuresci, no, 1818 Mai 27.

Dumitrache

(Cod. XXXIV,

sin

Nicolae de

pag.

175)

28.

aici din Bucuresci, noi, 1818 August 6.
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Ursianu, Poenaru, Merlescu, Pleşoianu,
Corlătescu, Razu, Băltânu, Rizu,
Rădulescu, Ciocârdie, Papazolu, Nenciulesc
u etc.

In notă aducem de model un act de liberare din
slujbe a unor b&trâni și infirmi. Cei liberaţi beneficiaii de scutir
e de dări. (1)
Curtea

lui Dumitrache

Datco

Brat

Ianache

Postelnicul.

Fiind-că am miluit Domnia Mea pe Dumitrache
Datco Brat Ianache
Postelnic şi Pam făcut postelnicel, i-am dat
dară la mânile lui acestă

domnâseca

Nâstră

carte,

ca

să

fie sciut

că

este

în orînduiala postelniceilor şi să aibă privileghiul cel obicinuit
al scutelei pre drepte
bucatele sale de dijmărit şi vinăriciă, precu
m ai şi cei-lalți postelnicei, drept aceea dară poruncim la toţi câţi
se cuvine, ca să cunbsceţi
pre mai sus numitul boer al Domniei Mele
de postelnicel, i saam
receh gosp—1815

Iulie 2.

Cartea de postelnicel ce s'au înnoit după rugăc
iunea Mariei i Vusilichiei şi Blenchii, fetele Danciului postelnicel,
ce ati murit,
pe chipul lui Nicolae logofeţelul, verul lor.
După
ria

rugăciunea,

ce prin

i Vasilichia şi Elenca,

jalbă

fetele

ai făcut

către Domnia

Danciului postelnicel,

ce ait

Mea

Ma-

murit,

ca
să înnoim sinetul tatălui lor pe numele lui Nicola
e Logofătul, vărul lor,
sub a cărui îngrijire şi căutare se află, fiind
fete sărmane, milostivindu-ne asupră-le, facem pe numitul Nicolae
vărul lor postelnicel şi,
spre a fi cunoscut de postelnicel, i-am dat
acâstă domnâsca Nâstră
carte, prin care să aibă privileghiul cel obicin
uit al scutelei pe drepte
bucatele sale de dijmărit şi vinăricii, dupa orîndu
iala ce aă și ceilalţi
postelnicei; pentru care poruncim la toţi câţi
se cuvine, să cunâscă pe
numiţul boer de postelnicel, i saam receh pd.—1
817 Noembre 8.

(Cod. LXXVII, fila 281.)

(Pecetea

Vel Logofăt.

pd.)

(1) Dumnâ-ta Vel Vistier, după pliroforia ce Ne dai
printi'acâstă anafora, milostivire făcând Domnia Mea asupra jăluit
orului
, poruncim să
fie certat
şi apărat de slujbă.—1813

(Pecetea

pd.)

Maiă

24.

Vel Logofăt.

Prea Inălțate Dâmne,

După orinduiala vistieriei s'au seris la isprăvnicatul
Săcuenilor, care
și însciințâză, precum șe va ved6, de prostă starea
și bătrâneţele jălui-
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In note mai dăm unele acte de
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natură admnistrativă.

obştirilor fiind pendinte măsurile privitâre la îgiena
aducem și acte relative la doctorii. cari sunt chemaţi

demia

și blele. din oraş

(1)

vornicia

o

torului Şerban, copil din casă de Divan;

deci, pentru

r&mâne la milostivirea Măriei 'Tale.—-1813 Maiii 5.
(Cod.

De

publică, tot aici.
a combate epi-

a se ertă de slujbă,

LXXVI, fila 271 0.)

Vel. Vistier.
Cartea ui Stefan ce sai orînduit ceuș de Divan.
Dat-am domnâsca Nâstră carte lui Stefan, carele sai aşezat câuş
la vătașia vătafului Divanului, în locul. lui Mateiu ce ai fost până
acum, ca să aibă privileghiul ce din vechime ai fost hărăzit zapciilor Divanului Domniei Mele, adecă să fie apărat atât de rîndul
dăjdiilor visteriei, cum şi de alte orîndueli, să scutâscă şi. drepte
bucatele lui stupi i rîmători de dijmărit şi vinul de vinăriciă, să
ție şi o prăvălie drâptă a sa aici în Bucuresci, scutită şi apărată
de fumărit, de căminărit, de vamă şi de alte dări ce vor fi pe alte
cârciume; aşijderea să ţie şi lude unul, străin şi fără pricină de dajdie,
carele și acela să fie apărat de rîndul dăjdiilor visteriei şi de alte
orîndueli. Drept aceea poruncim la toţi câţi se cuvine, nimeni întru
nimic supărare să nu-i facă, ci să i se păzâscă privileghiui şi mila

acesta, întocmai și fără strămutare; i saam
(Cod. LXXVIIfila 243.)

receh gpd.—1816 Iulie

1.

(1) Dumnâ-ta Vel Vistiere, de vreme ce printr'acâstă anafora Ne arăţi

că jăluitorul are să ieă 16fă acei taleri 150 de la visteria Domniei Mele,
de aceea poruncim

ca din sfertul

jăluitorului banii aceştia.—1816

viitorului

Septembre

Octombre

18.

să se plătâscă

E
|
Vel Logofăt.

- (Pecetea- 2pd.)
Prea Inălţate Dâmne,

Intrând în cercetarea jălbei ce ai dat Măriei Tale Grigorie Buluc-

başa, m'am pliroforisit că numitul are cu adevărat să ieă de ia visterie l6fă pe cinci luni, de la Iunie 1814 adecă până la sfîrşitul luă
Octombre, taleri 150, po taleri 30 pe lună, din rămăşiţa lefilor ce mai
este vistieria datâre până la sfîrşitul lunii lui Ianuarie cu 16 1815,

când atunci s'ai întocmit casa lefilor, pentru

care nu

asupră-i.—1816
Dă

:

lipşiiă cu ple-

căciune a arătă Înălţimii Tale; iar de este a se slobodi acâsta, rămâne ia bună milostivirea Măriei Tale în ce chip vei voi a arătă

August 10.
o

o
Vel Vistier,
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Cutia milosteniei, alipită la «vornicia obștirilor», este pururea

în de.-.

„Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Postelnice, fiind-că sfîrşitul şi pricina pentru care sai dat de la cutia
epitropiei obştirilor lefi la cei în dos arătaţi doctori şi pentru care
se numesc doctori ai politiei, în adevăr este numai ca să fie datoria
căută la b6le pe cei s*raci și scăpătaţi fără de nici o plată, nefiind
cu îndoială că de la cei ce ai stare îşi ieait fieş-care plata ostenelei
sale,

de

aceea

primim

Domnia

Mea

acâstă

anafora

a

dumnâ-lui

Vel

Vornicul al obştirilor, ea o drâptă şi eu cale, ca împreună cu dumnâ-lui
Vel Vornicul să chemaţi pe toți dumnâ-lor numiții doctori, cărora să
le arătaţi că îndată, fără de nici o prelungire, să-şi împarţă între
dumnâ-lor tâte mahalalele politiei și, veri-unde li se vor face prin raport de la casa de privighere cunoscut că s'aii bolnăvit vre-un sărac.
numai decât să alerge acolo, ca să-l caute fără de nici o plată, fiind
lucru împotriva omenirii ca dumnâ-lor să ieă 16fă cu numire de. doctori ai politiei şi acei săraci să se tiranisâscă la bâlele lor fără de
nici o căutare şi mângâere din partea doctorilor, şi doctoriile să se
plătâscă de la cutia epitropiei obștirilor după reţetele doctorilor, cărora să li se dea a înțelege că, de Ne vom mai pliroforisi Domnia
Mea cum că nici de acum înainte nu s'a pus din partea. dumnâ-lor
în lucrare acâstă orînduială a datoriei, care ai, precum mai sus se
arată, să scie că li se vor

rădică

cu

hotărîre

lefile ce ieati -de la cutia

epitropiei, iar de va pricinui vre-o unul din numiții doctori că este
însărcinat cu căutarea vre-unui spital, acestă pricinuire nu-i este de
nici un ajutor, în vreme ce pentru căutarea bolnavilor de la spitaluri li se dă acelor doctori osebită 16fă din iraturile ale acelor spitaluri, iar lefile ce aii de la cutia epitropiei sunt chiar pentru căutarea
acestor fel de săraci bolnavi.—1816 Septembre 18.
(Pecetea

Vel Logofăt.

gpd.)

Prea Inălţate Domne,

Insciinţez Înălţimii 'Tale că aici în politia Bucurescilor s'aii înmulţit
firescile b6le, adecă de răcâlă, friguri şi altele, pe la sărăcă, cari nu aut
putere și mijloc a se căută cu doctori; pe tâte dilele vin la epitropie,
cerend milă şi ajutor pentru bâla întru care se află, şi fiind-că . aică

în

politie, din

porunca

Măriei

Tale, se

află

cei mai

jos

numiţi

doctori

cu l6fă de la cutia milosteniei, să li se poruneâscă prin: dumnâ-lui
doctorul cel mare ca fieş-eare să-și al6gă parte din sempturi ale politiei, să cerceteze pe la cei bolnavi săraci, prin raporturile ce se aduce,
de către vătăşeii mahalalelor la casa depo, de acolo tăcendu.li-se sciut
prin raport la fieş-care doctor semptul ce-şi va alege.să alergela acei
săraci

bolnavi,

să le cerceteze

tregimea sănătăţii lor, şi cum
1816 Septembre 14.
(Cod. LXXXV, pag. 341.)

bâla,

orînduindu-le

va fi bună

|

doctorii

pentru

în-

hotărîrea. Înălţimii Tale.—
Vel Vornic.
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ficit. In 1817, Domnitorul face catastih noi de împărţirea
milelor. (1)

Dumne-lor doctorii ce sunt cu lefă la epitropie.
Doctorul
>

»
»
»
>
»
»

G6rahul

Silivestru.
Constantin

Caracaş.

Darvari,

Ioan Pascal.
Oler.
Filitis.
Raiter.
Zosim Storer.

Mesiţ.

Ceprieciă Filip Zorotarahu.
(1) Intărim Domnia Mea întocmirea acestui catast
ih al lefilor și poruncim dumnâ-tale Vel Vornice al obștirilor, ca
să se urmeze întocmai
darea lor pe acest următor an, atâta numai
osebire facem, ca din taleri
28, ce vădum, în osebit perilipsis ce Ni sat
citit, că prisosese pe t6tă
luna din lefile acestui an peste suma lefilor din
anul trecut, să se adaoge
taleri 20, pe lângă taleri 80, cu care se vede
trecută într'acest catastih
Elena, soția Paharnicului Costache Teologul, ca
să i se dea adecă pe
î6tă luna câte taleri

100, precum

ai avut Și mai înainte.—1817 Mart 8.

(Pecetea gpd.)

Vel Logofăt.

Prea Inălțate Dâmne,
După luminată poruncă adunându-ne la un
loc și privind la iratuturile cutiei milosteniei cele canonisite i cele
întîmplătâre, care am socotit că se pot împlini prin ajutorul Inălţimii
Tale, alăturând Și vorniciile de pripasuri ale anului viitor a se luă pentr
u următorul an, precum am v&dut că

s'aii urmat de vre-o doi trei
înece, din pricina
a multor săraci ce s'aii adăogat i dohtoră şi alte ani
cheltu
eli, cu chibzuire
am

alcătuit lefile săracilor
cest catastih se cuprinde,
scădămînt la vre-o câte-va
i parte femeiască măritate,

i dohtorilor și ale
câte cât este a li
nume câte puţin
într'al căror loc

epitropilor precum într'ase plăti pe lună, însă cu
şi alte nume din cei morţi
puindu-se alţi milaşi, ce

după jălbi sau găsit cu cale, să facă a se răspunde pe

t6tă luna, adecă
săracii lefaşi taleri 3.595, şi taleri 1.620 dohtor
ii i gerahii politiei, i
taleri 1.810 tagma vorniciei obştirilor, cu taleri
100 Petrache logofătul
ot dumne-lor boerii epitropi ai sărmanilor evghen
iţi, cu deosebită
poruncă, care acest eatastih, iscălindu-se şi de
către noi, se va da luminată întărire, cu hotărîre ca până la anul
să nu se mai adaoge alţi
miluiași lefaşi, spre a se put€ epitropia cu puţin
irat ce s'au vădut să
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Ca să se echilibreze budgetul cutiei, se dispu
ne a se cheltui în 1817
suma cuvenită pe 1818 din venitul vorniciilor,
pripasuri.
O măsură poliţienâscă energică se ieă în 1817.
(1) Marele Spătar taiimite la puşcărie pe toţi cei cari ar puts îi bănui
ţi că ai să se facă hoţi.
*

Nici o prefacere în organele judecătoresci nu
se întîmplă sub domnia lui Ioan Caragea. Continuă:
a) Divanul domnesc, ca ultimă instanţă de judeca
tă,
b) Departamentul de opt

6)

>

d)
>
€) Divanul

de şâpte
de criminalion
Olteniei sub preşedința

în Bucuresci,
Caimacamului,

întîmpine alcătuitele lefi de la trecutul anuar până la
sfîrşitul anului
cu urmare întoc
mai.—1817

Al Ungro-Vlachiei

Vornic,

Istrate

Kretzulescu

Grigorie Bălânu Vel

Dudescu

biv

Vel

Februar

Nictarie, Radu

20.

Golescu Vel Ban, Isaac Ralet Vel

Vel Vornic, Michalache

Manu

Vel

Logofăt,

Vornic, Constanti
- Caliar
nh Vel Vornic, Constantin

Logotăt,

Nicolae

Filipescu Vel Logofăt.
(Cod. LXXXIV, fila 117)

Golescu

Vel

Logofăt,

Alexandru

(1) Cu cale fiind anatforaoa acâsta a dumn lui biv
Vel Banul, epistatul
spătăriei, primită este Domniei Meie, pe care
şi întărind-o, poruncim
atât dumne-tale epistatule al armăşiei i dumnâ-vâst
re judecătorilor ai
departamentului criminalion, câ şi vouă tuturo
r slujbaşilor ai armăşiei, să aveţi neadormiţă privighere de a se
urmă de acum înainte
întocmai nizamului de mai jos arătat.—1817
Mart 9.

(Pecetea gpd.)

Vel Logotst.

Prea Inălţate Domne,
Fiind-că dregătoria spătăriei se silesce cu tote
mijl6cele de a întîmpină
pornirile făcătorilor de rele, ce mai fără sfială
urmâză asupra primăverei, şi a cercetă pe cei bănuiţi în netrebnicii
şi a iscodi pe cei dovediţi
și mărturisiţi hoți, face trebuinţă a se ridică
toţi aceștia la grosul spătăriei, din cari cei ce se vor îndreptă şi vor
da chezășii vrednice vor
rămân€ slobodi, iar cei după învinovăţirea
lor şi cuviincissele bănueli
ce va av6 spătăria asupră-le se va cuven
i a stă la închis6re vremelnică şi pentru înfrînarea lor, şi pentru
ca să dea vrednice chezăşii,
pe unii ca aceia învinovăţiţi, neavând spătăr
ia gros cu tărie de ziduri,
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7) Departamentele de patru şi de criminalion în Craiova,
«) Spătăria,
hj Agia şi
î) Judecători speciali în judeţe.
|
i
Pe lângă aceste instanțe se mai creâză una nouă specială, numită
« Departamentul, străinelor pricini», instanţă menită a judecă procese
dintre pămînteni şi sudiți. (1)
Mai există sub Caragea şi o epitropie obștâscă a evgheniţilor.
Acesta are misiunea de a priveghiă și opri risipirea averilor de <evgheniţi», de fiii boerilor cari n'aă încă 25 de ani împliniţi. Un moment

în fruntea acestei instanţe se află Gr. Brâncovânu, căruia îi succede

Racoviţă.
Câte-va săptămâni după sosirea în ţâră a lui Caragea în Bucuresci,
el nu face nici o schimbare radicaiă în personalul «departamentelor».

este silită a-i trimite la păşcărie cu tacrir arătător de urmările fieşcăruia, pentru cari să se poruneâscă strașnic de către Măria Ta epistatului şi slujbaşilor pușcăriei ea să-i aibă în bună pază, fără a slobodi de la închisre, până când mai întâiui se vor arătă şi chezaşii
lor la spătărie, pentru care și cercetând spătăria şi dovedindu-ă de chezaşi
cinstiţi şi destoinică şi cu cuprins, răspundători pentru ori-ce nărăvire
a celor ce slobodindu-se se va dovedi în urmă şi dând asemenea
chezăşie la spătărie, se va face anafora către Măria Ta, ca să se slobâdă
şi întărirea Înălţimii Tale va rămân sinet la departamentui puşcăriei; părerea slugei Măriei Tale este într'acestaşi chip, iar Măria Ta
ve porunci ceea ce vei chibzui cu cale.—1817 Marit 7.
Vel Spătar.

(1) Acestă instanţă
Costâsca,

care

primiă

a fost așezată în 1814 în casele Stolnicesei Manda
o chirie

de

5.000

taleri pe

an.

Din

acâstă

cifră

„se pote ved6 că acea casă eră din cele mai mari din Bucuresci. In
acestă casă a ţinut şi Divanul şedinţele sale de judecăţi, căci Curtea
domnescă fiind arsă, nu mai află loc în noua reşedinţă a Domnito-

rului.

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Vistier,
fiind-că dumnâ-lui Vel Logofăt de Țâra-de-sus, din porunca Domniei
Mele,

aii făcut

învoire

cu

Stolnicâsca

Manda

Costesca

pentru

casele

sale, unde se caută pricinile de judecăţi atât de dumnâ-lor veliţii
boeri, cât şi de Departamentul străinilor, ca să i se dea pe an chirie
5.000, de aceea poruncim dumnâ-tale ca de la începutul viitorului
Octombre să se dea numitei Stolnicesei de la domnâsca Nostră visterie
aceşti taleri cinci mii, chiria casei. Tolco pisah gpd.—1814 Sept. 23.
|
(Cod. LĂĂIV, fila 143 v)
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Abiă aflăm câte-va numiri nouă de la noul Domnitor din 7 Decembr
e
1812. Slugerul Nicolae
(?) înlocuesce la data acâsta pe Slugerul G.
Artino la judecătoria spătăriei.
|
La 23 Decembre 1813 s'au orînduit cu pitae Paharnicul Costache
Fotino judecător dimpreună cu Slugerul Constantin Otopânu la departamentul agiei. (1)
În cod. LXXV (la fila 17) există minutele pregătite pentru reînnoirea
personalului ambelor departamente (de patruşi criminal) şi a Divanului din Craiova, cu data de 26 Decembre 1812. Totuşi numirile se fac
numai pe giua de 1 Ianuarie 1813, când se fac şi numirile la tâte
instanţele judecătorescă din Bucuresci.
Dăm în notă lista şi decretul de numire a noilor judecători din
Bucuresci. (2)
La aceeași dată de 1 Ianuarie 1813 sunt numiţi şi judecători
la
Craiova (14 la departamentul civil şi 4 la cel penal), cum şi câte
un

(1) Cod. LXXIV fila 97.
(2) Iată aceste acte:
Judecătorii ce s'aii orînduit de către Domnia Dea la departamenturile de mai jos arătate. La departamentul de opt:

Paharnicul Ioniţă Kretzulescu.
Serdarul Nicolae Cuza
Serdarul Vasile Isvoranu.
Medelnicerul Alexandru Cală.
„Medelnicerul Nicolae Roşca.
Medelnicerul Dumitrache Broștânu.
Şătrarul Stavri.
Vătaful Mateii Lambrino.
La
Stolnicul

Stolnicul

Nicolae

departamentul

de şepte.

Creţânul.

Dumitrache

Nicolae.
Slugerul Gheorghe
23 s'au ertat.

Ştefăniu,

Artino,

1813 Februar 13, în locul vătafului

prin pitac

s'aiă

lipsit,

1813

Pitarul Nicolae Lambrino.

» Nicolae biv căpitan
Serdarul

„Serdarul
Șerdarul

Dimitrie

za dorobanţi.
Filodor,

prostichii,

1813

Ioan Politimos, anuar 12,
Conștantin Greeânu, Mart 15.

Ianuar

11.

Mart

1, la
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al treilea logofăt de fie-care «departament»
La departamentul

Dumnâ-lui

şi un al treilea logofăt şi

criminalioan.

Stolnicul Constantin Caragea.

Medelnicerul Caelica.
Medelnicerul Mateii Grecânul.
Serdarul Atanasie.

Slugerul

380

Teodor

Medelnicerul

,

Comino.

Costacopol,

1813

Ianuar

12.

Dumnâ-v6stre boerilor cinstiţi mai sus numiţi, fiind-că vam orînduit
Domnia Mea judecători la numitele departamenturi, să aveţi dar
a vă
adună fieş-carele la departamentul unde sunteţi orînduiţi şi să
urmaţi
pururea a căută trebile judecăților ce vi se orinduese de către
Domnia
Mea, cu silinţă păzind dreptatea cu tâtă scumpătatea, și dumnâ-t
a cinstite şi credincios boerul Domniei Mele Vel Logofete de Ţâra-desus,
după ce se va trece în condica Divanului fâia acesta, să o faceţi
apoi
cunoscută şi dumnâ-lui Vel Vistierului, spre a se aşeză în catastih
ul
lefilor. 'Toico pisah gpd.—1813 Ianuarie 1.
(Cod. LXXV, fila 20 »,)
Pilae prin carele s'au ertat Slugerul Artino de greșala ce ati făcut
şi iarăşi s'aii orînduit judecător la departamentul de şepte,
unde aa fost mai înainte.

Fiind-că după rugăciunea ce aă făcut-o Domniei Mele unii din dumnâlor boerii pentru Slugerul Gheorghe Artino, ca să-l erţăm de
greșala
ce ai făcut-o, dând făgăduiala şi prin scrisre că se va purtă
cinstit
în tr6ba judecătoriei şi nu va mai face cel mai mie cusur, Ne-am
milostivit Domnia Mea asupră-ă şi îl ertăm, cu acâstă hotăriîre însă
că,

de acum înainte, de se va dovedi cu cât de puţină rea urmare şi cata-

chrisis, nu numai că se va lipsi, ci încă se va pedepsi straşnie; cu
acest
mijloe dar, ca unul ce ai dobândit ertăciune greşelei ce ai
făcut, îl
orînduim iarăşi la tr6ba judecătoriei departamentului de șâpte,
unde

au

fost

mai

înainte,

în locul

săi,

de

care

şi

poruncim

dumi-tale

cin-

stite şi credincios boerule al Domniei Mele Vel Logofete de
Ţera-desus să-l facă cunoscut la cei-lalți boeri departamentari, ca să urmeze
a păzi la departament pentru căutarea pricinilor de judecăţi.
Toleo

pisah gpd.—1813 Mart 22.
(Cod. LXĂVI, fila 36.)
Cinstit şi credincios

boerul Domniei

Mele, dumnâ-ta

Vel Logofăt

de
Ţera-de-sus, fiind-că la departamentul de şepte a orînduit Domnia Mea

judecător pe biv Vel Vameșul Nicolae în locul Stolnicului Dumitra
che
Ștefăniu, să aibă dar de astăgi înainte a merge la acest departa
ment,
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logofeţii trebuincioşi la Divanul Craiovei și tot acolo şi un
al doilea
portar. (1)
Indată după constituirea Divanului domnesc în Bucuresci şi
după
trecerea sărbătorilor Bobotezei, Domnitorul adresâză membri
lor lui
următ6rea carte deschisă:

Cinstiţilor şi credincioși dumnâ-vâstre boerilor veliți ai
Divanului
Domniei Mele, vă înseiințăm că cea întâiă datorie netăgă
duită este
a căută pricinile norodului şi a îndreptă pe cei năpăstuiți;
ci fiind
că vedem din jălbile ce Ni se daii multe pricini de judecăţ
i, de aceea
am hotărît ca de adi înainte să facem şi noi Divan Lunea
și Vinerea,
când vor fi pricini de a se înfăţişă înaintea Nâstră;
dar şi dumnâca dimpreună cu
cetă pricinile de
face cunoscut şi
pisah gpd.—1813

cei-lalți boeri judecători să urmeze a căută şi a cerjudecăţi şi a nu zăbovi pe ipotesiari;, pentru care se
la visterie, a se aşeză la catastihul leturilor. Tolco
Februar 13.

(Cod. LXXIV, fila &7,)
(Pecetea

Vel Logofăt.

gpd.)

(1) Pitae pentru

l6fa judecătorilor s III logofeţilor şi II portar
de la Craiova.

Cinstit şi credincios boerule al Domniei Mele, dumne-ta
Vel Vistier,
fiind-că s'a orînduit opt judecători la departamentul ot
Craiova, însă
la cel de patru şi la cel de criminalion, i câte un III
logofăt la fieşcare departament şi un III logofăt și trebuincioșii logofeţ
ei la Divanul Craiovei, cum şi II portar, de aceea poruncim dumnâtale ca pe toţi
cei arătaţi mai sus să-i aşezi la catastihul lefilor visterie
i cu aceeaşi

l6fă ce aveai şi mai înainte. Toleo pisah gpd.—1813

(Cod. LXXV, fila 32 v)

Ianuarie 1.

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâta Vel Vistier,
fiind-că la Divanul Craiovei s'a orînduit, de către
Domnia Mea judecători dumnâ-lor boerii ce mai jos s'ait însemnat,
carii sunt la numer cinci, să aibi dar a-i aşeză dumnâ-ta la catastihul
lefilor visteriei
cu l€fa ce

aii avut şi mai înainte. Tolco pisah.—1813

Dumn6-lui

>

biv

Ianuarie 5.

Vel Logofătul Dumitrache Bibescu.

biv Vel Clucerul

Cornea

Brăiloiu.

»
biv Vel Clucerul Dumitrache Brăiloiu saă
locul Clucerului Gănescu, 1813 Septembre 8.
Dumnâ-lui biv Vel Clucerul Haralambie.
>
biv Vel Pitarul Constantin Oteteleşanu.

orînduit

în
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vostre să vă
se orînduese

strîngeţi în tâte
de

Domnia

Mea,

dilele
afară

389

a căută pricinlie
din

de

judecăţi ce

sărbătorile mari i Duminieile,

la care să fiți cu silință a le cercetă cu scumpătate
spre descoperirea
adevărului, ca cei năpăstuiţi să-și afle îndreptarea
lor, şi în tâte dilele să vă adunaţi la locul cel orînduit în domnâsca
Nâstră
trei câsuri din di, stând până la vremea prândului a căută curte la
tâte pricinile ce vor fi gata; de care poruncim și dumnâ-tale,
cinstit şi ere"dincios boerule al Domniei Mele Vel Logofete de
Țâra-de-sus, să dai
nizam zapciilor şi logofeţeilor a se află mai de dimin6
ţă cu tâte pricinile şi hărtiile ce vor fi trebuinciâse gata ; iar cel ce
nu va fi următor
să Ni-l arăţi, spre a i se face căduta osîndă. 'Toleo pisah.
— 1813 Ianuarie 9.
(Cod. LĂXIV. fila 13 ».)
Vel Logofăt.
(Pecetea pd.)
In 20 Ianuarie 1813, Ioan Caragea numesce pe judecătorii
de judeţ,
cu decrete în cuprindere ce ne prob6ză că încă nu s'a
făcut despărţirea definitivă a puterii judecătoresci de cea administrativă
. In adevăr,
decretul de numirea judecătorului de judeţ pe de o
parte stabiliă
ca «judecătorul să caute judecăţile şi să facă hotărîrea
în scris, iar
împlinirea după hotărîre să se facă de ispravnicii
judeţului», la care
împlinire să nu se amestece judecătorul, şi pe de
altă parte adăogiă a

dice că «judecătorul să fie nelipsit de la judeţ, lângă scaunul
isprăvnicese,

ca să caute pricinile judecăților necontenit, dimpreună
cu ispraunicii»;
deci, repetăm, încă principiul despărțirii celor dou&. mari
puteri în stat
nu este deplin.(1)
a
|

1813 Ianuarie 5. Pitac către Vel Vistier, ca peste l6fa ce
ai avut-o

mai înainte Clucerul Cornea Brăiloiu, unul
cători, să i se mai adaogă alți taleri 300.

(Cod. LXXV,

din

fila 21)

mai
:

sus
:

numiții
-

jude-

(1) Carte de judecător de județ.
Dat-am domnâsca Nâstră carte .........
pre carele l'am
orînduit Domnia Mea judecător la sud...ca să aibăa
căută tâte pricinile de judecăţi ale locuitorilor cu bună cercetare, ca.
să le hotărască
cu dreptate şi pentru fieș-care pricină ce va judecă să facă
hotărire
în scris la mâna cui se va căd6, ferindu-se de hatir și
voe veghiată;

iar pe

cei ce nu

se

vor

odihni

scris, cu di orînduită, spre

va

căută

să

aibă

a ţin6

de

acolo,

să le dea

a veni la Divan,
condică

la mână

soroc

în

şi pântru'tâte pricinile ce

deosebită, întru

care să

trâcă

tâte cu
bună orinduială, şi aşă judecătorul să caute judecăţile
şi să facă hotărîre în scris, iar împlinirea după hotărîre să se facă
de ispravnieiă
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In anul 1813—1814, ca disposiţiuni mai însemnate în sfera justiţiei
aflăm :
I. Relative la protimisis:
Chrisovul din 12 Iunie 1813 dispune că, de acum înainte, ori-cine va
vinde vre-un lucru nemişcător fără de mezat să fie dator ca, după
ce va face zapisul vîngării, să-l facă cunoscut tuturor rudelor şi vecinilor lui, la câţi după pravilnicâsca condică li se cuvine protimisis,
ca

ori să-l iscălâscă,

de

nu

vor

să

cumpere

ei acel

lucru,

saii

vrând

a-l cumpără, să numere banii. Când vîngătorul îşi va face acâstă
datorie și vre-unul din cei cari ati protimisis nu va voi nici zapisul
să-l iscălescă, nici banii să-i numere, atunci vîndătorul să cheme în
judecată la stăpânire pre un asemenea, ca să-l oblige la una din două.
Rejusând

şi atunci,

timăsului urmâză

Merei cestiunea

vîndarea

va

fi declarată

şi alte disposițiuni

<protimisului»

mai

bună.

Cu

afacerea

p”o-

departe, în 1814.

revine la ordinea dilei.

Am arătat aiurea însemnătatea acestei disposiţiuni intrate în obiceiul pămîntului, cum ea împedică pe Greci de a se face proprietari
în
pămîntul ţării. De aci un răsboiii surd făcut «protimisului» şi numerâse
explicaţiuni şi înterpretaţiuni ce i se aduc cu diverse cărți domnesti.
Aşă în 18 Iunie 1814 loan Caragea înterpretă capul din legea lui
Ipsilante, dicând că râii şi fără de cale judecătorii acordă protimisul
mâi întâiit rudelor de aprâpe, căci, după interpretarea lui, acest
protimis

se cade

vecinii.

să-l

aibă

imediaţi, fie

ei

mai înainte

rude

sai

de

toţi

nu.

Cu

<rezorașii de moşii», adecă

diverse

mijlâce, între cară

judeţului, la care împlinire să nu se amestece judecătorul. Pentru
care
poruncim Domnia Mea şi dumnâ-vâstre ispravnicilor ai judeţului să-l
curiGsceţi de judecător și să-i daţi mână de ajutor cu Gmenii de slujbe
pentru cei ce vor fi a se aduce şi a se sedte în judecată, care judecăt
or
să fie nelipsit de la judeţ lângă scaunul isprăvnicesc, ca să
caute pricinele judecăților necontenit, dimpreună cu ispravnicii, sai
cână
ispravnicii vor fi încăreaţi cu alte trebi ale judeţului, judecăt
orul nelipsit să caute judecăţile în t6tă vremea, fără de a lipsi încâce
şi încolo, de a se chemă numai. cu numele judecător, că acâsta
nu este
suferită Domniei Mele. Drept aceea poruncim şi mazîlilor i breslaşi
lor
şi tuturor locuitorilor de obşte să fiţi însciinţaţi de acâsta şi fieş-car
e

pentru pricinile ce vor av6 să mârgă să se judece la orînduitul de
Domnia Mea boer judecător, că pentru aceea am orînduit deosebit de
ispravni

ci şi judecător, să se caute mai cu înlesnire și fără de zăbavă
în tâtă vremea pricinile judecăților ce veţi ave. I saam receh
spd.—
1813 lanuar 20.
[Cod. LĂXXV, filu 47»,
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prin simulată adopțiune, mulţi Greci deven
iai proprietari de imobile şi acum în favârea acelora se interpretă
protimisul ca să aibă
ei beneficiul lui cu precădere asupra rudel
or mai de aprâpe, cari nu
erati şi proprietari vecini cu imobilul pus
în vîndare.
Afacerea <protimisului» preocupă pe Divan
şi în urma acestei «deslegări domnesci». Biv Vel Căminarul N estor
(1), legistul ilustru al timpului, presintă lui Vodă un proiect de nouă
legiuire asupra materiei.
Vodă îl dă în cercetarea Divanului la
29 Iulie 1814 cu următorul
pitac:
Prea Sfinţia Ta Părinte

Mitropolie, iubitorule de Dumnegei

Episcâpe Buztă,i dumnâ-vâstre

Sfinţite

veliţilor boeri ai Divanului Domniei

Mele, împreună şi dumnâ-ta biv Vel Bane
Grigorie Brâncovene, iată
se însemn6ză mai jos într'acest domnesc al
Nostru pitac teoria ce ai
făcut dumnâ-lui biv Vel Clucerul Nestor
la capul pentru protimisis,
carele, pentru ca să se întocmâscă după cuvii
nţă prin sfat de obşte şi cu
domnâsca Nâstr
ă

hotărîre, poruneim

ca, adunându

de obște și teorisind cu luare aminte, să faceţi -vă cu toţii la un loc
cuviinci6sa chibzuire
şi să
pisah

arătaţi Domniei Mele
gpd.—1814 Iulie 29.

prin

anaforă

cu

zapciă

de

Divan.

'Toleo

(Cod. LĂXXIV, fila 135.)

Proiectul

lui Nestor

sa din 8 Septembre
Vodă.

Vel Logofăt.

pd.)

(Pecetea

Caragea

sus. Nestor

este

o aprobă,

dedeă

aprobat

1814, supune

de

lucrarea

modificând-o

preferinţă

Divan

şi acesta,

cu

anaforaua

lui Nestor la aprobarea lui

în sensul circulării sale de mai

la cumpărare de imobile

rudelor mai de

(1) Nestor a fost conservat, membru al Divan
ului de către Caragea, deşi nu eră boer cu serviciă efectiv, ci
numai biv Căminar. Iată
actul de numire:
Cinstite

şi credincios

boerule

al Domniei

Mele, dumnâ

-ta biv Vel
Căminare Nestore, fiind că Ne-am plirof
orisit Domnia Mea că ai fost
orînduit judecător între dumnâ-lor veliţii
boeri, ca unul ce ai sciinţă
şi praxis
pitac
acâstă
ce are
v6stre

a pravilelor, de aceea iaţă printr'acest domne
sc al Nostru
te orînduim Domnia Mea de a fi și de acum
înainte tot întru
trâbă, silindu-te de a te arătă cu slujbă plăcut
ă, după datoria
fieș-care nefăţarnic judecător; poruncim Domnia
Mea şi dumnăcinstiţilor şi credincioşilor boerilor veliţi ai Divan
ului Domniei

Mele să cunssceţi pe mai sus numitul boer, că este
orînduit judecător
cu dumnâ-vâstre.—1814 Decembre 30.
(Cod. LĂXIV, fila 9)

împreună

(Pecetea

pd.)

Vel Logofăt.
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aprope, iar Vodă, în interesul
mai sus explicat, acordă protimis
ul în
prima linie rudelor ori şi străinil
or cari sunt vecini cu imobilul
de
vîndare. (1)
In urma pitacului domnesc de
boerilor întărită de Domnitor
:

sus,

urmâză

anaforaua

următâre

Asemenea publicaţii s'a făcut
trămițendu-se şi copii după anaf la tOie județele şi la Caimacam,
ora î după hotărirea din anul
tecul, şi s'a trecut şi aici copia
de anafora. (2)

Intru

tâte cele-lalte

primită

fiindu-Ne

anatoraua

acâsta, o întărim
felurime a protimisisului ce
se cuprinde mai jos, arătatul a]
treilea pont, care împotrivă hotă
a se urmă, adecă cel co va fi şi
rîm
și mai depărtat (însă numai până rudă şi părtaş sati vecin, fie măcar
la acea spiţă din care nu se
luă în căsătorie), acela să se
pot
protimisâscă decât altă rudă
mai de
aprâpe care nu va fi şi vecin
sa părtaş, de vreme ce pravilni
câsca
condică la titlul pentru protimis
is ch6mă întâiă pe rudele cari
fi părtaşe sai răzoraşe, fără de
vor
şi apoi dice să se cheme rudele a gice cele de aprâpe ori de departe,
cele mai de aprâpe, şi într'acest
vorbind, se înțelege curat că chem
area de al doilea este pentru chip
dele cele mai de aprope decât
cele dintâiă cari vor îi şi părt rusall răzoraşe, bez părintele la
lucrul fiului ss şi fiul la lucrul aşe
taţăDomnia

Mea, afară

(1) Aducem

numai

dintr'al

treilea

chiar aci aceste acte importan
te:

Dou€ pitace la departamentul
de opt şi la departamentul
pentru pricinile de Protimisis
cum ai să urmeze,

de

scple

Dumnâ-vâstre boerilor judecăto
facem în scire că, pentru pontul ri de la departamentul de opt, vă
de
prin obştâscă anafora a dumnâ-lo protimisis la lucruri nemişcătâre,
r boerilor şi prin întărirea
dat Domnia Mea la acea
ce am
anafora, s'aii dat hotărire
cum
ai să urmeze t6te judecătoriile a judecă
pricinile ce se vor întimplă de
timisis; după care scoțându-se
copie şi alăturându-se şi hotărîre prodin anul trecut toţ pentru prot
a
imisis, iată se trimise dumnâ-vâ cea
adeverită de
stre,

către dumnâ-lui Vel Logofât;
înainte să urmaţi întocmai la pric ci dar vă poruncim ea
inile ce se vor întîmplă
de protimisis, care copie să se
trâc
de acum

ă și în condica departamentului
şi să se păstreze, spre a fi totși
deauna sciuţă şi păzită întocmai.
Tolco
pisah gpd.—1814 Octomvre 16.

(Cod. LXXIV,

fila 148 2)

(2) Hotărîrea ce s'a făcut în anul
trecut, 6 1813 Iunie 12, pentru
ce aii protimisis când se vind
cei
e Ineru nemişcător, care hotă
rîre prin

a
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său, aceştia, şi de nu vor fi părtaşi sait vecini, să se protimisescă
decât rudele mai depărtate ce vor fi şi vecini sai părtaş; drept
aceea,

cu

osebirea

ce

s'aii qis

mai

sus,

poruncim

dumnâ-tale

Vel Lo-

gofete de Ţâra-de-sus, ca trecându-se anaforaua acâsta în condica
domnescului Nostru Divan, să se trimiţă asemenea copii, însoţite cu
osebite porunci ale Domniei Mele, la judecătoriile de aici, i la ale Divanului, cât și la tote isprăvnicaturile, în care copii să se adaoge și
nizamul ce-am dat Domnia Mea în anul trecut tot asupra protimisisului, pentru cele ce este dator a păzi vîngătorul şi cei ce au protimisis când se vinde lucru nemișcător, și apoi anaforaua acâsta să se
dea a sta în păstrare la sfînta Mitropolie.—1814 Octomvre 5.e
(Pecetea 9pd.)
Vel Logofăt.
Prea Inălţate Domne,

După luminată porunea Măriei 'Tale, ce prin pitac ni s'aă dat, adunându-ne cu toţii la un ioc, am vădut teoria ce aii făcut dumnâ-lui
biv. Vel Clucerul Nestor la capul pentru protimisis, care teorie, cercetând-o şi noi cu luare aminte, am găsit-o cu bună orînduială alcătuită
şi arătăm și noi mai jos prin ponturi cu deslușire în ce chip să se
urmeze la felurimile pricinilor:
1) Când se vinde lucru nemișcător, întâiă să se cheme la protimisis
pe rudele, al doilea părtaşii şi al treilea vecinii.
publicaţie sati făcut cunoscută la toţi de obşte şi acum după poruncă
se mai trece şi aici într'acâstă copie.
Hotărim ca, de acum înainte, ori-cine va vinde vre-un lucru nemişcător fără de mezat să fie dator, ca după ce va face zapisul vînqării, să-l tacă cunoscut tuturor rudelor i vecinilor lui, la câţi după pravilnicâsca

condică

li se cuvine

protimisis,

ca

ori să-l

iscălâscă,

de

nu

vor vrea să-l cumpere acel lucru, sai vrând a-l cumpără, să numere
banii, şi când vîndătorul își va face acâstă datorie și vre-unul din
ca ce al protimisis, îndăr&tnicindu-se, nu va voi nică zapisul să-l iscă-

l6scă, nici banii să-i numere, atunci acel vîndător să se arăte cu jalbă

către stăpânire, ca stăpânirea să-l îndatorâscă pe acel îndărătnic la
una din două, și ori-ce cheltuială şi deciudlă se va întîmplă să le
plătâscă acel îndărătnic, fără de a i se primi vre-un cuvînt de pricinuire, iar când vîndătorul împotrivă nu-şi va urmă acâstă datorie,
să

scie

atât

el, cât

şi cumpărătorul,

că

acea

viîndare

nu

va

fi temei-

nică şi, ori-când va porni jalbă vre-unul din cei cari aii protimisis
și nu va fi iscălit în zapis, i se va da dreptate de va luă acel lucru
cu întârcere de banii preţului ce se va dovedi adevărat, fără de a
se mai cercetă de şi-au pornit jalba de protimisis în vreme sat fără
de vreme, iar cele-lalte capete din pravilnicâsea condică, ce sunt întoemite asupra titlului de protimisis, poruneim să nu se mai metahiris6scă de nici o judecătorie.

(Cod. LĂXIV,

fila 149,
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2) Rudele de sus și de jos aă protimisis
la rescumpărătrea lucrului nemișcător până la spiţa ce pote a
cere şi clironomie, iar cele de
alăturea ai protimisis numai până la al
patrulea spiţă, cari sunt verii
primari, iar nu mai mult.
3) Aceste rude, de vor fi şi părtașe sa
vecini, aă îndoiţ protimisis,
şi câţi vor avâ îndoit protimisis, adecă
fie şi rudă şi părtași sai şi
rude şi vecini,de o potrivă unul cu altul,
se împărtăşâscă acea protimisis, iar când toți împreună se ch6mă să
este cine-vaşi rudă tot de o
spiţă ca altul, dar nu este Şi părtaş
sati vecin ca acela, se protimisesce cel ce este şi rudă și părtaş sait
vecin
părtaş sai vecin și altul nu este nici părta , iar când este rudă şi
ş nici vecin, dar este rudă
mai de aprâpe decât acela, atunci se
protimisesce acea rudă mai de
aprope, măcar deşi nu este părtaş saii
vecin.
4) Părtaşi sunt cei ce stăpânesc lucru
l acela d'avalma Și fieş-care
dinti” înşii are dreptate de protimisis,
după analoghia părții ce stăpânesce într'acea moşie sati acaret.
5) Vecinii sunt de trei trepte: trâpta
dintâiu sunt cei ce se vecinese
în lung şi trâpta de al doilea cei ce
se vecinesc în cap, iar partea
al treilea sunt cei ce se vecinesc la
vre-o parte, şi când se va vinde
acea moșie saii loc, se protimisese
întâi vecinii din lung și apoi
vecinii din cap, apoi vecinii de la vre-o
parte.
Acâsta este desluşirea pravilnicescii
condici ce s'au legiuit cu sfat
de obşte şi sai şi urmat la pricinile
de judecăţi, de care ne rugăm
să se întărâscă cu luminată pecetea
Măriei Tale acâstă plecată a n6sstră anatora şi, după ce se va trece
în condica Divanului, să se scâţă
copii asemenea şi să se trimiță de
către dumnâ-lui Vel Logofăt cu
luminate poruncile Măriei Tale, atât
pe la judecătoriile de aici din
Bucurescă, cât şi la Divanul Craiovei
i la tâte isprăvnicaturile județelor, spre a .se face cunoscut tutur
or de obşte desluşirea acâsta a
pravilnicescii condici, iar anaforau
a acâsta se va da în păstrare
la
sfinta Mitropolie, iar hotărîrea rămâne
la Măria 'Ta.—1814 Sept. 8.
Grigorie Brâncovânu biv Vel Ban,
Barbu Văcărescu Vel Vornic,
Constantin Bălânu Vel Vornic, Grigo
rie Filipescu Vel Logofăt, Constantin Filipescu Vel Logofăt, Fotache
Ştirbei Vel Logofăt.
(Cod. LXXIV, fila 148 2)

II.
La
torul
de la

Relative la taxe qe justiţie.
10 Februarie şi la 22 şi 23 Martie 1813
Divanul a propus şi Domnia aprobat nouă instrucţiune, fixând
suma ce are a .se. percepe
procese—deciuâla— şi modalitatea de
percepere. Se făceă un mare

abus la perceperea qeciuelei cuvenite justiţiei,
prin faptu

l că ea eră
percepută imediat după pronunțarea
sentinţei de la câştigătorul procesului, ori puteă acesta saii nu a vedâ
efectuată aducerea la împlinire
a hotărîrii. Ba adesea mai plătiă
nouă qeciuâlă, când se aduceă la
împlinire, sai când procesul mergeă
în apel la instanță superidră. Se
ordonă stîrpirea acestui «catachrisis»
şi pentru acâsta se dispune. ceAnalele A.
B.— Tom,

XA. — Memoriile Secţ. Istorice,

8
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tirea prin tâte satele a nouălor cărţi deschise cu
datele mai sus indicate.
In 23 Ianuarie 1813, loan Caragea suprimă taxa
de o para la leă,
ce se percepeă în folosul vorniciei Obştirilor de la vînda
rea lucrurilor
nemişcătâre «ce se vînd cu rizapazar». Curînd
se restabilesce taxa
acesta şi iarăşi la 27 Ianuarie 1815 se desființâză.
In 20 Septembre 1814, Caragea modifică taxa ce se
plătiă lui Vel
Portar când acesta hotărniciă o moşie, fixând-o la
câte şse parale

de stinjen, făcând

tot de-odată

obligatorie

dacă se face acâsta fără de presența
III. Cel mai important act din sfera
ragea, este cel următor, prin căre se
sudiţii a ori-ce Putere dea cumpără
Muntenia. lacă acest act:

taxa la hotărnicii,

chiar

lui Vel Portar. (1)
justiţiei, din 1813, de la Ioan Careînnoesce prohibiţiunea pentru
și posedă bunuri nemişcătâre în

Publicaţii ia tote județele pentru sudiții ce cumperă
acareluri
nemișcălore, să le poprescă zapisele cumperătorii.
Dumnâ-v6stre ispravnicilor ot sud. . . . sănătate.
Fiind-că sudiţii
nu încetâză cumpărând lucruri nemişcătâre aici în pămînt
ul domnescei
N6stre ţări, care acâstă urmare este împotriva împără
tescilor tractatură, de aceea vă poruncim Domnia Mea că, de va veni
vre-unul din
sudiţi saii vîngătorul la isprăvnicat cu zapisul vîngării
vre-unui acaret,
ca să-l adeveriţi după orînduiala pravilnicescei condici
şi.
nizam ce am dat Domnia Mea prin domnescile N6stre după osebitul
porunci, care
s'aii trimis către tâte isprăvnicaturile încă de la 28
ale trecutului Iunie
pentru avaetul cutiei milosteniilor ce s'aii orînduit a se da
de cumpărătorii
acareturilor ce se vor vinde prin rizapazar, dumnâ-vâstre
nu numai
să nu adeveriţi acel zapis, ci încă, poprindu-l la isprăvnicat,
să însciinţaţi
Domniei Mele numele vîndătorului i al cumpărătorului
sudit, cu arătarea protecţiei sale i suma preţului vingării Şi feluri
mea acaretului,
iar de primirea acestei porunci să trimiteţi Domniei
Mele răspuns.—
1813 Decembre 27. (2)

(1) Vegi actele din 1813
LXAVII, fila 275 v.).

(2) Iar la
miţi sudiţii
Asemenea
primâscă pe
Asemenea

şi 1815

(Cod.

74,

fila 173) şi din 1817

Septembre

20 (Cod.

Caimacamul s'aii scris, ca şi la acest mezat să nu fie pria da şi a luă acaret.
pitac s'au făcut şi către starostea de neguţători, să
nu
sudiți.
pitacuri s'aii făcut Şi pe la departamenturi i la agie
şi

389

JUSTIȚIA SUB JOAN CARAGEA

115

IV. In anul 1814 (la 26 Ianuarie şi în 30 Novembre),
Ioan Caragea trimite carte deschisă la ispravnici, prin care hotărăsce
ca arestul preventiv al prinşilor în fapte de hoţii să nu fie mai
lung de trei dile
şi imediat să fie trimişi la spătărie cu tacrirul, adecă
cu disposiţiunea
lui, dând de scire şi păgubaşilor să vină după ei.
V. La 25 Martie 1814, loan Caragea adres6ză boerilor
divaniţi o carte
deschisă, pentru a-i îndemnă să fie judecători harnici
, aţi, drepți,
şi le cere să caute negreşit numai câte trei, mult patru
procese afară

din

dilele

când

prevede

Domnitorul,

ca

nu

cum-va,

din

ciunii, spre a cercetă mai multe procese, <din nebăgare
rămână învăluită dreptatea vre-unuia». (1)
la spătărie, precum şi la departamentul
lor veliţii boeri.
(Cod. LXXIV, fila 97,

(1) Pitac pentru

pricinilor

străine

causa

repegi-

de s6mă,

să

i la dumn6-

nizamul judecăților:

Cinstiţilor şi credincioşi dumnâ-vâstre veliţilor boeri ai Divanu
lui Domniei Mele, fieş-care se cuvine a înţelege cât este de sfîntă
trâba judecăţilor şi cu câtă luare aminte şi cu ce fel de orinduială sunt
datori judecătorii a căută pricinile de judecăţi şi a fi cu toţii întru o
unire, precum
pe larg se cuprinde de acâstă bună orînduială Şi în pravil
nicâsea condică la titlu ce este alcătuit pentru judecători, al cărui
sfîrşit privesce
negreşit spre a se pută descoperi dreptul fieş-căruia
unita cercetare a tuturor obrazelor ce sunt orînduiţi judecători, prin
cărora
fiind-că
li se încredinţeză de către ipotesiarii ce se judecă şi
cinstea şi averea
şi viţa lor, nu puţină luare aminte urmâză a ave
asupra cercetării
fieş-căreia pricini, pentru că pămînteseile judecăţi
sunt a însuşi lui
Dumnegeii judecată şi judecătorii cei pămîntesci vor
avâ a da s6mă
la aceeaşi nefăţarnică judecată, care nu numai acâstă
temere îndestulă
este a povăţui pe fieş-care de a nu se abate din calea
dreptăţii, lăsând

a dice

când

aceşti

judecători

vor

bine chibzui

întru

sinele,

că neabătându-se dinti”acâstă cale pricinuese şi norodului ce-l
judecă o bună
şi mulțămită petrecere şi patriei laudă şi la sinele
osebită în parte
cinste şi bun ipolipsis, precum şi împotrivă urmând
pricin
către norod, hulă către sinele şi mâhnire stăpânirii. Mijlocu uesc obidă
l
se pot dobândi cele dintâi şi a lipsi cele din urmă fiind dar cu care
silinţa, nepregetarea spre descoperirea dreptului și unirea judecăt
orilor, precum
mai sus am dis, suntem bine îneredinţaţi că de către
dumnâ-vâstre

se va

vină

mai

cu

deosebire

acest mijloc, ca unii

ce

firesce

urmeză
să fiți doritori de câte privesc atât spre lauda și pod6ba
patriei, cât
şi al dumnâ-vâstre în parte bun ipolipsis, de aceea şi porunc
im Domnia
Mea cu deadinsul, ca de astăgi înainte să urmaţi a vă
adună cu toţii
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Mai puţin de două luni după aceea, în
contragicere cu acâstă circulară, Î. Caragea, vădând că procesele
s'aii înmulţit, provâcă pe boerii
divaniţi să se adune şi după prând, ca să
dea curs tuturor pricinilor,
ca să nu întârdie. (1)
VI. Prin o carte către Marele Logofăt al 'Ţării
-de-sus, care avea direcţiunea cancelariei Divanului, 1. Caragea se
arată grijiliv de dreptatea
țăranilor, recomendându-i să-i protimisescă
în căutarea proceselor.
Caragea, ca să se convingă de activitatea
Divanului, cere, în 4 August
1814, a i se aduce în fie-care di de Marel
e Logofăt «report» de judecăţile ce se caută la Divan. (2)
a

fără de pregetare la locul cel orînduit şi a căută
într'o unire pricinile
ce se orinduesc în cercetarea dumnâ-v6stre,
ascultând cu luare aminte
şi cu bună înţelegere provlimile şi răspunsuri
le prigonitelor părţi, ca
nu cum-vaşi din vre-o nebăgare de s6mă să
r&mâe învăluită dreptatea
vre-unuia și din întârdiere să se pricinuiască
ipotesiarilor perdere de
vreme și cheltueli zadarnice; şi ca să aveţi
vreme să vă îndeletniciți

a chibzui cu de-amăruntul pricinile ce le
veţi căută, nu cerem să căutaţi mai mult decât câte trei, mult patru
pe fieş-care qi, afară din
dilele întru

Maii

care facem Domnia
25,
(Cod. LĂXIV, fila 123.)

Mea

Divan.

Toleo

pisah

opd. — 1814

(1) Cinstiţilor şi credincioşi dumnâ-vâstre veliţi
lor boeri ai Divanului
Domniei Mele, fiind-că pricinile de judecăți
s'au înmulţit şi pe tâte
dilele se adaogă, după jălbile ce vedem că
se dai către Domnia Mea,
ca să nu se zăbovâscă dar ipotesiarii cei
de afâră, şedând aici în grea
cheltuială, i cei de aici să nu se prelungâscă,
perdând trebile și interesurile lor, poruncim dumnâ-vâstre ca în tote
dilele să vă adunaţi cu
toţii de a căută pricinile judecăților ce vi se
orînduesc de către Domnia
Mea, silindu-vă de a le căută cu bună orînd
uială şi după dreptate,
căcă judecata este a lui Dumnedei, şi nu numai
dimin6ţa, ci şi încă
după prând să urmați a vă adună spre cerce
tarea pricinilor, ca să ieă
sfîrşit fără de zăbavă, şi dumnâ-ta Vel Hatma
ne al Divanului să dai
poruncă și celor-lalţi zapcii, ca să urmeze a
aduce şi a înfăţişă fără
de prelungire pricinile ce vor fi orînduite la
fieş-care, căci de Ne vom
însciință că din amelia vre-unuia din ei,
saii de vre-un interes, se
zăbovesce înfăţişarea pricinilor, acela nu numai
că va fi lipsit din
trebă, ci încă se va şi pedepsi. Tolco pisah
9pd.—1814 Iulie 13.

(Cod. LXXIV, fila 132)

Vel Logofăt.

(2) Cinstite şi credincios boenvule al Domniei Mele,
dumu-ta Vel Logo-

fete de Ţera-de-sus, fiind-că

Domniei Mele, i cu nizamul

atât

cu

îr€ba

şi buna

eftacsie

calemgiilor i a logofeţilor

a Divanului

ce se

află în
slujbă, i cu nizamul zapeiilor, de a curge trebil
e şi pricinile judecăților
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Trebue să recunscem că loan Caragea şi-a arătat bunăvoința sa
către țărani și la altă ocasiune, în 24 August 1814, când prin publicaţiuni
în tâte.judeţele provâcă pe ţărani să denunțe jafurile şi răpirile de
averi şi de moşie, ce li se vor fi făcut în timpul ocupaţiunii rusesci de
aceia ce pe atunci eraii slujbaşi, ca să facă Domnitorul a li se întârce
cele hrăpite. E probabil că acâstă bună intenţiune ascundeă numai
scopul de a stârce, ca bărbierul, lipitărea plină de sânge.
Tot în îavbrea ţăranului sunt menținute vacanţele judecătoriilor în
lulie, de Pasci şi de Crăciun.
VII. O vacanţă neobicinuită ieă Divanul în 22 Februarie 1865, de
prima săptămână a postului mare. (1)
VIII. O mare mişeare în personalul justiţiei se tace la 1 Aprilie 1814.
Dăm în anexe întrâga listă a noilor judecători şi cu unele schimbări
ulteriGre. In acâstă listă se pâte ved6 şi onorariile ce primiă fie-care.
Aceste onorarii eraii între 250 tal. pe lună maximum şi 80 minimum,
afară de Logoiăt III şi condicari, cari erai plătiți până la 45 taleri
mensual.
IX. Dintre disposiţiunile din sfera justiţiei de la anul 1814 să mai
luăm cunoscinţă şi despre acea relativă la feciorii de boeri risipitori de

avere. «Spre a nu se stinge casele boeresci», Caragea, la 2 Septembre

1814, dispune că, până
vor

fi căsătoriţi

cu bună
dumns-lor

ori

orinduială
veliţilor

la virsta de 25 de ani, fiii de boeri, măcar

în serviciul

statului

şi zapeiii să aducă
cu

tâte

hârtiile

«cu

cin

de boerie>,

pricinile de dimin6ţă

cele trebuinci6se,

gata

de

să nu fie

înaintea

a se căută,

să nu se zăbovâscă ipotesiarii cu a-şi perde vremea în zadar, iar mai
vîrtos feranii să se protimisescă, cu tâte acestea eşti însărcinat dumnâ-ta
a le duce la bună orînduială și a da cuviincios nizam, căci de la dumnâ-ta
se cere bună eltacsie a tuturor, şi pe tote diiele să Ne aduci report
de judecăţile ce se caută: la dumnâ-lor veliţii boeri; ci dar poruncim
ca cu totă străşnicia să dai nizamul acesta şi să îngrijesci tot-deauna
spre a se păzi și a nu se face cel mai mic cusur; poruncim dar și
dumnâ-v6stre veliţilor boeri, ca în gilele cele sciute să vă adunaţi mai
de diminâţă la locul cel orinduit, a căută pricinile ce se orînduesc în
cercetarea dumnâ-vâstre, spre a nu se zăbovi ipotesiarii. Tolco pisah
epd.—1814 August 4.
(Pecetea gpd.)
Vel Logofăt.
(Cod.

LXXIV, fila 137 s.)

(1) Cod. LXXIV, fila 178.

118

V.a
A. URECHIĂ

392
992

volnic nimeni a le da câtuşi de puţi
nă martă, sati bani, saii a face
veri-ce alişveriş cu dînşii, ci numai
cu porunca archiereilor. (1)
Pentru protegerea tagmei boeresci şi
a “feciorilor de boeri ori cevgheniști», cum li se giceă, Caragea orga
nisă chiar o anume epitropie, în
care intra archiereul şi câți-va boeri
, dintre cari biv Vel Ban Gr.
Brâneovâ
nu. La

15 Aprilie 1815, demisionând acest
boer,

Caragea châmă
la epitropiu evgheniților pre Vel
Logotătul de obiceiuri Fotache
Ştirbeiă.
X. Epitropia evgheniţilor.
|
Campania întreprinsă de presa bucu
rescână în 1897 contra cămătarilor şi în favorul feciorilor de
bani-gata, cari risipesc averea părintâscă chiar mai înainte de a
intră în posesiunea ei, a adus
la
ordinea dilei amin

tirile istorice din

de averi.
Nu de eri, nici de
cămătarilor.
Nu

de

eri, nici

(1) Iată acest

de

astădi
astăgi

a

eșit

numai

trecut,

câta
ai

cu referinţă

cea

|
lacomă

existat

în

şi

la risipitorii
necinstitţă

societatea

a

română

act:

Publicaţiile ce s'au, făcut către dumn
la Divanul Craiovei i la departam e-lor îspravnicii județelor i
dumne-lui Vel Spătar și dumne-lui entul de op și de ştpte îi la
Vel Agă, i la starostea; de neguțători și la Consulatuii s'a trimi
s numai copii, pentru feciorii de
boeri răsipitori, după anaforaua obște
scă, cu întărire și hotărâre gpd.
Fiind-că prin anafora obştâscă
a
polit şi a dumnâ lor boerilor, care Prea Sfinţiei Sale Părintelui Mityoa nu se stinge casele boeresci qe s'ai întărit şi de Domnia Mea, spre
copiii ce rămân răsipitori şi nevîrstnică, precum s'au întîmplat de
s'ai stins unele din casele cele mari
s'au făcut hotărîre ca de acum
,
înainte feciorii de boeri cei răsi
pitori
şi fără de epitropi și neajunși
în vîrstă de ani 95 (afară din
cei ce
sunt sub epitropi), măcar fie şi
căsătorit, sai cu cin de boerie,
să nu
fie volnic, atât alţii, cât mai vîrt
os
tuşi de puţin martă, sau bani, sait neguţătorii, a le qa împrumut câa face veri-ce alișveriş cu dînşi
i,
ci când vor avâ trebuinţă acei
feciori de boeri pentru hrana
şi,
brăcămintea lor, sai pentru
îmecon

omia
Sfinţia Lor Părinţii archierei şi cu iscă casei, să mârgă să se arăte la
voe să se împrumute, de care mai litura Preaosfinţiilor Sale să aibă
pe larg pliroforie veţi luă dumnâvOstre din copia de anafora ce
cu

să puneţi

acestă

hotărire

vi se trimite, ci dar

a se publicarisi acesta,
acum şi tot-deauna în pricinile ce îngrijind de a se urmă şi a se păzi
avem răspuns.—1814 Septembre 1. se vor întîmplă, și de primire să
(Cod. LĂXIV, fila 139)
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risipitori de averi, feciori de bani-gata,
cari, nesciind cu ce greutate
se înn6dă doi bani în ciorap de bunic
ă, dai sbrania în «remasul»
de la bunică, de la bun şi de la părin
ți.
|
<Xihil novi sub sole» al psalmistului se
aplică şi aci, ca peste tot.
Aşă a fost, aşă este şi... . şi fără a
fi proroc după Christos, așă
va fi!
Ca să nu fie aşă s'aă inventat une-ori
aşă disele /egi soimptuarii.
S'a dovedit însă neputinţa legilor
de a împedică risipa caselor

fruntașe, ba chiar a unor întregi popâre.
In cele nouă

volume, ce până

acum

aă

vedut

lumina

gilei

din «/storia Românilor» de mine, am adus diver
se nizamuri sati regulamente
şi pitace ori porunci țintind a împe
dică luxul ruinător din clasa
boerscă,
Cu
stofe

deosebire boerimea cheltuiă, la finea
secolului trecut,
şi carete. Alexandru Moruzi, la 11 Marti
e 1794, ordonă

pe blăni,
lipscani-

lor să înceteze de a mai importă «/lude,
linaz, sadedică, cusături şi
basmale, ce sunt lucruri car pricinue
se o cheltuială zadarnică și
0 stîngere

de obşte...» (1)

In 8 August 1796, acelaşi Domnitor reîn
noesce prohibiţiunea importării de butce sati cavete, sub aspre
pedepse. (2)

Măsurile luate sub domnia lui Ioan Cara
gea (1812-—1818) sunt cu
mult mai energice, ba şi mai originale decât
tâte cele de la anteri6rele domnii.
In contra luxului cere Divanul

13 Februarie

1815

originalul grecesc:
Prea

în următârea

|

de la Caragea

legi somptuarii

în

anafora, ce o dăm în traducere după

Inalle Stăpâne,

Privind gilnic la risipa averilor fami
dusă de luxul nefolositor şi de chelt liale şi a caselor de boeri, proueli fără judecată, şi prevădâna
cu durere întinderea catastrofei,
am fost mişcaţi cu toţii şi, conduşi
de un simţemînt de compasiune,
ne-am decis în comun a pune stavilă acestui răi distrugător. Spre
acest sfirșit ne-am luat: libertatea
să ne adresăm prin umilita nâstră
petițiune către stăpânul şi tatăl
nostru de milă iubitor, cunoscân
d bine că Înălţimea Vostră în
bunătatea ei va opri aceste desordini,
necu
decenţa, modestia şi cumpătarea, virtu viinţe şi prejudiţii, aducând
ţi înti”'adevăr mântuitâre pentru
(1) Vedi
(2) Vedi

«Istoria Românilor» de V. A. Urech
iă, tom. V, pag. 806.
actul în cod, domnese XXIX, tila
218, la Avchiva Statului,
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binele public şi pentru averile supușilor voştri. Să înfrânaţi asemenea luxul îmbrăcămintelor și numerâselor echipaje, pentru a se pute
împedică cu efect dilapidarea averii fie-cărui, a aduce pe toți la buna
cuviinţă, a reduce cheltuelile nesocotite la o măsură cuvenită Şi în ra»
pori cu condițiunea, familia şi rangul fie-cărui, uşurând pe toţi de
prea marele datorii ce ai, și pentru a-i deprinde în fine după cum
se cuvine în modestie şi decenţă.
a
Pentru a se aduce cuvenitul ordin, urmâză că atţât luxul îmbrăcămintelor, cât și somptuositatea echipajelor să se înfrâne în raport cu
fie-care clasă, rang şi posițiune. Vă rugăm decă să ordonaţi să se
numâscă boeri, cari să se întrunâscă şi pentru una şi pentru cea-laltă
clasă, și să cerceteze în comun şi să afle ce e regulat şi resonabil şi
folositor? şi pronunţându-se în unanimitate, să raporteze Inălţimii
Vostre măsurile luate asupra pricinei, prin un raport special, care să
|
fie sancţionat şi de autorități.
Convinși că Înălţimea Vâstră va primi cele de taţă de cuviinciâse
și sperând că rugămintea ne va fi ascultată, ne subseriem:
Mitropolit Nectarie, Iosef Argeșiu, Const. Buzăă, Const. Filipescu

Vistier, Grigorie Brâncovânu, Barbu Văcărescu Vel
Bălăcenu Vel Vornic, Michalache Mano
Vel Vornic,

Vornic,
Theodor

Const.
Văcă-

rescu Vel Vornic, Gheorghe Filipescu Vel Logotăt, Scarlat Grădiştânu
Vel Logofăt, Filipache Știrbei Vel Logofăt.—1815 Februarie 13. (1)
Incă în 1814 se luase o măsură mai eficace decât legile somptuarii,
Pentru întâiași dată facem cunoscută înfiinţarea, sub Ioan Caragea,
a unei ciudate instituțiuni, numită cepitropia eugheniților», adecă a

nobililor.

La 1 Septembre 1814, Ioan Caragea, după mijlocirea Divanului săi,
adreseză «către dumne-lor ispravnieii județelor, i la Divanul Craiovei, i la Departamentul de opt şi de ștpie, i la dumne-lui Vel Spătar şi dumne-lui Vel Aga, î la starostea de neguțători și la Consulaturi»

uvrmătârea

carte

deschisă,

adecă

circulară:

Fiind-că prin anafora obștâscă a Preaosfinţiei Sale Părintelui Mitropolit şi a dumneâ-lor boerilor, care sai întărit și de Domnia Mea,
spre a nu se stinge casele boeresci de copiii ce rămân risipitori şi
nevirstnici, precum sait întîmplat de sati stins unele din casele cele
mari, s'aă făcut hotărîre ca de acum înainte feciorii de boeri cei risipitori şi fără de epitropi şi neajunşi în vîrsta de 25 de ani (afară
din cei ce sunt sub epitropi), măcar fie şi căsătoriţi sau cu cin de boe-

rie,

să

nu

fie volnici,

atât

alţii, cât

mai

vîrtos

neguţătorii,

a le da

împrumut câtuși de puţină marfă, sai bani, sait a face veri-ce alişveriș cu dînşii, ci când vor avâ trebuinţă acei feciori de boeri pentru
hrană și îmbrăcămintea lor, sati pentru economia casei, să mârgă să
se arăte la Sfinţia Lor Părinţii archierei şi cu iscălitura Prea Sfinţiilor
(1) Pag.

401, condiea

LXXVIII.
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Sale, să aibă voe să se împrumute. De care mai pe larg plirofor
ie veţi
lua dumnâ-v6stre din copia de anatora ce cu acestă hotărir
e vi se
trimite; Ci dar să puneţi a publicarisi acâsta, îngrijind de a se
urmă
şi a se păzi acum şi tot-deauna în pricinile ce se vor întîmplă.
Şi de
pricinuire să avem r&spuns..—1814 Septembre 1.
.
Curînd însă, tot după stăruința Divanului, Loan Caragea înfiinţe
ză
noua instituţiune menită a protege pe fiii risipitor în contra cămă-

tarilor.

Acsstă instituţiune pârtă numele de <epilropia evgheniților».
In acâstă epitropie intră prelaţii ţării şi un număr de boeri,
între

cari aflăm pe fostul Mare Ban

Grigorie Brâncovânu.

Iată anaforaua prin care.boerii, la 15 August31814, mijiocese la Ioan
Caragea înfiinţarea epitropiei evgheniţilor sai cel puţin publicaţiunea
ca neguţătorii să nu dea bani cu împrumut, nică să vîndă nimic la

feciorii de boeri visipitori:

Prea Inălţale Domne,
__Cu plecată anafora arătăm Măriei Tale, că din viclenele urmări ale
unora din neguţătorii de aici din Bucuresci s'aii stins şi s'au prăpădit câte-va case de boeri mari de starea dintâi, ajungând la lipsă
își
sărăcie vrednică de jale, căci din lăcomia lor, dând elironomilor acelor
case sciuţi de risipitori martă cu preţ încărcat şi împrumutări de bani
cu grele dobândi, drept care luându-le zălog moșiile şi alte acaretur
i
şi silindu-i spre plată, după ce i-aii făcut de şi-att vîndut lucrurile
putem dice şi fără preţul cel cuviincios şi ati rămas ca nisce
nemernici în patria lor, tot nu sait putut plăti de dînşii, ci ai ajuns
şi la
scăpătăciune și aii rămas şi datori din pricina lor, pentru care,
fiind-că
Inălţimea 'Ta ne eşti dăruit din pronia cea de sus părinteal
patriei
cu rîvnă şi dorire spre fericirea şi binele tuturor supușilor Măriei
Tale

de

obşte,

iar mai

ales

spre

întregimea

nâmului

boeresc,

îndrăsnim

a
face Inălţimii Tale obştâscă şi plecată rugăciune ca să bine-voe
sci a
da luminată întărire la acâstă anafora a n6stră, câ de acum
înainte
feciorii de boeri cei risipitor și tără de Epitropi şi neajunşi
în vîrstă
de ani 25 (afară din cei ce sunt sub epitropi), măcar fie şi
căsătorit,

sati cu cin de boerie, să se dea sub epitropia Preaosfinţiei Sale Părinte-

lui Mitropolit și a unuia din părinţii episcopi şi nimeni din
neguţători
să nu fie volnici a le da cu împrumut câtuși de puţină
marfă, sati
bani, sait a face veri-ce alișveriș cu dînşii, ci când va ave
trebuinţă
acel fecior de boer pentru hrana şi îmbrăcămintea lui, saii
pentru

iconomia casei, să mârgă să arăte Preaosfinţiilor Sale Părinților archiere
i

şi, pliroforisindu-se Preaosfinţia Lor că acea trebuință este
neapărată
şi cu cale, prin scirea şi iscălitura Preaosfiinţiei Sale, să aibă
voe a se
împrumută,

iar fără

de

acâstă

orînduială

făcându-se

vre-o

tare, să scie acel neguţător cu hotărîve că se va osîndi după

Îîmprumu-

pravilele
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împărătesci a rămân6 păgubaş, cum nici mumele a celor risipitori ca
aceia să nu fie volnice a face datorie pe numele acestor fel de copii
şi a le supune lucrurile sub zălogire, căci se vor osîndi a răspunde
acea datorie chiar din zestrele dumnâ-lor; care acestă hotărire, după
„ce se va trece în condica Divanului, să se sc6ţă copii asemenea şi să
se trimiţă la t6te cinstițele Consulaturi şi la starostea de neguţători,
ca să se facă cunoscut tuturor de obşte, şi apoi să se dea la sfinta
Mitropolie în păstrare, spre a nu găsi vre-unul pricină că n'aii sciut,
iar hotărîrea rămâne la Măria Ta.—1814 August 15.
Mitropolit Nectarie, Radu Golescu Vel Vistier, Constantin Filipescu
Vistier, Grigorie Brâncovânu biv Vel Ban, Const. Kretzulescu Vel Ban,
Radu Slătin6nu Vornic, Barbu Văcărescu Vel Vornic, Const. Bălăcânu

Vel

Vornic,

Dumitraşco

Racoviţă

Vel

Vornic,

Iordache

Slăti-

n6nu Vornic, Grigorie Filipescu, Dumitrache Racoviţă, Iordache Filipescu Vel Logofăt, Const. Filipescu Vel Logot&t, Fotache Ştirbeiii Vel
Logofăt, Nestor Clucer.
Domnitorul

aprobă

anaforaua

cu

următorul

pitac

din

23

August:

Fiind-eă mijlocul acesta, ce se arată mai jos înti'acâstă obştâscă
anatora, privesce spre bună fiinţa şi întregimea caselor boeresci celor
ce din nenorocire se întîmplă de rămân la acest fel de fii, o întărim
Domnia Mea, cu hotărîre ca întru tâte întocmai să se urmeze, şi poruncim dumi-tale Vel Logotete de 'Țâra-de-sus ca, nu numai la cinstitele
Consulaturi şi la starostea de neguţători să se trimiță copii după acâstă
hotărîre, ci încă şi la Divanul Craiovei și pe la tote isprăvnicaturile,
însoţite şi cu osebite porunci ale Domniei Mele, spre a: se publicarisi
în audul tuturor, şi apoi, trecându-se în condica domnescului Nostru
Divan, să se trimiţă a sta în păstrare la sf. Mitropolie, iar pe de alţă
parte Preaostinţia Sa Părintele Mitropolitul, împreună cu unul din Sfinţia Lor Episcopii, îndată să se însărcineze cu îngrijirea acestei epitropii
cu urmare întoemai precum se cuprinde mai jos, iar când vre-unul
din feciorii de boeri ce sunt supuși la acâstă epitropie se vor arătă
neînţelegători la acest folositor mijloc, atuncă Preaosfinţia Lor pentru
unul ca acela să facă arătare către stăpânire, cu care acâstă îngrijire însărcinăm împreună şi pe dumne&-lui biv Vel Banul Grigorie
Brâncovânu i pe dumnâ-lui Vel Vornicul Const. Bălăeânu. — 1814
August 23.
(Pecetea

gpd.)

Vel

Logofăt.

(Cod. LXXIX, fila 232)
Actul acesta al boerimii urmăresce, dicem, două scopuri: pe de-o
parte boerimea își apără averile prin înfiinţarea epitropiei evgheni-

ților, pe de altă parte
și boerimea,
Pe când Enache

împedică pe

Vărărescu,

cei neboeri de a purtă haine ca

cu puţini

ani mai înainte:
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CARAGEA

şedeă 'n pârtă la Dudescu
cu antereii de atlas,
m6re Dâmna de necaz!

Adecă pe când boerii din protipendadă își permit de a rivalisă
în
lux cu domnia, neguţătorimii şi celor de trepte mai de jos Divanul
cere ca Ioan Caragea să nu le permiţă a se întrece cu boerimea
în
lux,

în port,

în butce.

Cartea deschisă din 1 Septembre 1814 adusă la pagina 394 este consecinţa anaforalei de la 15 August 1814.

Epitropia evgheniţilor nu are de a protege numai pe feciorii
de
boeri nevriîstnici în contra cămătarilor şi de a-i împedică să-și
risi-

pâscă averile. Acâstă instituţiune a pus de multe ori sub interdicțiune
boeră în vîrstă. Aşă
decret domnesc de
Alexanări. (1)

bunădră la Iulie 1816 a pus sub tutela sa, cu
la Ioan Caragea, pe Vătatul de curte Costache

In 16 Februarie 1815, epitropia evgheniţilor amintesce din noit ne-

guţătorilor că nu le e slobod să deă bani cu împrumut
şi nici să
vîngă marfă la feciorii de boeri şi de altă parte pune sub interdic
țiune pe Dumitrache Hrisoscoleii, care, venind în vîrstă de
a-şi admi-

nistră averea, <epitropia îl vede cu totul risipitor şi prăpăditor casei».(2
)

(1) Preaosfinţia Ta Părinte Mitropolite, iubitorule de Dumnegeii
Sfinţia
Ta Epise6pe şi cei-lalți dumnâ-vâstre boerilor sin epitropi
ai sărmanilor
evgheniţi, am luat Domnia Mea pliroforie, că Vătatul Costach
e sin r&posaful Paharnic Alexandri de la o vreme încâce se află cam
smintit de
minte și pote dintr'acâsta să i se pricinuiască şi casei sale
dărăpănare,
neavând cine să îngrijscă atât de el, cât și de casă, şi
mai vîrtos

fiind dator pe la unii alţii, cari prin jalbă către Domnia Mea
dreptul lor, de aceea poruncim ca, după datoria acestei epitropiîşi cer
i, să
intraţi în cerceta

rea stării lui
cu îngrijirea cea cuviinci6să
casa să nu i se dărapene şi
co vor fi având a luă. 'Tolco
(Pecetea gpd.)
(Cod. LXXIV,

şi a casei sale şi să se însărcineze epitropia
asupra numitului şi a casei sale, ca şi
creditorilor lui să li se plătâscă dreptul
pisah gepd.—-1816 Iulie 3].
Vel

fila 261.)

(2) Pitac către starostea de
meni pe Dumitrache

neguțători pentru a nu

Hrisoscoleii şi pe

Logofăt.

împrumulă

alţi feciori de boeri.

ni-

Staroste de neguţători, încă din anul trecut prin hotărîre obştâscă
s'aii
dat nizam pentru feciorii de boeri, cari sunt în vîrsta tinereţe
lor, risipitori şi prăpăditoră caselor părintesci, ca să nu-i împrumute
nimeni
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Ac6stă carte deschisă sai circulară către neguţători a fost
motivată de o anatora, adecă raport, a epitropilor speciali, ce la mârtea
sa lăsase mama lui Dumitru Hrisoscoleii, în pers6na Episcopului
de
Buzău Constandie şi a Vistierului Constantin Filipescu.
Epitropii aceștia cer interdicerea lui Hrisoscoleii, pentru că-l văd
«urmând unora din tinerii vecului acestuia» (1) şi risipindu: şi averea.
cu bani, sati să. le dea lucruri sai marfă pe datorie, și sai şi
publicarisit acâsta, că cine împotrivă le va da să scie că va perde, iar pentru

neapărată

trebuinţă

ce li se

va

întîmplă

cel ce

va

face urmare

de

cheltuială,

s'ati

împotrivă

să scie

orînduit

epitropi obștesci, ca prin scirea acelor epitropi să împrumute cât
le
vafi trebuinţa. Acum iubitorul de Dumnedeii Sfinţia Sa Episcopul
Buzăă
şi dumnâ-lui Banul Const. Filipescu ai făcut Domniei Mele arătare
prin
anafora, cum că r&posata Clucerâsa Maria Hrisoscoldica i-ai însărcin
at
a fi epitropi, precum şi prin poruncă domnâscă ai fost orînduiţi şi
ait
şi avut chivernisirea casei până la o vreme, apoi luând Dumitra
che
Hrisoscolei casa în stăpânire-şi, il vede cu totul risipitor şi prăpădi
tor
casei. De aceea, despre o parte s'aă pus în orînduială nizamul epitropiei acei case, iar despre alta îţi poruncim ca să publicarisesci
către
toți neguţătorii, de a nu mai împrumută pre numitul Dumitra
che în

nică

un

fel de

chip, că

va perde banii împrumutării ce-i va da acestuia şi altora
lui. 'Tolco pisah gpd.—1815 Fevruar 16.
Asemenea trei note s'aît mai făcut către Consulaturi.

(Cod. LXXIV, fila 171 v))
(1) Iacă

că

îşi

asemenea

Vel Logofăt,

acâstă anafora:

Prea Inălţate Domne,
Arătăm

Măriei

Tale că

r&posata

Ciucerâsa

Hrisoscoldica, la sfîrşitul

vieţei sale, prin graiă ne-ai însărcinat a fi epitropi asupra
casei
dumnâ-sale, şi după mârtea-i am fost orînduiţi cu înscris porunca
Măriei Sale Domnului Constantin Vodă Ipsilant, fiind Domn
al ţării
pe acea vreme, spre a chivernisi casa, şi aşă am avut acâstă
îngri"jire. a epitropiei până la o vreme, apoi Dumitrache fiul dumnâ-ei
luând
casa în stăpânire și chivernisâlă, audim şi îl vedem cu totul
risipitor
(urmând unora din tinerii vecului acestuia), pentru că anţerţ
ai vîn-

dut o moşie ce se numesce Măicănescii, ce este aici aprOpe, estimp ai

vîndut casele ce le-ai avut aici în Bucuresci şi acum audirăm
că umblă a vinde şi munţii. Noi după datorie facem cunoscut Măriei
Tale,

vugându-ne

ca să bine-voesâi

Măria Ta, ca pe de o parte prin lumi-

nată poruncă iarăşi să se dea casa sa cea părintâscă sub epitropi
a
unui ipochimen, şi pe de alta, după obştâsca hotărire, să
se poruncâscă neguţătorilor a nu-l mai împrumută cu nici un chip,
căci ori-

carele ar voi a-l mai împrumută de acum înainte, împotriva luminat
ei
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din secolul nostru

Cum s6mănă

cu cei din timpul
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de bine aceştia-lalţi tineri

lui Caragea!

porunci urmând, îşi va perde banii, pentru că de-a mai rămân casa
tot sub a sa rea iconomie, negreșit va r&mân6 la cea mai prâstă stare,
ori

mai

bine

să

dicem

că

se

va

stinge

cu

totul,

şi rămâne

nată porunca și bunăvoința Măriei Tale.— 1814 Decembre 7.
Constandie Episcop Buzău, Constantin Filipescu Vistier.
Iată

resoluţiunea

la lumi-

dată de Domnitor:

Prea Sfinţia Ta Părinte Mitropoiite, iubitorule de Dumnedeii E pisc6pe i dumnâ-vâstre cinstiţilor şi credincioşi boerilor ai Domniei Mele,
ce prin domnâsca Nâstră hotărîre sunteţi orînduiţi epitropi asupra
sărmanilor evgheniţi, veţi ved6 arătarea ce Ne fac printr'acâstă anafora Sfinţia Sa iubitorul de Dumnegeii Episcopul al Buzăului i dumnâlui biv Vel Vistierul Constantin Filipescu, după care, fiindu-le şi cevrerea cu cale şi cuviinci6să, primită este Domniei Mele şi porunci
ca

pentru

acest

Dumitrache,

fiul r&posatei

Cluceresei

Hrisoscolâei,

să

aveţi asemenea îngrijire cu urmare întocmai precum în mai sus disa
domnâsea Nâstră hotărîre se cuprinde, ca nisce obștesci epitropi ce
sunteţi orînduiţi. Fiind însă că Sfinţia Sa Episcopul şi dumne-lui biv
Vel Vistierul Filipescu aii fost orinduiţi epitropi asupra acestei case,
precum mai jos se arată, şi aii și mai întrâgă sciință şi pliroforie do
starea

ei, de

aceea

la ori-câtţe

veţi

chibzui

pentru

economia

acestei

case, să vă sfătuiți împreună şi cu Sfinţia Sa şi cu dumnâ-lui numitul
boer. lar pe de altă parte poruncim dumnâ-tale Vel Logofete do
Țera-de-sus, să se facă porunca Domniei Mele către starostea de neguțători, ca să publicaris6scă către toţi neguţătorii de a nu mai împrumută pe numitul Dumitrache în nici un fel de chip, căci cel ce va
face urmare împotrivă să scie că îşi va perde banii împrumutați. —
1814 Decembre 14.
(Pecetea gpd.)
|
Vel Logofăt.
(Cod. LXXVIII,

fila 156.)

Cu cale fiind anatoraua acâsta, primită 6ste Domniei Mele, după care
şi poruncim dumnâ-vâstre mai jos arătaţilor boeri, ca adunându-vă

câte-şi trei la un loc, să faceți urmare întocmai, prin zapeiii Vătaf de
visterie.—1815

Martie

11.

(Pecetea gpd.)

Vel Logofăt.

Prea Inălțate Dimue,

După luminată porunca Măriei Tale, ce s'aă dat la anatoraua mea
smeritului lipiscop al Buzăului și al slugei Măriei Tale Vistierul Con-
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Epitropia evgheniţilor a funcţionat mai mult timp
şi şi-a întins
merei dreptul de a protege cinul bocrese contra credito
rilor, mai
stantin Filipescu, am vădut arătarea ce s'aii făcut Măriei
Tale prin
anafora pentru Dumitrache, fiul r&posatei Cluceresei Mariei
Hrisoscolei,
cum că este fârte risipitor, căci mai anţerţ ai vîndut
o moşie ce se

numesce

Măicănescii,

aprâpe

de

Bucuresci,

în

anul

trecut

aă

vîndut
casele ce le aveă aici şi acum umblă să vîngă şi munţii,
şi de va mai
fi casa părintâscă în mâna sa, pote să rămâe la cea mai
prâstă stare
sai să se stingă cu totul; deci, pentru ca să se întîmp
ine acâstă ne.trebnică urmare a numitului Dumitrache, carele deși
este trecut peste
vîrsta de 25 ani, dar mintea este tot de nevîrstnic, necuno
scându-şi
binele şi folosul săi şi făcând urmări carele sunt spre
dărăpănarea
i prăpădenia sa, de aceea noi slugile Măriei Tale, obştesc
ii epitropi,
chibzuindu-ne împreună cu mine smerit Episcop i cu mine
sluga Măriei
Tale Vistierul Filipescu, ce am fost mai înainte epitropi
acestui copil,
am găsit cu cale, ca cu luminat pitacul Măriei Tale, să
se orînduiască
dumnâ-lui paharnicul Manolache Hrisoscoleiă şi dumnelui Costache
Hrisoscolei, fiind rude de aprâpe şi 6meni înţelepţi, însă
unul unchii,
frate cu taică-săi, şi altul văr primar, ca adunându-se
la un loc Și
aducând faţă pe Dumitrache Hrisoscoleii, să vadă catagra
fia ce s'a
făcut după mortea r&posatei mume-sei de tâtă starea casei,
să câră
şi lui Dumitrache ca să-şi dea sâma ce venit ai luat de
la casă de
când este în zaptul săi, pentru ce pas şi trebuinţă mare
ai vîndut
moșia și casele, şi banii pe ce i-ati cheltuit? cum şi câţi bani
se află
dator acum, la cine anume? să arate în scris sub iscălitura
sa și pentru
ce sfîrşit au făcut acea datorie, și acum ce venit pote să
aducă pe an
casa sa ce ai mai rămas? chibzuind dumnâ-lor cu ce mijloc
s'ar pute
plăti

acea datorie? ca să nu se înstrăineze cu vîndare

din acaretu

rile
casei ce mai sunt; şi din tâte pe larg să ne arăte în scris
și vom arăţă
şi noi Măriei Tale prin anafora la ce orînduială se cuvine
a se pune
acâstă casă, la care să se orînduiască zapeii de ai Divanului,
spre a
strînge pe nymiţii doi boeri la un loc şi a duce şi pe Dumitr
ache acolo
la cercetare, că să-şi dea sâma după cum dicem mai sus; iar
hotărîrea
rămâne la Măria Ta, rînduindu-se cu cei mai sus işi boeri
şi dumnIni Vel Logofătul Grădiştânu, fiind rudă.—1815 Mart 4.
Mitropolit,

Constandie

Buzău,

Constantin

gorie' Brâncovânu, Const. Bălăcânu.
(Cod. LXĂXIV, pag. 23)

Filipescu

Vel

Vistier,

Gri-

Tot ea să ajute o casă boerâscă sunt următârele acte:

Primită fiind Domniei Mele rugăciunea dumnâ-lor boerilor epitropi

ce Ne
întru

fac printr'acâstă

care

ce se arată

se

află

anafora, pentru

cufundată

acestă

casă,

scăpătăciunea
hotărîm ca

şi r&ua

din

datorie

taleri 15.530,

mai jos că face havaetul stărostiei de neguţători şi al cu-

liei milosteniilor a luă din telalic, să dea casa

răposatului Paharnicul
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adesea cu paguba nu numai a cămătarilor, dar şi a neguţătorilor cinstiţi.
Grigorie

Brâncovânu, boer recunoscut de o onestitate

perfectă, v&dând

nedreptatea ce se făceă neguţătorilor prin măsurile luate de epitropia
evgheniţilor, demisionâză de la acâstă epitropie în 15 Aprilie 1815 şi
este înlocuit prin Marele Logofăt de obiceiuri Fotache Ştirbeiii. (1)
Răducan Her&scu numai taleri 6.000, din care aceştia să ieă taleri 3.000
cutia milosteniilor şi taleri 3.000 starostea de neguţători.—1815 Maii 4.
(Pecetea gpd.)
Vel Logoft.
Prea Înălțate

Done,

Cu plecată anafora arătăm Măriei Tale, că casa răposatului Paharnicului Răducanul Herăscul fiind cufundată sub erele datoriişi după
datoria n6stră, ca nisce obştesci epitropi, rînduiţi în locul Înălţimii
Tale asupra s&rmanilor evgheniști, având îngrijire spre a nu se stinge
cu totul, îngreuindu-se din vreme în vreme cu dobândile, după arăfarea ce am tăcut Înălţimii 'Tale, din. două moşii ce are casa, una,
adecă Bragadirul, s'aă vindut cu mezat, eşind la preţ de taleri 155.300,
însă acest preţ ati eşit căci am dat cuvînţ mușteriilor cum că cel ce

o va cumpără nu are a da avaetul stărostiei și al cutiei de

miloste-

nie, care avaet coprinde taleri 15.530, şi când va rămână a-i r&spunde casa, îi vine cu mare greutate, după ticăloşia întru care se află;

fiind-că deosebit de acâstă moşie s'ai mai vîndut două vii i nisce
prăvălii, care de la aceste fiind sume mai mici nu am supărat pe Măria Ta; deci după nemărginita milostivirea Măriei Tale și părintâsca
dragoste ce ai arătat şi arăţi cu durere asupra acestor case scăpătate,
facem plecată rugăciune ca să se ușureze acâstă plată, a se da dintr'însa o a treia parte, din care să se împărtăşască atât starostea de
neguţători, cât şi cutia de milostenie, spre a se ajutoră ticăl6sa casă la
plata datoriilor și a nu fi silită ca să mai facă dezohinare şi din cea-

laltă moşie, în care

r&zimă tâtă nădejdea

a maicei dumnâ-sale, care
Măriei Tale, se săvîrşesce

chiverniselei

clironomului şi

acest ajutor hotărîndu-se și cu întărirea
chipul şi sfîrșitul milosteniei pentru care

este întocmită și cutia milostenici.

a

Grigorie Brâncovânu, Constantin Rălăcânu Vol Vornic, Fotache Ştirbeiii Vel Vornie.—1815 Aprilie 25.
(Cod. LĂXXĂIV, pag. 147)

() Cod. LXXIV, fila 193.
Cinstite şi credincios

boerule. al

Domniei

Mele,

dumnâ-ta

biv

Vel

Bane Grigorie Brâncovânu, măcar că. destoinicia şi caracterul dumn6-.
tale nu Ne-ar fi slobogit a.ridică acâstă îngrijire de-asupra dumnâ-tale,
dar. fiind-că şi înşine Domnia Mea. cunâscem că în adevăr te afli în-,
săreinat cu. destule. epistasii şi îngrijiri, cari tâte acestea cer.neconţe-
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Intre măsurile excepţionale și arbritare luate de
epitropia evgheniţilor a fost și următOrea: Vestitul boer Constantin
Dudescu petreceă

în 1814 la Viena, unde, cu titlul de Comite, risipi
ă averea sa.. Dejă în
1813, creditorii, mulţi la număr, urmăriaii în ț6ră
averea luxosului boer.
Surorile Logofătului Constantin Dudescu dată jalbă
lui Vodă, cerând

ca

din

periusia,

adecă

clironomia,

lui Dudescu,

să

li se facă

parte.

Domnitorul trimite jalba în cercetarea veliţilor
boeri, iar aceştia propun că din clironomia boerului cheltuitor, negreșit
cu paguba credito-

rilor, să se retragă câte 100.000 de lei de

fie-care din cele

două fete

«pentru zestrea lor. . . după starea famili
ei acestor copile».
Ioan Caragea, în hotărîrea ce pune pe anafora, ridică
cifra acâsta

până la 200.000 de taleri de fie-care fată.
Sie volo, sie jubeo.

|

(1)

nită silinţă şi privighere, ca să se pâtă îndeplini
în vreme și după
cuviinţă, primim rugăciunea ce Ne faci printacâst
ă anafora şi iaţă
ridicăm de-asupra dumnâ-tale sarcina epitropiei
sărmanilor evgheniţi,
la care erai până acum orînduit.—1816 Martie
24.

(Cod. LXXXIV, fila 57.)
(Pecetea

Vel

gpd.)

Logofăt.

(1) Iată aceste acte:

Prea

Indlțate

Domne,

Ascultând luminată porunca Măriei Tale de la
acâstă anafora a
n6stră, arătăm Inălţimii Tale, că după starea famili
ei
acestor copile a
dumnâ-lui biv Vel Logof

ătului Dudescu, a se deosebi de la periusia
dumnâ-lui pentru zestrea copilelor cel puţin de copilă
câte taleri 100.000,
iar cea deplină chibzuire rămâne la Măria Ta.
Radu Golescu Vel Ban, Isaac Ralet Vel Vornic,
Barbu Văcărescu
Vel Vornic, Dumitrașco Racoviţă Vel Vornic.-—1
813 Iulie 13.

După cererea ce aă făcut dumnâ-lor surorile logof
ătului Const.
Dudescu prin acâstă alăturată jalbă, după acâstă
din
dos
anatora a
dumne-lor

veliţilor boeri şi după datoria ce are stăpânirea
de a înoriji cu iubire de 6meni pentru acest fel de
copii, mai vîrtos parte
temeiască, fiind-ca să nu rămâe isterisiţi
de împărtăşirea ce li se cuvine de a av6 din periusia părintâscă pentru
a lor chivernis6lă. şi
măritiș, primim. Domnia Mea arătarea ce Ne fac
dumnâ-lor veliţii boeri
printr'acâstă de al doilea anafora şi orînduim
epitropi şi purtători de
grijă a acestor fete pre iubitorul de Dumnegei
Sfinţia Sa Părintele
Episcopul Argeşiu şi pe dumnâ-lor cinstiți şi credin
cioşi boerii Domniei
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In 1813 nu se lichidară datoriile boerului Const. C. Dudescu.
In
1814 el este, repetăm, la Viena. De acolo trimite plenipotenţă întărită
de «privileghiatul împărătesc notar și de către împerătesca canţelar
ie
rusescă ot Viena» pe numele lui Ioan Scufa, cunoscut întrepr
indător
de «iraturi». ale ţării, ca acesta să-i vînqă acareturile sale:
moşii, vii,
țigani, casele cu grădină ete. şi să-i plătâscă datoriile. Scufa cere
voe lui
loan Caragea să-şi îndeplinâscă mandatul acesta. Domnitorul trimite
ce-

rerea lui Scufa în chibzuirea veliţilor boeri. Aceştia propun să
se dea
voia cerută de Scufa, cu acâsta însă, ca să se oprâscă din banii prinşi
la vîndare cei câte 200.000 taleri ai fie-căreia din cele două surori.
(1)

Mele Vel Banul Radu Golescu i biv Vel Ban Grigorie
Brâncovânu,
şi poruncim, staroste de neguţători, ca din vîngarea periuse
i dumnâ-lui
Logofătului Dudescu să popresci taleri 200.000, adecă câte
taleri
pentru fie-care fată, care bani să se dea la orînduiţii epitropi 100.000
, ca să-i
iconomisâscă precum vor găsi cu cale pentru folosul fetelor
până vor
veni în vîrsta măritișului, de a se înzestră.—1813 Iulie
20.
(Cod. LXXVI, fila 558.)
Vel Logofăt.
(Pecetea epd.)
(1) Tacă actele

relative:

Prea Inălțale Done,

Cu acâstă luminată porunca Măriei Tale venind înaintea n6stră

jăluitorul loan Scufa, ne arătă cartea de la 9 ale trecutu
lui Octombre,
iscălită de dumne-lui Conte Constantin Dudeseu şi întărită
şi de împ&rătes
cul pivileghiatul notarii i de împ&rătâsca canţelarie

rusâscă oţ
Viena, prin care orînduesce dumne-lui numitul Conte
pe jăluitorul
Scufa epitrop cu putere pe deplin, ca să vîndă prin mezat
tâte acareturile sale, ce are aici în ţâră, adecă: moşii, vii,
ţigani şi altele, şi
să-i plătescă datoriile ce este dator pe la.unii alţii,
şi numai pentru
moşia Dudesci să-l însciinţeze de preţul cel după
urmă, ca să-i dea
deosebită
voe

a o haraciladisi, iar cele-lalte lucruri

să fie volnic

a le
vinde cu preţul ce va eşi la mezat, între cari lucruri
fiind şi casa
dumne&-lui cu grădina ei, urmâză, după cuprinderea
mai sus numitei
cărți de epitropie, a se da luminată porunca Măriei Tale
către starostea
de neguţători, ca să strige la mezat şi cu preţul
ce se va mulţămi
Scufa epitropul să se vîndă, şi banii să se dea la mâna
meze cu dînşii după cartea de epitropie; însă din vîndare sa, ca săura tuturor aca-

returilor d-lui Constantin Dudescul să se sc6ţă căte taleri 200.000

pentru
înzestrarea fiicelor dumnâ-lui, după hotărîrea ce este făcută
de Măria Ta.
Radu

Golescu

Analele A. R— Tom,

Vel
XĂ.—

Ban,

Memoriile

Barbu
Secţ, Istovice,

Văcărescu

Vel

Vornic.
9
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«Epitropia evgheniţilor» pare că nu este destul de puternică ca să
pue stavilă risipei averilor. In adevăr, cum mai sus vădurăm, Diva-

nul,

la

13 Februarie

for», adecă

1815,

adresâză

din noii lui Ioan

un raport, scris în limba

Caragea

o <ana-

grâcă, prin care-i cere stăvilirea

luxului în casele boeresci, ba și de obşte. Divanul cere

de astă daţă

legi somptuarii şi, negreșit, urinăresce şi acel scop de a împedică ela"sele de jos să concureze cu boerimea în fast, în lux.

Codul nou de legi.
Lucrarea cea mai importantă din domnia lui Ioan Caragea, cu referință la justiţie, este Codicele care e cunoscut cu numele acestui
Domnitor:
Iacă

pitacul

misiune

Cinstiţilor

Logofete
Vel

prin

care,

cu însărcinarea

al

Clucere

şi

la 2 Octombre

credincioşi

străinilor
Nistore,

1816,

a fost

constituită

o eo-

de a întocmi un proiect de codice de pravilă.
boerilor

ai

pricini Atanasie

Domniei

Mele,

Hristopolu'

sciută vă este dumu&-vâstre

şi

dumnâ-ta

Vel

dumnâ-ta

rîvna ce avem

biv
Dom-

nia Mea și trebuinţa ce este de a se întocmi aici în pămîntul domnescei N6stre ţări o pravilă coprindătâre desăvîrşit de tâte pricinile
câte privesc la chinonia norodului, ca nici judecătorii să nu cerce
discolie la hotărîrile ce aii a face, nică ipotesiarii să nu cerce năpăstuiră la dreptul lor din vre-o întunecare sai nedesluşire a pravilelor,
după care acâstă trebuinţă, măcar că dumnâ-ta Vel Logofete al străinelor pricini, precum şi dumnâ-ta biv Vel Clucere Nistore, aţi făcut,
în scris câte o înţocmire de pravilă, care s'aii vădut şi de Noi, dar
pentru ca să se facă cu desăvîrşită întregime şi cu bună desluşire
întru tote, spre a se sci legiuit apoi prin domnâsca Nâstră întărire
Asemenea dou anaforale cu întăriri Sati făcut a se vinde la mezat
şi via ot Sirbeni sud Saae, dimpreună cu acel loc dimpotriva ei, i ţiganii de vatră ce se află la Dudesci i la Vitan și aici în Bucuresci,
mai mult de 12 sălaşe.

După pliroforia ce Ne dai dumnâ-lor veliţii
fora, poruncim, staroste de neguţători, să vingi
duială, acestă casă, împreună cu împrejurimea i
şi pentru banii înzestrării fetelor întocmai după
ce este dată la altă anafora de mai nainte a
1814 Ianuar 7.
(Pecetea pd.)
(Cod. LĂAVI,

pag.

768.)

boeri printr'acâstă anaprin mezat, după orîngrădina ei, urmându-se
porunea Domniei Mele
d-lor veliţilor boeră. —
Vel

Logofăt.
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şi hotărîre, poruncim dumnâ-vâstre ca, orînduind într'adins un loc de
adunare şi luând împreună cu dumnâ-vâstre şi pe dumnâ-lui Stolnicul Constantin i pe dumnâ-lui Sfolnicul Ioniță Bălăcenul, să începeţi
a vă şi adună cu toţii la locul cel orînduit și, puind înainte-vă aceste
Nouă de mai sus arătate ale dumnâ-vâstre întocmiri de pravilă, să
urmați fără de contenire şi pregetare a găsi prin adunare şi din alte
pravilă şi a chibzui ori-câte veţi socoti că sunt trebuincise şi destoinice, spre a aduce acâstă nouă întomire întru întregime şi bună ființă,
adăogând adecă câte vor fi lipsind şi scoțând câte vor fi de prisos;
după care acâstă a dumnâ-vâstre chibzuire şi întocmire în scădere
saii adăogire, să arătaţi Domniei Mele rînduri, rînduri, practicalele ce
veţi face în scris, ca să le teorisim şi să le chibzuim şi înşine t6te
până la sfîrşit. Cerem însă de la dumnâ-vâstre cu de adinsul, ca să
arătaţi t6tă rivna şi silinţa spre a săvîrși fără câtuşi de puţină zăbavă acest lucru obștiei folositor, care privesce şi spre a dumnâvostre laudă. Tolco pisah gpâ.—1816 Octombre 2.
(Pecetea gpd.)
Vel Logofăt.
(Cod. LĂXIV, fila 272.)

Din actul de sus se vede că bărbaţii însărcinaţi cu redacţiunea codicelui ai fost: Atanasie Hristopolu, biv Vel Clucerul Nistor ilustrul
jurisconsult, Stoln. Constantin şi Stoln. Ioniţă Bălăcânul.

„Ac6stă comisiune are de a studiă de aprâpe proiectul de codice în-

tocmit de Hristopolu şi de
Până în Februarie anul
Atunci Domnitorul convâcă
şi mazili şi Episcopii, ca să
in fie-ce Marţi şi Sâmbătă.
Iacă actul de convocare
Pitac pentru

Nistor.
următor 1817 lucrarea comisiunii e gata.
o adunare obştâscă din toţi boerii halea
cerceteze lucrarea comisiunii, adunându-se

din

15 Februarie

1817:

a se stringe toţi: boerii halea şi mazili şi Episcopii
la-un loc, de a întocmi pravila cea nouă.

Prea Sfinţia 'Ta Părinte Mitropolite, iubitorilor de Dumnedeii Episcopi
şi dumnâ-v6stre cinstiţi şi credincioşi boerilor veliți ai Divanului
Domniei Mele halea şi mazîli. Din rîvna ce avem de a se păzi întru
î6te o bună cumpănire şi dreptate şi mai vîrtos asupra pricinilor de
judecăţi (din a cărora hoţăriri este atârnată fericirea saă ticăloşia
fieş-căruia), îndemnați fiind Domnia Mea ca să întregim cât va fi prin
putinţă aici în pămîntul domnescei Nâstre țări mijlocul cel povățuitor la calea dreptăţii, adecă pravila coprindătâre desăviîrşită şi cu
întrega desluşire de tâte pricinile câte privesc la chinonia norodului,
ca nici judecătorii

să

nu

cerce

discolii

la hotărîrile

ce

ai

a face, nici
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ipotesiarii la drepturile

care

sau

nedesluşire

lor să nu

a pravilelor,

sufere
de

406

năpăstuiri

aceea

încă

din vre-o întune-

din

anul

trecut, prin

pitacul Domniei Mele, am orînduit înt'adins pe dumnâ-lui Vel
Logofătul al străinilor pricini Atanasie Hristopolu şi pe dumnâ-lui biv
Vel
Clucerul Nistor, boeri cu sciinţă şi praxis la ale pravilelor, de
ai în-

tocmit acâstă pravilă, ce vi se va arătă
i&tul de 'Ţera-de-sus, care şi de Domnia

de către dumnâ-'ui Vel LogoMea s'aii teorisit, s'au chib-

zuit după cuviinţă cu de-amănuntul şi s'a întocmit tâtă coprind
erea
ei cu cea mai cuviinci6să orînduială şi întrâgă fiinţă a dreptăţi
i, dar
pentru ca nu cum-vași să fi rămas cevaşi nepomenii, într'acâstă
pra-

vilnicâscă

întocmire,

dându-se

uitării ori de

către

Noi,

sait

de

către

întoemitorii săi, iată prin acest domnesc al Nostru pitac orîndui
m pe
Prea Sfinţia Vâstră şi pe dumnâ-vâstre şi cu de adinsul poruncim,
ca pe
t6tă s&ptămâna adunându-vă cu toţii la un loc, Marţea şi Sâmbăta
,
fără câtuşi de puţină pregetare sai prelungire, să urmaţi a o teorisi
cu bună luare aminte și, adăogând veri-ce veţi găsi lipsă şi
de trebuinţă

a se mai

întocmi,

prin

bună

şi cuviinci6să

chibzuire,

să

ară-

taţi Domniei Mele prin obştâscă anafora, ea chibzuindu-se şi de
către
Noi acele adăogiri, să dăm apoi cuviinci6sa întărire şi hotărîre,
spre
cea desăvirşită legiuire a aceșştii pravilnicesci întocmire, fără de
întărdiere, ca să o trimitem de a se şi tipări. Tolco pisah gpd.
— 1817
Februarie 15,
(Pecetea gpd.)
Vei Logofst,
(Cod. LĂXXXVII, fila 15»)
In 16 Aprilie

1817 Domnitorul serie din noii să se grăbâscă

lucrarea,

prin un pitac către toţi boerii halea şi mazili: <a da sfîrşit teoriei pravilei».

Se adresâză

spre

acâsta către:

«Prea Sfinţia Ta Părinte Mitropolite, iubitorilor de Dumnedeu Sfinţia Vostră Episcopilor şi dumnâ-vâstre cinstiţi şi credincioşi boerilor
veliţi ai Divanului Domniei Mele halea și mazili:
«Dumnâ-lui Vel Banul Radu Golescu.
>
biv Vel Banul Grigorie Brâncovânu, epistatul spătăriei.
»
>
»
Constantin Kretzulescu.
»
>
>
Grigorie Ghica.
>

>
»

>
>
>
>
;
2

>»

>

»

Isaac

Ralet.

Vel Vistier Barbu Văcărescu.
» Vornic Istrate Kretzulescu.

biv Vel Vornic Constantiri” Bălăcânu.
Vel Logot&t Michalache Manu.
» Vornic Grigorie Băl6nu.
biv Vel Vornic Constantin Samurcaș.
>»
>
Iordache Slătinânu.
>

»

'Veodorache

Văcărescu.
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«Dumnâ-lui
>
>

biv
»
»
>»
»
»

»

;

Vel Vornic Constantin Caliarh.
> Logofăt Constantin Dudescu.
»
Vornie Dumitrache Racoviţă.
Logofăt Michalache Racoviţă.
» Logofăt Stefan Belu.
> Vornic Petrache Ritoridis.

>»

>
E
>
y
„
»
:

-

:

Logof&

Constantin Filipescu.

>>
>
Scarlat Grădiştânu.
>>
»
Ioan Ştirbeiu.
>»
>
Nicolae Golescu.
>
>
Iordache Golescu.
Vel Logofăt Alexandru Filipescu.
biv Vel Logofăt Fotache Ştirbeiii.
>>
>
Toma Kretzulescu.
»
Spătarul Nicolescu.

>

>

»

>

>

>

>

>

;

133

Hatman Grigorie Ralea.

Vistierul
>»

Ioan

Moscu,

Grigorie

Romanitis.

»
»
Vornie Pană Costescu.
po
»
Dumitrache Hrisoscolei.
Vel Logofăt Atanasie Hristopulo.
biv Vei Aga Costache Rasti.
»
>
Clueerul Nistor.»
Acest apel nominal al acestui «sfat de obște» iaţă cum este imprimat în josul anaforalei sale, propunând, la 9 Iunie 1818, tipărirea
codicelui :
“Al

Ungro-Vlachiei

Golescu

Vel

Kretzulescu

cărescu

biv

Ban,

biv

Vel

Nectarie, losif Argeşiu, Constandie

Grigorie

Vel

Ban,

Brâncovânul

Grigorie

Dvornic,

Ghica

Dumitraşco

biv

Vel

biv

Vel

Racoviţă

Ban,

Ban,

biv

Buzăi,

Radu

Constantin

Barbu

Vel

Vă-

Dvornic,

Istrate Kretzulescu biv Vel Dvornic, Constantin Bălăcânu Vel Logofăt,

Michalache Manu biv Vel Logofăt, Grigorie Filipescu biv Vel Dvornic,
Grigorie Băl6nu biv Vel Dvornic, Iordache Slătinânu Vel Dvornie,
Constantin Caliarh biv Vel Dvornic, Constantin Dudescu Vel Dvornic,
Dumitrașco Racoviţă biv Vel Dvornic, Constantin Filipescu biv Vel
Logof&t, Michalache Racoviţă biv Vel Logofăt, Ioan Ştirbeii Vel Dvornic,
Petrache Ritoridis biv Vel Dvornic, Constantin Filipescu Vel Logofăt,
Iordache Golescu biv Vel Logofăt, Alexandru Filipescu biv Vel Logofăt, Alexandru Ghica Vel Logofăt, Atanasie Hristopulo biv Vel Logof&t, Nicolae Văcărescu Vel Logofăt, Grigorie Ralea Vel Logofăt,
Constantin Golescu Vel Hatman, Grigorie Romanitis biv Vel Vistier,
Pană Costescu biv Vel Dvornic, Michalache Cornescu Vel Dvornie şi

Costache Rasti biv Vel Agă.»

Adunarea convocată cerceteză proiectatul codice.
Aci o întrebare, care s'a agitat de multe ori în

nOstre: Când

a fost promulgat codicele Caragea?

faţa

tribunalelor
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Din pitacul domnesc tipărit în fruntea codicelui românesc ar urmă
să dicem că încă în 1817 a fost promulgat acest codice.
- Adevărat că lucrarea este aprâpe terminată în Aprilie
1817. Din

următorul pitac se vede însă că Adunarea
asupra

proiectului:

mai are încă de a desbate

Fiind-că de la dumnâ-lui Vel Logofătul de 'Țâra-de-sus am
luat
Domnia Mea pliroforie că teoria pravilelor s'ai săvîrşit, rămâind
a

se

mai

vă

adună

face

chibzuire

la vre-o

câte-va

însemnări

de

adaosuri, ce

bit. aţi mai făcut Prea Sfinția Voâstră și dumnâ-vâstre, şi fiind-că oseîn
porunca Domniei Mele, ce este dată prin pitac de mai înainte,
se coprinde ca cât mai în grabă să se dea sfîrşit teoriei pravilelor,
ca unui
lucru folositor obștiei, şi împotrivă vedem că sai făcut prea multă
întârdiere până acum, de aceea poruncim ca negreșit să începeţi
a
cu

toţii Marţea

saii Sâmbăta, la

două

câsuri

din gi, la dom-

n6sca Nâstră curte, şi, puind tâtă silinţa, fără mai multă zăbavă, să
daţi
sfîrşit şi chibzuirii ce este să mai faceţi asupra acelor însemnă
ri de
adaosuri, căci îndestulă vreme este de când se prelungesce.
'Tolco
pisah gpd.—1817 Aprilie 16.
(Pecetea gpd.)
Vel Logol&t.
(Cod. LXXĂVII, fila 21.)
La conclusiunea

că încă în 1817 lucrarea fu gata și codul promulgat

stai împotrivă diverse acte.

|

|

|

Mai întâi adunarea convocată pentru cercetarea codicelui nu
presintă anaforaua lucrării săle decât în 9 Iunie 1818. Acâstă anatora
este
cea următore, publicată la finea codicelui imprimat :

Pitae la dumne-lui Vel Logofetul de Țera-de-sus, ca obșlesca anafora
cea pentru pravili să se tipărescă în pravilele ce s'ai întoernil,

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Logofete

de Ţra-de-sus, fiind-că pentru pravilile, ce prin sfat de obşte
al părinţilor archierei şi al dumnâ-lor boerilor s'aă întocmit de Domnia
Mea,
Ni s'au făcut rugăciune prin obștâscă anafora a Preaosfinţiţilor
și a
dumnâ-lor, de la 9 ale acestei luni, ca să se tipărâscă, de aceea
poruncim dumnâ-tale, ca tipărindu-se trupurile pravilelor ce sunt scrise
în
limba. românâscă, să se trâcă la sfîrşitul fie-căruia trup în parte şi mai

sus

arătata

obştesca

anafora

din

cuvînt

în „cuvint,

împreună

cu

tâte

iscăliturile ce se văd înti'însa, apoi să se dea mai sus numita anafora
la sfînta Mitropolie, ca să stea acolo în păstrare dimpreună şi cu acest

domnesc al Nostru pitac, toleo pisah epd.—1818
(Pecetea

Iunie 22.

«pd.)

(Cod. LĂXXVII,

pag. 78.)

Vel

Logofăt,
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Nu puteă fi promulgat codicele în 1817, pentru că el fu imprimat
numai în 1818 la tipografia de la Cişm6uâ Mavrogheni. (1)
Numai la 28 Iunie acelaşi an, Marele Logofăt C. Bălăcânu dă exemplarul pregătit de tipar şi gice că: cam protocolit t6te aceste pravili
după isvâdele ce prin sfat de obşte s'aii alcătuit și, găsindu-le întocmai
aşezate din cuvînt în cuvînt și fără câtuși de puţină schimbare, leam

adeverit

şi însumi

cu

iscălitura

în

tâte foile, precum

se

vede

în

dos, punându-se şi luminată pecetea Mărici Sale la fie-care f6ie—1818
Junie 28,»
După acest exemplar protocolit de Marele Logofăt se face tipărirea.
Acâsta nu e gata decât în August 1818.
La 9 August 1818, pentru 1 Septembre 1818, Caragea promulgă noul
său codice de lege, prin următorul săi pitac rămas inedit până la
ailarea

lui de

noi, ca

şi multe

alte relative

la domnia

lui:

Prea Sfinţia Ta Părinte Mitropolite, iubitorilor de Dumnedei Episcopi
şi dumnâ-v6stre cinstiţilor şi credincioşi boerilor veliți ai Divanului
Domniei Mele halea şi mazili. Precum din începutul domnescei Nâstre
oblăduiri, ce din dumnegeâsca pronie Ni s'a încredințat asupra acestei
de Dumnedei păzită ţâră, n'am contenit de apururea, nu numai de
a cugetă, ci şi în faptă de a pune ori-ce am chibzuit că privesce şi în
parte și de obşte spre buna petrecere şi fericire tuturor celor ce sunt
sub a Nâstră oblăduire, aşijderea Ne-am silit după cuviinţă din t6tă
(1) Lacă titlul condicei

lui

Caragea:

AeiSupe a npk „pizanarSaSu uim npk nparocaanukSaSu ASA

ui OBazAS-

HTepIo a 'reara Oyrpogaavia Iw Iwan Fewprie Rapak

Rh.

Cu tote cheltuelile d-lui Constantin Caracaş doftor şi d-lui Răducanul
Clineânu Biv Vel Stolnic şi d-lui Dumitru Toplicânul Biv Vel Sluger.

Tipărită în privileghiata tipografie a aumnâ-lor, ot Cişmeaua

tului

întru

fericire

Apoi urmeză legea.
La urma volumului
veliţilor boeri

Domn

Mavrogheni,

din

Bucuresci,

este anaforaua obștâscă a părinţilor archierei

din 9 Iunie

In prefaţă cetim:

1818.

reposa-

1818.
şi a dumnâ-lor

<Țâra-Românâscă având din vechime can6ne pentru cele în partea
dreptăţii ale locuitorilor sti, ale sale nescrise şi nedesluşite obiceiuri
şi ale condicei sale puţine şi ai desăvîrşit pravile în scris... De aceea
eră siliţi a năzui la pravilele împărătesci ale Romanilor şi a se sluji

cu î6te aceste pravile fără deosebire; așă dar, uluindu-se cu trei tocmiri
de pravile, adecă a obiceiurilor, a condicei și a Romanilor, urmă
a

nu

avâ nică o pravilă»
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vîrtutea (precum este sciut tuturor de obște), ca şi la pricinel
e de judecăţi să se păzâscă dreptatea întru a sa întregime, vînându-se
şi desluşindu-se fără de părtinire cea adevărată fiinţă a fieș-căreia pricini
din

învăluirea a ori-ce fel de

întîmplare

ce

ar put

ca să acopere ade-

vărul şi dreptatea, ca una ce numai printr'a sa neschimbată
şi neschimonosită ființă se pote păzi datoria bunei cuviinţe a fieş-căr
uia

către

altul,

din

care

se alcătuesce

întru

norod

o. fericită

chinonie

şi
petrecere. Ac6stă dar a obștiei dorită şi folositâre alcătuire mai
cu adaos
dorind-o Domnia Mea, după a oblăduirii datorie, am întocmit
prin sfat
de obște (precum este sciut), cu destulă osten6lă, pravila ce este
adunată
din împărătescile pravili i din pravilnieâsca condică şi din obiceiur
ile
pămîntului ce s'a urmat până acum, alcătuind-o şi desluşind-o
după
povăţuirea dreptului cuvînt şi cu bună orînduială, în cât aă fost
prin
putinţă, care praviiă s'au şi dat în tipar, atât în limba românâs
că, cât
şi în limba grecâscă, şi fiind-că acestă bună întocmire urmâză
după
cuviinţă a se pune şi în lucrare, de aceea hotărâin ca de la di
întâi
d viitorului Septembre să se pue în lucrare și sd începă t6te
jude-

cătoriile ferii a judecă

pricinile

după

acestă

pravilă,

de

ale căreia

trupuri tipărite poruncim dumnâ-tale Vel Logotfete de 'Ţâra-d
e-sus să
se şi împarță după însemnarea de mai jos arătată, însă astă una
dată
din cele grecesci, până vor sosi de la tipografia Rîmnicului
din sud
Vilcea şi cele românesci, şi atunci se vor împărți şi dintr'acelea
tot
după acâstă însemnare. Iar pe de altă parte să se facă acum
şi
domnescile Nostre publicaţii, atât aici în politie, cât şi prin t6tă domnâs
ea
nostră ţâră, după coprinderea de mai sus arătată, iar prototipa
ale

acestei pravili, adecă cele două trupuri scrise de mână

în limba gre-

c6scă și altul în limba românâscă, care sunt adeverite cu însăşi iscălitura şi pecetea Domniei Mele, să se dea a sta în păstrare la sf. Mi-

tropolie. Tolco pisah gpd.—1818
(Pecetea
(Cod.

LĂĂ VII,

fila 340

Vel Logofăt. (1).

2.)

Trupuri

Ip

(ID)

August 9.

gpd.)

1

3

la st. Mitropolie i la trei Episcopii.

la Divanul dumnâ-lor veliţilor.
la visterie.
la cinci departamenturi de aici, însă de șepte, de opt şi criminalion, spătăria şi agia.
la departamentul străinilor.

la Divanul Craiovei i departamentul de patru şi criminalion
de acolo.

100 la sfinta Mitropolie, ca să se afle.

1?
132

la 17 judeţe,

|
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interesaţi, că data

de

la

care

co-

trimes cu pravilele pământului la tâte judeţele;

s'au trimis și la Craiova, iar la Episcopii îi la departamenturi
şi la Mitropolie s'aii trimes cu pitacele dumne-lui Vel Logo
fetul î cu copie după pitacul domnesc.
Dumnâ-v6stre

începutul

ispravnicilor ot sud .........

domnescei

Nâstre

oblăduiri,

ce din

sănătate. Fiind-că

dumnedessca

din

pronie

Ni

de folos

şi

s'aii încredinţat asupra acestei de Dumnedeii păzită ţâră, n'am contenit de apururea, nu numai de a cugetă, ci şi în faptă de a pune orice am chibzuit că privesce în parte şi de obşte spre bună petrecere
şi fericire tuturor celor ce sunt sub a Nâstră oblăduire, aşijderea Neam silit după cuviinţă din t6tă vîrtutea (precum este sciut tuturor de
obște), ca şi la pricinile de judecăţi să se păzâscă dreptatea întru a
'sa întregime, vinându-se şi desluşindu-se fără de părtinire cea adevărată fiinţă a fie-căreia pricini din învăluirea a ori-ce fel de întîmplare
ce ar put ca să acopere dreptatea şi adevărul, ca una ce numai
printr'a sa neschimbată şi neschimonosită fiinţă se pâte păzi datoria
bunei cunoscinţe a fieş-căruia către altul, din care se alcătuesce între
norod

o fericită

chinonie

şi

petrecere,

acâstă

dar

obştiei

dorită folositâre alcătuire mai cu adaos dorind-o Domnia Mea, după
a oblăduirii datorie, am întocmit prin sfat de obşte (precum este sciut),

cu destulă ostenslă, pravila ce este adunată din împă&rătescile pravili

i din pravilnicâsca condică şi obiceiurile pămîntului ce s'aii urmat
până acum, alcătuindu-o şi desluşind-o după povăţuirea dreptului cuvînt şi cu bună orînduială, în cât aii fost prin putinţă, care pravilă s'au
şi dat în tipar, atât în limba românâscă, cât şi în limba orecâscă, şi
fiind-că acâstă bună întocmire urmâză după cuviinţă a se pune şi în

lucrare,

de

aceea

hotărîm ca

de

la di 'ntâiu a viitorului

Septembre

să

se pue în lucrare şi să încâpă judecătoriile ţării a judecă pricinile
după acâstă pravilă a pămîntului, din ale căruia trupuri tipărite să
se împarță, însă astă ună dată din cele grecesci, până vor sosi dela
tipografia Rîmnicului şi cele românescă; iată se trimite şi dumnâ-vâstre
una, după care întoemai să aveţi a fi următori la pricinile de judecaţi
ce veţi căută de la di'ntâiă a viitorului Septembre, precum poruncim
mai sus, care pravilă dându-se sub îngrijirea și păstrarea condicarului
judeţului, să nu fie volnică nică ispravnicii, nică judecătorii, nică alţii
nimeni a i-o luă de la mâni, ci unde va fi trebuinţă să se aducă de
condicar și iarăși de către el să se ieă, şi condicarul dând adeverinţă
de primire, să trimiteţi acea adeverinţă la logofeţia Divanului, a sta

în păstrare; cum și când se va

întîmplă a se schimbă condicarul, să

se facă teslim la cel noii condicar, asemenea cu adeverinţă ; de care
să avem Domnia Mea însciinţare, şi fiţi sănătoși.—1818 August 12.
Iar

la Divanul

Craiovei

s'au

făcut cu

acele 5 judeţe i la departamenturi
către dumnâ-lui Caimacamul.
(Cod. LĂXXĂVII, fila 85 v.)

acâstă

deosebire

şi la Episcopie

să

adecă:

ca la

se împarţă

do
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dicele Caragea s'a aplicat în ţâră fu cea de 1 Septembre
1818. (1)
In vedere cu acâstă punere în vigore a codicelui, Caragea
dispune,
cu pitacul domnesc ce dăm în notă:
IN
4) Impărțirea la locurile arătate în lista din notă a câte
un exem-

plar

din

pravilă,

<însă

astă una

dată

din cele

grecesci,

până

vor sosi

de la tipografia Rimnicului din sud Vilcea (2) şi cele românes
ci, şi
atunci se vor împărţi şi dinti”acelea tot după acâstă însemnare»;
b) «Să se facă acum şi domnescile N6stre publicaţii, atât aici în
politie, cât şi prin tâtă domnâsea Nâstră țâră, după coprinderea
de
mai sus»;
|
e) «Prototipa», acestei pravile adecă cele două scrise de mână
în limba

grecâscă și altul în limba românâscă, «cari sunt adeverite cu
însăşi
iscălitura şi pecetea Domniei Mele, să se dea a sta în păstrar
e la sf.

Mitropolie.» (3)

|

(1) On. d-l advocat Crătunescu a câştigat un frumos proces cu
documentul mei, fixând data esactă a promulgării codului Caragea
.
- (2) Se pare că ediţiunea condicei de la tipografia «ot Cișm6ua
lui
Mavrogheni» a fost pusă în lucrare numai după ce se vădă
că edițiunea de la Rîmnic nu eră posibilă.
(3) Iacă pitacul domnesc şi socotâla exemplarelor împărţite în ţâră,

ori date în păstrarea Mitropoliei:

OR

RI

Trupuri -

1
3
17
109

1
1

la
la
la
la

sf. Mitropolie i la trei Episcopii.
Divanul dumne-lor veliţilor boeri.
visterie.
cinci departamenturi, însă de ş6pte, de opt,

spătărie şi agie.*

la departamentul străinilor.
la Divanul Craiovei, la departamentul
de acolo.
la 17 judeţe.
la sf. Mitropolie.

pravilă
„tea
pravilă
anafora
vila
luminat
Vel

de patru

de criminalion,
şi criminalion

grecâscă scrisă de mână şi înțărită cu luminată peceși iscălitura Măriei Sale Prea Inălțatului nostru Domn.
grecâscă tipărită.
obştâscă prin care se rogă Măriei Sale a se tipări prascrisă, în 16 1818 Iunie 9.
pitac cu l6t 1817 Iunie 22, poruncitor către dumnâ-lui
Logofătul de Ţ6ra-de-sus, ca aceeaşi obștâscă anaforă să

se tipărâscă la sfîrșitul pravilei cu tâte iscăliturile

ce sunt
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Nu este locul de a studiă mai de aprâpe noul codice, care pârtă
numele lui loan Caragea. Operă a oligarchiei boeresci, ea a asigurat ţăranului numai atâta dreptate, cât cu ea nu se aduceă ştirbire
privilegiatei clase boerescă. Din capul locului, codicele stabilesce clasificaţiunea naţiunii după noroc, iar nu după drept, în «slobogi. robi
și slobogiți» (pag. 1). Femeei, din capul locului, i se n6gă ori-ce părtăşie la interesele publice:
«Numai bărbaţii se tac boeri, judecători şi ocârmuitori obştescă.
«Numai bărbaţii se fac archierei, preoţi şi diaconi.»
Femeile sunt depărtate de tâte cinurile politicescei stăpâniri şi slujbe
publice (cap a, pag. 1).
Cu deosebire este a se înferă din acest noii codice unele disposiţiuni
de

la cap.

6, unde

se

tractâză

despre

clacă.

Art.

1 dice tendenţios

că

claca esteo tocmâlă între stăpânul moşiei şi ţăranul, care e primit
stăpân să șâdă pe moșie. Cu asemenea disposiţiune ţăranul nu mai
drept la pământ, ci e numai suferit de proprietarul adevărat.
Dușmăndsă pentru ţăran este şi disposiţiunea de la art. 2, care
clară nul şi neadmis de lege acordul ce un proprietar de moşie
omenos ar face de acum înainte cu ţăranii săi, reducându-le din

de
are

12 gile

de

clacă,

cum

s'ati redus

demai
cele

pe la mănăstiri în domnia lui Mavro-

gheni şi de atunci încâce. Noua legiuire are aerul de a nu încărcă
mai mult pe ţăran decum s'a stabiliţ «<pontul» prin urbariul lui Mavrocordat, căci ari. 2 menţine claca de 12 gile. Imediat însă, în alţi articoli, o adaogă sub diverse forme. Aşă la art. 4 mai încarcă pe ţăran
cu câte o di de arătură primăvara sai tâmna; apoi ţăranul va da
un

car cu lemne la Crăciun,

cărându-l ori la moşia boerului,

la un loc cu depărtare de 6 câsuri.
Prin art. 5 legea nouă transformă

după

claca în bani, socotind diua câte 1 lei.

80

1

bunul

place

sait

anume

al moşierului»

în anafora, împreună cu pitacul, şi să se dea în păstrare la
st. Mitropolie.
Acestă mai sus arătată după luminată poruncă s'aii primit în păstrare la Sf. Mitropolie.
loan Laţcov Pitar.
,

adecă opt-deci pravili grecesci legate.

pravilă rumânâscă scrisă cu mâna și pecetluită în tâte foile cu
pecetea pd.
Aceste mai sus arătate, după luminat pitac gpd. sati primit în păstrare la Și. Mitropolie, împreună și cu pitacul domnesc. — 1818 Noembre 29,
Ioan Laţeov.
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Prin art. 10 se desproprietăresce țăranul de via
lui, dacă n'o lucrâză 4 ani.
Prin art. 11 şi 12 se menţine monopolul spirtâ
selor şi al băcăniei
pe s6ma boerului moșier.
Art. 13 stabilesce monopolul morilor în favârea
moşierilor.
Art. 14 ridică ţăranului dreptul de a vînă pesce
în Dunăre, dacă
nu va da deciuâlă proprietarului riveran. Numai
în gârlele ce trec
pe moșie pâte pescui ţăranul fără geciuglă.
|
In art. 16 se dispune că țăranul care mâre fără
de moştenitori este
clironomisit, nu de stat, ci de stăpânul moşiei.
Dar apoi câte nu se ieă de la țăran după
glăsuirea art. 16.—19!
Din 20 vedre de vin ale ţăranului, moșierul îi
ieă una domnescă. Din
10

clăi de

gri,

orz,

meiu,

de fîn. Din tot pogonul

de porumb

i se ieă una

de moșier; asemenea din 10 clăi

de porumb, ţăranul e dator să aducă

4 baniţe

bătut, iar 8 cocoloşi, cu baniţa de 22 ocale! Şi în
genere,

va da deciuâlă din tâte cele-lalte produceri
ale muncei lui, ne mai
exceptând acum noua lege nici produsele grădin
ei ori ale viei ţăranului. Ba ce e mai mult: t6te acestea ţăranul
e dator să le care cu carul
său la casa boerâscă de pe moșie. Şi încă tot
nu ajunge: ţăranul va
mai fi obligat ca să plătâscă câte 3 bani de
fie-care stup de albine,
câte 2 bani de fie-ce capră, 6rna și vara, şi
câte un miel și un leii
de fie-ce turmă de oi, între Buna-Vestire Şi
Sf. Gheorghe, şi de fie-care
stână brânză sait bani, după tocmâlă, adecă
la discreţiunea moşierului.
Un articol final, asupra căruia atragem atenţi
unea lectorilor noștri,
este acela prin .care se fac iarăşi neterminabil
e procesele, putând
apelă cel care perde un proces casarea sentin
ţei judecătoresci «la trei
domnii

». Acâstă revenire la o veche şi rea procedere,
care fusese înlăturată

sub regimul muscălesc, va fi şi ea o causă
de stingere, prin
cheltuelile de judecăţi, a multor sate de
moșneni.
Urmărind acum deosebi âctele din anii 1817—-1819 referitâre la justiţie, înregistrăm pe cele următâre :
E
„1. Pitacul din 27 Martie 1818, prin care
Domnitorul îndâmnă din noă
la lucru harnic pe boerii divaniţi, hotărîndule orele de lucru şi cum
că să.nu se permiţă intrarea în tribunal
de Gmeni străini proceselor,
«ca să nu se facă hazmodie», și să dea
precădere proceselor locuito-

rilor

de

pe afară,

«ca

să nu

torul ordonă ca procesele
cronologică. (1)
(1): Vegi

actul

în cod.

LXĂVII,

ş6dă

celor

aici, perind

din Bucuresci

fila 219.

în

cheltuială».

să se caute

Domni-

în ordine
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2. O importantă disposiţiune se ieă în 8 Iulie 1815: Domnitorul hotăvăsce
inamovibilitatea logofeţilor al treilea de la departamenturi din Bucuresci.
D6sa schimbare a judecătorilor de la aceste instanţe făcii necesară
permanereala ele a logofătului al treilea, care așă represintă continuitatea
la judecătorie şi eră singurul în stare să scie când şi ce s'a hotărît
în anumite cause. (1)
3. Nemoralitatea se întinsese tot mai mare în societate. Sub înriurirea
fatală a ocupaţiunii rusesci, legăturile familiei erai pe di ce treceă
tot mai relaxate.
Ion Ghica ne spune că însuşi Domnitorul nu prea ţinea s6mă de
cinstea căsătoriei. Deşi însurat, lui îi plăceaii femeile tot așă de mult cât
şi fiului sâi, lui Beizadea Costache Caragea. Şi acesta va fi căsătorit
cu Domnița Ralu Moruzi, ceea ce nu-l va împedică să-şi urmeze înainte
cu vechia deprindere de a duce scandalul în casele boeresci, ba Şi
neguţătoresci. Caragea Vodă, după cum ne spune IL. Ghica, când puneă
ochiul pe câte o nevastă, trimiteă pe bărbatul ei într'o slujbă depărtată, la trebuinţă îl surghiuniă şi apoi .... restul se înţelege.
De altă parte Beizadea Costache, «tînăr frumos», nu aveă altă ocupaţiune
decât a cătă să scâtă din fire cucânele cele tinere și plăcute. EI se
înhăitase cu câţi-va feciori de boeri şi băteai mahalalele giua şi nâptea.
Odată,

fiind

urmărit

de

bărbatul

uneia

din

conchistele

sale,

cu

care

se preumblă în trăsură, şi văgându-se strîmtorat de aprâpe, se6te pistolul
şi trage să împusce pe soţul trădat. Glonţul însă înemeresce în unul
din caii lui. Calul cade din ham şi beizadâua scapă cu chica topor.
A doua di femeia adulteră eră isgonită de sub strâşina conjugală și
locuitorii improvisară cântecul :
C....
La

aj fost, €.... să fii,

mine

să

nu

mai

E de mirare că, după ce spiritualul

vii!

autor

al Scrisorilor amintesce

asemenea fapte, adaoge a qice că: «pe vremea aceea nu eră lucru lesne
de a fi galant şi nu fic-cine îndrăsniă a face curte». (1)
Dacă protopopii nu mai puteai ştrefui pe femei, ca pedâpsă după
păcătuire, loan Caragea cregi util — spre moralisarea familiei —
să

dea un decret, prin care să reguleze pedâpsa pentru

batul abătut

(1) Vedi

actul

de la datoriile conjugale.

în cod.

LXXVII,

filă 249,

(2) Serisori de- I. Ghica, Bucuresci

femeia

sai băr-

Nu atât pedepse personale, cât

1884, pag. 35.
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perderi

materiale,

din

meilor necinstite. (1)
4. In

23

zestre,

prevede

noua

disposiţiune

contra

fe-

|

Decembre

1815,

are de a plăti spesele

Ioan Caragea

de judecată,

1) <Ori-ce judecător

la hotărîrea

(1) Iacă

disposiţiune:

Proces

416

chiar aci acestă

de căsnicie pentru

dă un

noii nizam fixând

cine

<dani-spesele». Nizamul dispune :
sa, să

poruncâscă

nevastă şi bărbat
și căsnicesce.

cari

nu

celui ce au r&-

petree

cinstit

Preaosfinţia Ta Părinte Mitropolite, iubitorilor de Dumnedei Episcop
i,
cinstiţilor şi credincioşi veliţi boeri ai Divanului Domniei Mele.
Că sunt
datori cei după lege luaţi în căsătorie a av6 unul către altul
de o
potrivă dragoste şi credinţă şi între dînşii, însă bărbatul a fi
cu otcârmuirea şi muierea cu supunerea, acâsta şi firea o învaţă
şi legea
îi povățuesce şi însăşi adevărata credinţă după dumnedeâsea
poruncă
ne învaţă, ca nisce lucruri sfinte şi de folos la cei însoţiţi, şi că
de o
potrivă dreptate dobândesce bărbatul cât și muierea pentru legiuita
lor
însoţire, şi Preaosfinţia Ta şi dumnâ-vâstre o sciți fârte bine
în tâte

dilele

judecând,

cum

şi Domnia

Mea

în domnescul

Nostru

Divan, fieş-

căruia dându-i dreptăţile legiutei însoţiri, având povaţă pravilele împărătesci şi întocmirile pravilnicescei condici, dar că pravila care
şi
dumnâ-vâstre o sciți, precum îndreptâză pe cei ce veţueze în tâtă
vi6ţa lor einstit şi cu credinţă şi fie-căruia îi dă folosul legiuitei însoţiri, aşă îi și lipsesce de acele folosuri şi mai vîrtos îi supune
la
învinovăţiri, când nu-și vor păzi îndatorata lor cinste şi credinţă
unul

către altul, abătendu-se fără

de mustrarea cugetului la fapte necuvi-

se, după cum vedem pravila acesta şi la alte rele urmări păzindu-se
şi urmându-se asupra muierilor şi mai: vîrtos asupra celor ce merg
spre al doilea căsătorie până a nu-şi împlini anul jălei, păgubindu-le

de tot folosul celor lăsate cu diată; numai pentru o necuviinci6să faptă

a curviei muierilor celor cu bărbaţi, nici păzindu-se vedem, nici urmându-se după t6tă putinţa, ci încă unele dinti'însele vrednice fiind de osîndă,
pentru că nu păzesc cele cuviinei6se ale cununiei, socotind 'că aii
tot
acele drepturi ca şi cele ce păzesc şi cinstesc înţelepciunea, fără
de
sfială au îndrăsnit a se ivi şi cu jălbi, cerând folosurile cununiei, lipsă
de zestre şi cheltuială de hrană, în vreme ce praviia, ca pe nisce preacurve le depărtâză nu numai de tot folosul cununiei, ci însuşi de
zestrea lor, supuindu-le şi la alte mai mari învinovăţiră, care
a lor
împotrivă şi fără de ruşine urmare ne mai putându-se suferi de acum
înainte, cu a. nu se pedepsi acest fel de muieri preacurve, ci precum
la cele-lalte rele urmări ale lor se păzesce pravila și li se pune în
faptă osînda, aşă ca un lucru trebuincios judecăm osînda şi pedâpsa
ce este orînduită împotriva preacurvici; drept aceea legiuim, şi măcar
„deşi este mai cu scădere acâsta din cât poruncese pravilele, dar mai
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mas de judecată, ca să plătâscă toate cheltuelile ce sai făcut
în judecată. (Leg. împărătâscă, cap. 9.)
«Aceste sunt cele ce se dic nemţesee (7!) dani-spese.»
2. Judecătorul, de va găsi pe pîrît, nu ea un minciunos judecân
du-se,
ci ca pentru lucru de care are îndoială în adevăr, acela
scapă de
osînda cheltuelei judecății.
3. Când cine-vaşi se va duce la aită judecătorie afară
din eparchia
sa şi pirişul nu va da sfîrşit judecății, sai nu va
put dovedi pîrile ce aii făcut, acela se cuvine, ca un pîrîș minciunos,
să cerce pedepsa fiscală și să plătâscă tote cheltuelile ce ai tăcut
pîrîtul în judecată sai pe drum. (1)
5. In anul 1816 Ioan Caragea reînnoesce, la 5 Feber, circular
a către
veliţii boeri, îndemnându-i să vină regulat la Divan.
Dacă văd că ai
de

căutat

prea

multe

procese,

să

vină

ei

şi după

amâdă,

nu

numai

în Grele matinale.
”
Câte-va luni după acâsta, la 22 Aprilie 1816,
Ioan Caragea ordonă
să se incâpă Divanul la 1 oră din di (6 ore
de diminâţă).
6. In anul acesta se aplică cu mai multă stăruin
ţă în justiţie fatala

cu drept şi mai cu folos fiind către neîntrînar
ea şi nepedâpsa acestor
fel de muieri, hotărim ca de acum înainte,
trăgându-şi bărbatul soţia
lui în judecată cu nume de curvă şi o va doved
i într'acest chip, acea
muiere, spre pedâpsa vinei ei, să se trimiţă la
mănăstire de călugăriţe
în soroe de un an, iar nu de doi, precum porun
cesc pravilele, și bărbatul, într'acâstă vreme, de va vreă să-și mai
ieă muierea, ca un bărbat
pe soţia lui, slobod este, dar de nu va vreă
Și cu cuvînt drept va cere
carte de despărţire, să nu aibă a câştigă t6tă
zestrea precum porun-

cesc pravilele, ci numai lipsa, care

se înțelege a-i

da zestrea numai
câtă se află şi după cum se va fi aflând, iar
pentru lipsa zestrei Şi
exoprica să nu se îndatoreze bărbatul la plată,
ci acea lipsă să o plătescă muierea spre osîndă şi să fie câştig
bărbatului, de nu vor ave
copii, iar având copii, să se păstreze ca un
amanet pe numele copiilor; iar osînda bărbaţilor, când vre-o muier
e va trage în judecată pe
vre-unul, după cum coprinde pravilele, să
fie tot aceea precum poruncesc şi s'ait urmat până acum; pentru aceea
poruncim dumnâ-tale Vel
Logofete de 'Ţâra-de-sus, după ce se va trece
în condica Divanului
acâstă întocmită poruncă a Domniei Mele,
să o
dumnâ-lor veliţii boeri, apoi să se trimiţă copii cetesci întru audire la
după dînsa la departamenturi şi la isprăvnicaturi i la Divanul Domni
ei Mele din Craiova,
spre a se face cunoscută la tâte judecăţile,
ca după acâsta de acum
înainte să îndrepteze judecăţile și anaforalele
de câte-ori se va întîmplă acest fel de pricini între bărbat cu muier
e.—-1815 Septembre 35.
(Cod. LĂXIV,

(1) Vegi

actul în cod.

fila 225.)
LXXIV,

fila 233,
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intervenire a dragomanilor Consulaţilor în judecarea proceselor dintre pămînteni şi sudiţi. Dejă sub administraţiunea rus6scă, la 1808

Ianuarie,

se recunoscuse

Consulilor dreptul

la procesele supușilor lor. La 12 Maii

de

a asistă cu un staroste

1816 Domnitorul

scrie lui Aga,

Spătarului şi la criminalion, ca de-apururea să vestâscă pe Consulul res-

pectiv de câte-ori are a judecă un supus străin cu un pămîntean. (1)
Cunoscute sunt gravele consecinţe ce aii suferit ambele Principate

din asemenea aplicare în ele a convenţiunilo» consulare ale Turciei cu
Puterile europene. Numai sub Cuza-Vodă pută scăpă țâra de asemenea situaţiune detestabilă.

1. O altă disposiţiune din 1816 este acea relativă la falimente. Se înmulţiseră falimentele fraudulâse întrun mod care ameninţă piaţa şi

îngreuiă relaţiunile ţării cu străinătatea. Ioan Caragea, de sigur provocat de legiștii ţării, institui, la 23 Maiii 1816, o comisiune compusă
din starostele de neguţători şi din 5 comercianţi, cu îndatorirea ca ei
să cerceteze «în frica lui Dumnegeii, fără câtuşi de puţină voie veghiată,
după can6nele orînduelei neguţitoriei, din ce pricină şi ce pagubă mare
au

cercat,

de

ai

mofluzit»

individul,

care

prin

jalbă

la

Vodă

se de-

clară falit? Cu acest mijloc Caragea crede că va împedică fraudulâsele
talimente. (2)
8. Din 10 Iulie 1816 avem de la Ioan Caragea o disposiţiune cu re(1) Iată acest act fatal:

Pitac

la Spătar, ca, când va ave vre-un sudit judecată,
de scire şi la Consulatul scăi.

Poruneim

Domnia

să dea

Mea dumnâ-tale Vel Spătare, ca de acum înainte,

când vei prinde vre-unul din
vre-o faptă netrebnică şi se
spătăriei, spre a i se cercetă
de scire la Consulatul săi, ea
lui Consulat de a veni să fie
pisah epd.—1816 Maiiu 12.

sudiţi, veri al căruia Consulat de aici, la
va aduce la judecata departamentului
pricina şi a se judecă, îndată să se dea
să se orînduiască om şi din partea acefaţă la acea cercetare a judecății. Tolco

(Cod. LĂAIV fila 246,
(Pecetea gpd.)
Asemenea pitac s'au făcut şi la agie

Vel Logofăt.
şi la criminalion.

Fiind-că unii din cei ce metahirisese neguţătorii, răi nărăviţi fiind
și cu cuget viclean asupra creditorilor, se arată de faliţi fără a do-

vedi vre-o pricină destoinică şi priimită dreptăţii, cu căre acest mijloe
păgubesc pe o mulţime de 6meni de dreptul ce ati a luă de la dînşii,
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că, bărbatul înstrăinând
ea şi-a revendicat acea

avere, de ai rămas păgubaşi cumpărătorii, Caragea hotăres
ce că pe
viitor vîndarea din dotă făcută cu consimţemîntul soţiei şi
sub iscălitura ambilor soţi pe zapisul vîngării, înaintea vre-uneia din
judecătoriile pămîntului, ori la isprăvnicatul judeţului de reședință
a vîndătorilor, nu mai pâte fi stricată de soţie sub cuvînt că lucrul
vîndut
i-a fost dotal. (1)
9. O specie de moratorium în favârea unei cocâne.

Măcar că dreptatea nu caută la sărac şi la bogat, dar după
pliroforia
ce ne dai dumnâ-lor veliţii boeri printr'acâstă anaforă
că jăluitârea
se află
într'acest

fel de

sărăcie,

în cât, de

se

va

îndatoră

a-i

dobânda, i se face o lipsă simţitâre, ne mai având altă nădejd plăti şi
e de a-și
agonisi hrana vieţei, şi creditorilor un prea puţin folos,
iar ertându-i-se dobânda, ei i se face un simţitor ajutor şi creditorilor
prea puţină
pagubă, drept aceea, milostivire făcând Domnia Mea asupra
jăluitârei,
poruncim și hotărîm ca numai capetele să plătâscă
creditorilor sti,
iar de dobândă să fie apărată —1813 Iulie 15.

(Pecetea gpd.)
Prea

Vel Logofăt.

Inălțate

Dâmne,

După luminată porunea Măriei

d-nei Zoiţei Brezoiancăi,
care

acâstă vicl&nă

am

făcut

și păgubitâre

putându-o suferi. Domnia

Tale de la acâstă alăturată jalbă a
cercetare

urmare

Mea a rămân6

şi precum

a unora

şi de

jăluesce

aşă

ca aceștia ne mai

acum

înainte

nepusă
la nizam şi bună orînduială, iată orînduim pe dumnâta staroste de
neguţători, i dumnâ-ta chir Ioane Scuta, i dumnâ-ta
chir Gheorghie
Sachelarie, i dumnâ-ta chir Teodosie Vrana, i dumnâ-ta
chir Răducane Nicolau şi dumnâ-ta chir Andrei Papazoglu, ca
de acum înainte
veri-care va da jalbă de mofluzlie către Domnia Mea,
fiind-că că ai
a se orindui acele jălbi în cercetare-vă, să aveţi a
vă adună cu toţii
şi a tace scumpă cercetare în frica lui Dumnedei,
fără câtuşi de puțină
voie-veghiată, după canânele orinduelei neguţătoresc
i, din ce
pricină şi ce pagubă mare ai cercat de at mufluzit,
ca să se dovedâscă şi să se al6gă cei ce cu cuviineidse pricini şi
primite dreptăţii
se arată de muiluzi și cei cari numai din r&utatea lor,
cugetând viclenie spre paguba cveditorilor, și făcându-Ne arătare în
scris, să dăm
apoi Domnia Mea cuviinci6sa hotărire. Tolco pisah epd.—1
816 Mai 23.
(Cod.

LĂXIV,

(Pecetea
(1) Vegi

fila 249,

spa.)

|

actele în cod.

Analele A. R— Tom,

XX.—

LXXIV,

Memoriile

Vel Logofăt.

fila 257 și 262.

Sec. Istonice.
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scăpătăciune,

ne mai având

alt nimic

decât o casă aici lângă biserica Sf. ilie, pe locul Mitropoliei, cum şi
datore este taleri 11.410 capete, ci pentru sărăcia ei, fiind jupunesă ewghenită şi cădută la atâta scăpătăciune, să te milostivesci Măria Ta
asupra sa, a da luminată poruncă ea de dobândă să nuo supere ereditorii, ci să se mulțămâscă a-și luă numai capetele, spre a-i rămân
şi dumnâ-ei Greși-ce din preţul vîngării casei ajutor la sărăcia sa, iar
hotărîrea rămâne la Măria Ta.—1813 Iunie 23.
Radu

Golescu

Vel

Ban,

Dumitrache

Kretzulescu Vel Vornic, Iordache

Racoviţă

Vel

Vornic,

Slătinânu Vel Logofăt.

Istrate

10. Diverse acte posedăm, începând de la luna Decembre 1812,
pentru numirea de judecători la diverse departamente şi de condicar
i,
cum și de diverşi logofeţei. Aceste acte, ce le dăm în note, pot
arătă
că în genere personalul judecătoresc eră ales mai mult dintre
pămînteni şi anume din boerii de clasa a doua. Intre condicari găsim
numit şi un Ghica, ceea ce probâză importanţa acestui post. (1)
(1) Carte de judecător

la departamentul

de criminalion

ot

Craiova.

Dat-am domnâsca Nâstră carte ..........,...... pre carele lam
orînduit Domnia Mea
judecător la departamentul
criminalion ot
Craiova, ca dimpreună cu cei-lalţi boeri judecători de la acest departament să aibă a căută trebile de judecăţi ale vinovaţilor de acolo cu
sîreuială, nelipsind de la departament, silindu-se pentru dreptate a face
hotărîrile după pravilă, cu arătarea capetelor, spre a-şi află fieş-care
năpăstuit îndestularea sa, fără de a se zăbovi Şi a-şi perde vremea
lor cu îndelungată aşteptare păgubașii la departament; urmând
după
bunăvoința Domniei Mele întru tot fără de cusur şi arătându-se
cu
slujbă

vrednică, va

dobândi

milă

şi cinste

de

sau

veghiată, sai

la Domnia

Mea, cum

îm-

potrivă, când se va arătă nedrept judecător, ori lenevindu-se la datoria

slujbei

sale,

ori făcând

hatiruri,

voie

la alt interes

amăgindu-se, va fi scădqut şi osîndit după pravilă. Poruncim Domnia
Mea cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele biv Vel Bane
Gheorghe Arghiropule, Caimmacamule al Craiovei, i dumnâ-vâstre boerilor
divaniți de acolo, să sciți pe mai sus numitul boerul Domniei Mele
de
judecător la acest departament, i saam receh gpd.—- 1812 Decembr
e 26.
(Cod. LĂXV, fila 17 v.)
Carte de judecător

la Divanul

Craiovei.

Dat-am domnâsea Nâstră carte ............. „... Dre carele lam
orînduit Domnia Mea judecător la Divanul Craiovei, ca dimpreună
cu dumnâ-lui Caimacamul şi cu dumnâ-lor boerii judecători ai Divanului de acolo să aibă a căută pricinile de judecăţi ale norodu-
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logofeţilor de al treilea se pâte ved6 din trei chrisâve

ce sunt

orînduite

de

aici

cu porunca

Domniei

Mele, cât

și cele ce vor veni cu jalbă la Divanul de acolo, cu sîrguială, nelipsit
păzind la Divan, silindu-se pentru dreptate a face hotăriîrile după pravilă, spre a-şi află fieş-care năpăstuit îndestularea sa, fără de a se
zăbovi şi a-şi perde vremea lor cu îndelungată aşteptare la Divan;
urmând după bunăvoința Domniei Mele întru tâte fără de cusur şi
arătându-se cu slujbă vrednică, va dobândi mili şi cinste de la Domnia
Mea, cum împotrivă, când se va arătă nedrept judecător, ori lenevindu-se

la datoria

slujbei

sale, ori făcând

hatiruri,

sau

voie

veghiată,

sai

la

alt interes amăgindu-se, va fi scădut şi osîndit după pravilă. Poruncim
Domnia Mea şi dumnâ-tale cinstit şi credincios boerule al Domniei
Mele biv Vel Vistier Gheorghe Arghiropule, Caimacamule al Craiovei,
să sciți pe mai sus numitul Domnici Mele de judecător aici la Divanul
Craiovei, i saam receh gpd.—1812 Decembre 26.
(Cod. LĂXXV, fila 17.)
Carte de judecător

la departamentul

de patru

ot Craiova.

Dat-am domnâsca Nâstră carţe.......... cc. „.„. pre carele
lam orînduit Domnia Mea judecător la departamentul de patru ot
Craiova, ca împreună cu cei-lalți boeri judecători de la acest departament să aibă a căută pricinile de judecăţi ale norodului, câte li se
se va orîndui în scris de către dumnâ-lui Caimacamul Craiovei i de
către dumnâ-lor boerii divaniţi, cu sîrguială, nelipsit păzind la departament, silindu-se pentru dreptate a face hotăririle după pravilă, spre
a-și află fieş-care năpăstuit îndestularea sa, fără de a se zăbovi şi a-şi
perde vremea lor cu îndelungată așteptare la departament; urmând
după bunăvoința Domniei Mele întru tâte fără de cusur şi
arătându-se cu slujbă vrednică, va dobândi milă şi cinste de la Domnia
Mea, cum împotrivă, când se va arătă nedrept judecător, ori lenevindu-se
la datoria slujbei sale, ori făcând hatîruri, sai voie veghiată, sai la alt
interes amăgindu-se, va fi scădut şi osîndit după pravili. Poruncim
Domnia Mea şi dumnâ-tale cinstit şi credincios boerule al Domniei
Mele biv Vel Bane Gheorghe Arghiropule, Caimacamule al Craiovei,
i
dumnâ-v6stre boerilor divaniţi de acolo, să sciți pe mai sus numitul

boer al Domniei Mele de judecător la acest departament, i saam receh

epd.—1812

Decembre

Pitace

care

26.

(Cod. LĂĂYV, fila 17.)
prin

sati orînduil

mentul

judecător Slugerul Nicolae la departaJuac
„PIUJ E

(sic) spătăriei.

Printw' acest domnesc al Nostru pitac orînduim Domnia Mea, după alegerea dumnâ-lui Vel Spătarului, judecător la departamentul spătăriei

pe Slugerul Nicolae, în locul Slugerului Gheorghe Artino, ce ai fost până
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ce s'aii făcut pe la departamentele din Bucurescă

sub iscălitura

Domni-

acum; drept aceea îţi poruncim, mai sus numitule judecător, să îmbrăţișezi împreună cu celalt judecător treba judecăților ce se
orînduesc

la

acest

departament,

căutându-se

cu

bună

orînduială,

cu

dreptate

și fără de zăbavă, prin scirea dumnâ-lui Vel Spătarului,
ca să vă fie
slujba plăcută, căcă împotrivă urmând, nu veţi ave cuvînt
vrednic de
îndreptare înaintea Domniei Mele.—1812 Decembre 7.
Asemenea pitac s'au făcut şi pentru cel-lalţ boer, de la
Măria Sa
Vodă.
(Cod. LXXIV, fila 7 v)
Pitar Costache Calistrat.
(Pecetea gpd.)

Pitac ca să se lipsescă din judecătorie Slugerul Artino, ca un
nevrednic.
Dumnâ-ta Vel Logofete de Ţera-de-sus, fiind-că Slugerul
Gheorghe
Artino, ce eră orînduit judecățor la departamentul spătăriei,
sai arătat
şi s'au dovedit nevrednic şi nedestoinic la datoria slujbei
sale, neavând
cuviinci6sa sciinţă la trebile judecăților cari urmâză
a se teorisi de
un judecător fără de câtuși de puţină părtinire şi cu deplină
sciinţă,
de aceea poruncim Domnia Mea, ca negreșit să se lipsâscă
numitul
de la acel departament. Tolco pisah epd.—1813 Martie 1.

(Cod. LĂXIV, fila 13.)

Vel Logofăt.
Cate legată la ispravnicii din sud Teleorman, de a sete
din condicărie pe Sandul III logoftt şi în loc să pue pe Ioan
Florul.
Dumn6-v6stre ispravnieilor ot sud Teleorman, sănătate. Fiind-c
ă după
arătarea ce Ne-au făcut cinstit şi credinciosul boerul Domnie
i Mele
dumnâ-lui Vel Logofătul de Ţera-de-jos, i din înseiinţarea
ce Ne-aţi
trimis dumn6-vâstre şi din jalba ce Ne-aii dat loan Florul N e-am
pliroforisit Domnia Mea că cu adevărat acel Sandul III logofăt
a ţinut
şi judecătoria şi condicăria acelui judeţ pe acest următor
an, de la
Ianuarie şi până acum, înşelând pe jăluitor, pentru aceea dar
poruncim
Domnia Mea să i se ieă acum cartea de condicărie de la
mână și să
se dea la mâna lui loan Florul, rămâind pîrîtul numai
cu judecătoria,
care şi aceea cu milostivire i s'au lăsat de către Domnia
Mea, ci aşă
veţi urmă dumnâ-vâstre cu dînșii de acum înainte, metahi
risind pe
unul condicar şi pe altul judecător, şi fiţi sănătoşi.—1813
August 5.
(Cod. LXXIV, fila 79 v.)

1813 Noembre 3. Pitac către dumnâ-lui Vel Logofătul

prin care se orînduesce
rache

Cloşcă

ce ati murit.

biv

judecător

III logofăt,

(Cod. LXXIV, fila 9: »,)

în

la departamentul

locul

Slugerului

de 'TŢâra-de-sus,

de şâpte

Constantin

'LeodoGrecânu,
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prin cari aceşti funcţionari

din

Fiind-că judecătorul la Departamentul de opt în locul Paharnicului
Fotino am orînduit Domnia Mea pe loan Macri, cu 16tă pe lună taleri
patru sute, să aibă dar numitul a urmă cu pază la departament, ea
împreună cu cei-lalți boeri judecători să caute pricinile judecății ce
se vor orindui de către Domnia Mea şi să le facă alegere după
dreptate; prin care poruncim dumnâ-tale Vel Logofete de Ţâra-de-sus
să-i dai povăţuirile cele cuviincise, făcându-l cunoscut şi la Visterie,
spre a se aşeză la catastihul lefilor. Tolco pisah gpd.—1815 lulie 8.
“Cod. LĂXIV
fila 208,
Vel Logofăt.
(Pecetea gpd.)

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-tale Vel Logofete de 'Ţera-de-sus, fiind-că la departamentul de opt am orînduit Domnia
Mea judecător pe Vătaful Scarlat Lambrino, ce ai fost tot la acest de-

partament, în locul Medelvicerului Caelica, ce aii murit, care are să aibă

şi îngrijirea departamentului, precum eră şi răposatul Medelnicer încărcat, şi să urmeze căutarea judecăților ce se orînduese de către

Domnia Mea

fără de pregetare, dându-i şi dumnâ-ta povăţuirile cele

cuviinci6se şi să facă cunoscutla Visterie
filor.—1814 Iulie 10.
(Cod. LĂXĂIV, fila 131 v.)
(Pecetea

a se aşeză

la catastihul leVel Logofăt.

pd.)

Asemenea pitac s'aii făcut tot la departamentul de opt, că s'au oriînduit judecător în locul Vătafului Lambrino Aleco Muhurdar.

Fiind-că la departamentul criminalion am orînduit Domnia Mea
judecător pe Medelnicerui Constantin Oţel, în locul Medelnicerului Mateii Grecânu, cu lefă pe lună 130, i-am dat dar la mânile lui acest
domnesc al Nostru pitac, ca să fie cunoscut de judecător la acest, departament, şi dumnâ-ta cinstit şi credincios boerule al Domniei Mele
Vel Logofete de Ţâra-de-sus să-i dai cuviinciâsele povăţuiri, făcându-l
cunoscut şi la Visterie, ca să se aşeze în catastihul lefilor. Toleo pisah
epd.—1815 Iulie 30.

(Cod. LXĂIV, fila 212.)

(Pecetea

Vel Logofăt.

gpd.)

Pitac prin cave s'a orânduil ucum judecătorii la departamentul de opi îi de şepte, făcându-se pe al fieș-căruia nume pitac cu
lefa ce este orînduit.

Fiind-că

decător pe.

la departamentul

...

de.

. ....

am

orînduit

. . . .cu ]6fă pe lună taleri.

Domnia

Mea

ju-

. .is'aii dat acest

150
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să

fie
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înamovibili,

«statornici în t6tă vi6ţa lor,

domnescul Nostru pitac, spre a fi sciut și cunosc
ut de judecător la
acest departament, ca dimpreună cu dumnâ-lor
ceilalți boeri judecători să urmeze cu pază la departament pentru căutar
ea pricinilor de
judecăţi ce se orînduese de către Domnia Mea, a
le cercetă cu scumpătate şi a le face alegere după dreptate, ca să-şi
dobândâscă cel
năpăstuit

îndreptarea

sa, fără

de

a se

se

face

zăbovi

cei

vre-un

cusur,

cu

pricinile, spre
a-şi perde vremea în zădar, şi dumnâ-ta cinstite
şi credincios boerule
al Domniei Mele Vel Logotete de Ţâra-de-sus să-i
dai povăţuirile cele

cuviinci6se,

îngrijind

de

a nu

noscut şi la Visterie de a se
epd.—1814 August 1.
|

Departamentarii

taleri

150
150
100
100
120
100
90

80

45_

935
150

—

1085

aşeză

la

735

faci cu-

pisah

pitacul dumnâ-lui Vel Logofăt).

Vătaful

Scarlat Lambrino.

Şătraru Stavri (s'aă rînduit Aleco Figa

cu l6fă taleri 100 pe lună).
III Logofăt Ghica şi condicar.
Stolnicul

Dumitrache

colae Scopelitis).

Stefan

Vătat, 1814 Octombre,

(1814 Decembre

rinduit

Departamentul

100

să-l

Serdarul Nicolae Serenli.
Medelniceru Costacopulo.
>
Nicolae Roșca (Pitarul Andonache 1815 Maiă 1).
>
Broștânu.
II Postelnie Cozonea.
Aleco Muhurdaru (în locu-i s'aă rînduit Paharnicul
Fotino cu

taleri

120
100
100
80
80
80
45_

și

lefilor. Toleo

de opt cu lefile ior,

Stolnicul Dumitrache iar sai
avut. 1814 Octombre 30.

150

catastihul

1, Paharnicul

prostichiu

cu l6fa ce aă

de șepte.

Stolnicul Nicolae Creţânu (1815 Dechemvre

1, s'aă orînduit
locu-i Panaiot Capu Oglanu cu taleri 150 I6fă
pe lună).
Slugerul Gheorghe Artino.
Teodorache Cloşcă.
Serdarul Stroe.
Constandin Dănciulescu.
Dumitrache Halepliu zet Medelniceru Pralu.
'Toma Sefendache.
III Logofăt Ioniţă şi condicar.
Serdarul

:
Ianache

Politimos,

1814

Ni-

August

8 prostichiu,

în

-
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de
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vină cercetată

și dovedită». Pe

Departamentari cu lefile lor, de la criminalion.
Fiind-că la departamentul de criminalion am orînduit Domnia
Mea
judecător pe. . .. . . . . cu 16fă de taleri. . . „pe lună,
i s'au
dat acest domnescul Nostru pitac, spre a fi sciut şi cunoscu
t de judecător la acest departament, ca dimpreună cu dumnâ-lor cei-lalți
boeri
judecători să urmeze cu paza la departament pentru căutatu
l pricinelor de englimatica şi altele ce se orînduese de către
Domnia Mea,
făcându-le hotăririle după pravilă, și să nu zăbovâscă cercetăr
ile, spre
a-şi dobândi cel năpăstuit îndreptarea sa, iar cel vinovat
osînda, şi
dumnâ-ta cinstit şi credincios boerule al Domniei Mele Vel
Logofete
de 'Țera-de-sus să-i dai povăţuirile cele cuviinci6se, îngrijind
de a nu
se face vre-un cusur, şi să-l faci cunoscut şi la Vistierie, de
a se așeză
la eatastihul lefilor.—1814 August 1.
taleri

200
150
130
150
150

90

Stolnicul Costache Pripiţoii.
Medelniceru Ianache Sterian.
>
Mateiii Grecânu.
Slugerul 'Toma Comino.
Gheorghe Lehliu (Şătraru Stavri, Iulie
pe lună).

Slugerul Nicolae
Serdarul

919

împreună

Antoniu

(în locul

Atanasie, cu 16fă taleri

], cu

16fă de taleri 90

lui Antoniu

s'a orînduit

100 pe lună, August

cu taleri 45 ai Logofătului.

1).

Deparlamentarii spătăriei şi agici, tot asemenea.
Fiind-că

la departamentul

spătăriei am orînduit

Domnia

Mea

cător pe dumnâ-lui Paharnicul Nicolae Scopolitis, cu l6fă pe lunăjudetaleri 200, i s'aii dat acest domnescul Nostru pitac, spre a fi
sciut şi
cunoscu

t de judecător la acest departament, ca împreună cu celă-lal
t
judecător să caute pricinile ce urmâză după orînduială
a se căută la
acest departament, silindu-ss de a face cercetările cu scumpăt
ate, spre
a-și dobândi cel năpăstuit îndestularea, nezăbovinduse ipotesiarii,
spre a-și perde vremea lor în zadar, şi dumnâ-ta cinstit şi
credincios

boerule al Domniei Mele Vel Logofete de 'TŢâra-de-sus să-i dai
juirile cele cuviinci6se, îngrijind de a nu se face vre-un cusur, șipovăsă-l
faceţi cunoscut şi la Visterie de a se aşeză la catastihul lefilor.—1814
August

1.

taleri

200

100

Paharnicul Nicolae Scopolitis (1814 Decembre 1, în loc s'aii rînduit Stolnicul Ioan cu l6fă de taleri 200).

Proin C6uş Gheorghe

al apiei.
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lângă inamovibiliţatea

496

acestor impiegaţi, ei se scutese
La

de havaeturi

agie.

taleri

250

Paharnicul Fotino (în locu-i s'a rînduit Aleco Muhurdaru,
Ianuarie 1, cu pitacul dumnâ-lui Vel Logofăt).
Slugerul Constantin Otopânu.

150

(Cod.

LXXV,

1815

fila 112»)

S'aii dat acâstă domnâscă a Nostră carte lui Constantin
Dărăscu,
pe carele, după alegerea dumnâ-lui Vel Logofătului de
'Ţâra-de-sus
Michalache Racoviţă, Pam făcut Domnia Mea condicar depart
amentului
de gâpte, deci să aibă şi el privileghiul carele ai şi cei-lalţi
logofeţi
ai Divanului Domniei Mele, adecă să fie apărat, atât el, cât
şi t6tă casa
lui, de rîndul dăjdiilor Vistieriei, îi de alte angarii şi podvedi
, cum şi
drepte bucatele lui scutite şi apărate, stupi i rîmători de
dijmărit şi
vinul” ce-l va face în viile lui de vinăricii, precum şi o
cârciumă să
ție în oraşul Bucurescilor scutită şi apărată de fumărit, de
căminărit,
de
vamă,

de

vinul

domnesc

i

de. ortul

vătăşesc

şi de

tâte

angarii

le
şi dările ce vor eși pe pivnițe şi cârciumi, asemenea să ţie
lude unul
om fără pricină de dajdie, pentru posluşania casei sale, care
şi acela
să fie apărat de rîndul dăjdiilor Vistieriei, pentru care şi
poruncim
Domnia Mea la toţi câţi se cuvine, ca pentru t6te câte se coprind
mai
sus întocmai să fiți următori, că aşă este porunca Domniei
Mele ; i
saam receh pd. 1816.
(Cod. LĂXXV fila 163.)

Kiind-eă

la departamentul

de şâpte

am orînduit

cător pe dumnâ-lui Căminarul Costache Manu

ger

Gheorghe

Artino,

“ai

dat

dar

la mânile

Domnia

Mea

jude-

în locul r&posatului Slusale

acest

domnesc

al

Nostru pitac, spre a fi sciut şi cunoscut de judecător la acest departa
ment, unde să urmeze atât după datorie-și, ca împreună cu
cei-laiți
boeri judecători să caute pricinile de judecăţi ce se orînduesc
de la
Divanu
i

după
către
fără
aceea

Domniei

dreptate,
ipotesiari
zăbavă, ca
poruncim

Mele,

cercetându-le cu scumpătate, făcându-le alegere

ferindu-se de cea mai puţină voie veghiată a nu face
şi silindu-se în tot chipul a se da săvirşire judecăților
să nu cheltuiască ipotesiarii aică cu prelungirea; de
Domnia Mea dumnâ-tale cinstite Și credincios boerule

al Domniei Mele Vel Logofete de 'Țâra-de-sus să dai povăţuirile
cele

cuviinci6se, îngrijind de a nu se face vre-un cusur, şi să-i faci cunoscu
t
şi la Visteria Domniei Mele, spre a se aşeză la catastihul lefilor.
'Toleo
pisah gepd— 1816.
(Pecetea gpd.)
Vel Logofăt.

(Cod. LĂXXIV,

fila 263.)
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către Marii Logofeţi.
de judecăţi. (1)
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Se regulâză şi taxa condicarului de la anaforalele

Pitac către dumne-lui Vel Logofetul de Ţera-de-sus, ca să orînduiască
un

logofeţel dintai

Divanului a fi ia departamentul
pricini.

străinelor

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele dumnâ-ta Vel Logofete
de 'Ţera-de-sus, fiind-că de la dumnâ-lui Vel Logofătul al străinelor
pricini am luat Domnia Mea pliroforie că la acel departament s'aii
înmulţit pricinile de judecăţi i alte trebi ce se mai caută acolo, şi nu
pote să le apandisâscă pe tâte şi să le săvîrşâscă numai logofătul
ce este orînduit, de aceea poruncim dumnâ-tale ca din logofeţii Divanului să se dea unul ajutor pe lângă logofătul numitului departament,
dându-i-se poruncă ca să urmeze acolo napristan, spre săvirşirea următârelor trebi, tolco pisah gpd.—1817 April 25.
(Pecetea 2pd.)
Vel Logofăt.
(Cod. LĂXĂVII, fila 21 v)
(1) Vagă-se

cuprinsul

acestor

ehrisâve

în notele

de jos:

Primită fiind Domniei Mele anaforaua acâsta a dumnâ-lor veliţilor
boeri, O înţărim Domnia Mea şi poruncim dumnâ-tale Vel L.ogofete de
Țera-de-sus să se pue în lucrare orînduiala de mai jos arătată cu
urmare întocmai şi cu acest adaos încă, ca nici judecătorii să nu îndrăsn6scă a luă măcar un ban mită asupra judecăților, căci dovedin-

du-se

întru

se vor

acest

şi pedepsi

(Pecetea

fel de faptă, nu numai vor fi lipsiţi

după

măsura

vinei lor.—1815

din

tv6bă,

ci încă

Maiii 28.

pd.)

Vel Logofăt.

Prea Inălţate Dâmne,
După luminată

n6-lui

Vel

porunca

Logofătul

de

Măriei

Tale

'Ţâra-de-sus

de la

acâstă

Gheorghe

anatora

Filipescul, am

a dum-

făcut

chibzuire pentru logofeţii al treilea de la departamenturile de şepte
şi de opt şi se văgă cu bună orînduială chibzuirea dumnâ-lui, spre a
se alege adecă Gmeni vrednici şi a se orîndui la aceste departamenfură, statornică

vină cercetată

în t6tă

viţa

lor,

și dovedită, cărora

neschimbându-se

să li se deă

nici

odată

şi luminate

fără

de

chrisâvele

Măriei Tale pentru nestrămutarea lor şi spre a nu fi supăraţi de către

Veliţii Logofeţi după vremi cu cereri de avaet,
cu tragere de inimă şi cu credinţă, purtându-se
tâte şi ţiind condică curată de tâte pricinile ce
ment, şi pentru ca să lipsescă catachrisisul ce
anaforalelor, luându-se

peste

orinduială, cu

dar şi ei să slujâscă
cu bună orînduială la
se caută în departase urmă la avaeturile

pricină

căci da

şi ei avaet
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în

note

o serie

de
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cărți

deschise

ale

Domnitorului

la dumnâ-lor Veliţii Logoteţi, cel dintâiă boer judecător
să însemneze
din josul anaforalei avaetul ce se cuvine să ică III logofăt
de la fieşcare anafora, după starea madelei, precum din vechim
e aşă se urmă
până la trecuta r&zmeriţă, care avaet mai înainte eră
de la taleri unul
până

la taleri

11, iar

doiască, puindu-se

acum, după

scumpetea

de la taleri doi până

dea luminată porunca

ce

este

la taleri 22;

la t6te,

să

aşijderea

Măriei Tale ca nici de la boerii judecăt

se

în-

să se

ori, ce
se orînduese atât aici la departamenturi, cât şi pe la
judeţele de pe
afară, să nu ieă dumnâ-lor Veliţii Logofeţi avaet, nefiind
cu cuviință
a se luă avaet de la judecătorii ce nu aii alte venitur
i fără numai

l6fa

ce li se orînduesce

din

mila

Măriei Tale,

Măria Ta—1815 Mai 24.
Iosif Argeşiu, Constandie Buzău, Barbu

stantin

Bălăcânu

Vel Vornic,

'Teodorache

lat Grădiştnu Vel Logofăt, Fotache
(Cod. LXXXIV, pag. 221.)

iar hotărîrea

Văcărescu
Văcărescu

Vel

rămâne

la

Vornic, Con-

Vel Vornic,

Scar-

Ştirbei Vel Logofăt, Nistor Clucer.

Trei chrisove ce s'a făcut pentru logofeții al treilea

ce s'au făcut pe la departamenturile din Bucuresci,
scâte în vitța lor fără de vină.

a nu se mai

Rîvnă desăvîrșită având Domnia Mea de a pune în faptă

tote

câte
sunt de folos şi de trebuinţă pentru buna petrecere a tuturor
supușilor Noştri şi, între altele fiind şi tr6ba judecăților norodu
lui una din

cele

mai

întâiti

datorii

a oblăduirii,

de

aceea,

pentru

mai

multa

înlesnire a căutatului pricinilor de judecăţi, spre a nu se zăbovi
întru
prelungire cei ce se judecă, cheltuindu-se şi perdându-şi
vremea agoniselel

or lor, avem Domnia Mea” fre; departamenturi politicesci,

unul
de opt, altul de şepte, cum şi unul de criminalion, unde
se caută
pricinile de învinovăţire, afară din două departamenturi
al spătăriei
şi al agiei, unde se caută pricini mai mică, la care avem
rînduiţă judecător
i

îndestui, cu

osebite

lefi, care

aceste

mai

sus

arătate

trei

departamenturi politicesci, pentru a se păzi o bună eftazie;
spre a nu
se face cusururi şi a se păzi dreptatea întru tăte, fiind
legate sub
îngrijirea Logofeţiei cei mari de JEra-de-sus, prin anafor
aua ce Ne-a
făcut dumnâ-lui cinstit şi credincios boerul Domniei Mele
Vel Logofătul Grigorie Filipescu, scrisă de la Auoust 28, Ne-aii
arătat că logofeţii al treilea de la departamenturi, din pricină căci
apururea se

schimbă şi, când se orîndusc de dumnâ-lor veliţii
boeri, li se ieă avaeturi, se urmâ6ză o rea rînduială şi mare catachrisis cu
cerere de avae-

furi grele pentru

scrisul anaforalelor, ca

ai dat şi ei la cei după

să-şi

vremi Logofeţi Mari,

p6âtă scâte

avaetul

ce

şi cu tâte că la tr6ba

logofeţiei al treilea a acestor departamenturi intră şi Gmeni
nepractisiţi și nevrednici de acâstă slujbă, dar şi cei vrednici, sciindu
-se că
nu sunt statornică, nu aii nici o tragere de inimă, nici îngriji
re de a
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şedinţe

ale Divanului

în

ţin6 condici curate, şi dintr'acestă pricină nu pote fi sciut la cel ce
intră în urmă cele urmate şi hotăririle judecăților ce sunt date mai
dinainte, din care pricină nu puţine cusururi s'a găsit, pătimind prelungiri ipotesiarii ce ait pricini de judecăţi şi, cu tâte că dumne-lui
n'ail luat avaet de la slujba acestor logofeţi al treilea ai departamenturilor, dar fiind-că nu sunt statornici, tot n'aii fost putinţă a-i pune
la orînduiala ce se cuvine şi, spre a se put îndreptă, şi-aii dat părerea dumnâ-sale, găsind cu cale ca să se al6gă 6meni vrednici a se
orîndui III logofeţi pe la departamenturi, statornici, fără de dare de
avaet, cărora să li se dea şi chrisâvele Domniei Mele de a fi nestrămutaţi şi nesupăraţi de către nimeni cu nici un fel de cerere de vre-un
avaet, și fără de vină cercetată și dovedităsă nu se lipsâscă din slujbă,
care anaforă a dumnâ-sale rînduindu-o Domnia Mea în cercetarea şi
chibzuirea dumnâ-lor veliţilor boeri, prin anaforaua de la 24 ale trecutei
luni lui Maii, iscălită de părinţii Episcopi şi de dumnâ-lor veliţii boeri,
fac arătare Domniei Mele pentru logofeţiile al treilea ale acestor de.
partamenturi, că au găsit cu bună orînduială chibzuirea dumnâ-lui
Vel Logofătului, spre a se alege adecă 6meni vrednici, statornici în
t6tă vieţa lor, neschimbându-se nici odată fără de vină cercetată şi
dovedită,

cărora

să li se

dea

şi chrisâvele

Domniei

Mele

pentru

ne-

strămutarea lor şi apărarea de avaet, dar şi ei să slujâscă cu credinţă,
purtându-se cu bună orînduială la tote, ţiind condici curate de tote
pricinile ce se caută în departament, şi pentru ca să lipsâscă catachrisisul ce urmă la avaetul anaforalelor, luându-se peste orînduială,
cu pricină căci da şi ei avaet la dumnâ-lui Vel Logofătul, cel dintâi
boer judecător să însemneze în josul anaforalei avaetul ce se cuvine
să ieă III logofeţi de Ia fieş-care anafora, după starea madelei, după
cum din vechime aşă se urmă până la trecuta răzmeriţă, care avaet
măcar că mai înainte eră de la taleri unul până la taleri un-spre-dece,
dar acum, după scumpetea ce este la tote, să se îndoiască, puindu-se
de la taleri 2 până la taleri 22, precum şi de la boerii judecători ce
se numesc la departamenturi şi pe la judeţe să nu ieă dumnâ-lor Veliţii Logofeţi avaet; la care anatora, pentru întărirea ce am dat Domnia Mea de a se urmă întocmai, am poruncit ca nici judecătorii să
nu se îndrăsnâscă a luă măcar un ban mită asupra judecăților, căci

dovedindu-se

întru o acest

îr6bă, ci încă se

vor

fel de faptă, nu

şi pedepsi

după

măsura

numai

vinei

vor fi lipsiţi din
lor. Deci

după

acestă hotărire a Domniei Mele dăm acest domnescul Nostru chrisovla mâna. .. . . . . . . . carele, după alegerea dumnâ-lui
Vel

Logofătul

de 'Ţâra-de-sus, îl orînduim

ției al treilea la departamentul de

Domnia

Mea

cu

. . . . . prin care

trâba

logofe-

îl hotărim

a

fi statornic în t6tă vi6ţa lui, neschimbându-se nici odată fără de vină
cercetată şi hotărită, precum şi de către dumnâ-lor Veliţii Logofeţi după
vremi să fie nesupăraţi cu cerere de avaet, dar şi orînduitul logofăt
să-şi păzâscă datoria sa cu a ţin condici curate şi a păzi rînduiala
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interesul grăbirii -resolvirii proceselor,
cum şi
canţele tribunalelor însărcinate cu justiția.
(1)
avaeturilor,

cu

a se

însemnă

de

către

cel

o alta relativă

la va-

dinţâ

ii boer judecător la
fieş-care anafora, păzind întru tâte buna
orînduială precum mai sus
este îndatorat, fără de cel mai mie cusur,
căci găsindu-se în vină, nu
numai se va lipsi, ci se va şi pedepsi; pentr
u care şi poruncim dumnâtale Vel Logofete de Țâra-de-sus să faci
cunoscută hotărîrea acâsta
a Domniei Mele și la dumnâ-lor boerii judec
ători ai departamenturilor,

ca

şi dumnâ-lor

să-şi

de la cine-vaşi mită

păzâscă

datoria, ferindu-se

câtuși de puţină,

cu totul

de

a nu luă

căcă pe cel ce se va găsi

că au
îndrăsnit la o acest fel de nevrednică
urmare, nu numai va fi lipsit
din slujba judecătoriei, ci încă şi strașnic
îl vom pedepsi Domnia Mea;
și am adeverit chrisovul acesta cu însuşi
domnâsca Nâstră iscălitură
şi pecete, i cu credinţa prea iubiţilor Domn
iei Mele fii, Gheorghe Caragea
Voevod,

Constantin

Caragea

Voevod,

martori fiind şi dumnâlor cinstiţi şi credincioşi boerii veliți ai
Divanului Domniei Mele: pan
Radu Golescu Vel Vistier, pan Constantin
Kretzulescu Vel Ban, pan
Gheorghe Arghiropulu Vel Ban, epistatul
Spătăriei, pan Barbu Văcărescu Vel Vornic de Țera-de-sus, pan Const
antin Bălăcânu Vel Vornic
de Țâra-de-jos, pan Michalache Manu Vel
Vorni
tatul Vorniciei Obştirilor, pan Grigorie Băl6n c de Ţâra-de-jos, episu Vel Vornic al treilea,
pan Teodorache Văcărescu Vel Vornic
al patrulea, pan Iordache Filipescu Vel Logofăt de Țera-de-sus, pan
Scarlat Grădiştenu Vel Logofăt de 'Ţâra-de-jos,

pan Fotache Știrbeiă Vel Logofăt za obiceiuri,
pan Grigorie Ralea Vel Hatman, pan Alexandr
u Filipescu Vel Vornic
al politiei, pan Iacovache Vel Postelnic,
pan Atanasie Hristopulo Vel
Logotăt al străinelor pricini, pan Alexandru
Ghica Vel Clucer, pan
Dumitrache Hrisoscoleii

Vel Căminar, pan Nicolae Suţul Vel Comis
,
şi ispravnic pan Iordache Filipescu
Vel Logofăt de TŢ6ra-de-sus; şi
s'a scris chrisovul acesta întru al treile
a an dintru înţâia domnie a
Domniei Mele, aici în orașul scaunului
Domniei Mele Bucuresci, la
anii de la nascerea Domnului Dumnedei
și mântuitorului nostru Isus
Christos 1815 Iulie 6, de Nicolae Logof
ăt de Divan.
(Cod. LĂAVII, fila 219)

(1) Cinstiţilor şi credincioşi dumnâ-vâstre
veliţilor boeri ai Divanului
Domniei Mele, din jălbile ce pe tote
dilele Ni se dati vedem că totdeauna se ivesc pricini de judecăţi, cari
se orînduesc în cercetarea
dumnâ-vâstre, după a căror mulţime urmâ
ză ca şi dumnâ-vostre să
nu pregetaţi a le căută, silindu-vE cu toţii
împreună spre descoperirea
adevărului şi a dreptăţii fieş-căruia, care
şi
civile ce pote av6 un norod bine oteârmuit; acâsta este una din feride aceea dar poruncim
dumnâ-vâstre, ca în tote dilele ce sunt
orînduite a se căută pricini de
judecăţi la Divanul dumnâ-vâstre, să vă aduna
ţi cu toţii aici la domnâsca
Nâstră curte, fără nici o pricinuire
(afară numai din vre-o pricină adevărată de zaiflie saii alta destoinică spre
a zăticni venirea vre-unuia
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abus,

se

face judecător,

din dumnâ-v6stre), şi căutaţi pricinile de judecăţi ale norodului, privind cu totul întru unire asupra dreptăţii, şi când veţi vedâ că prea
se înmulțesc pricinile, să vă adunaţi şi după prând către sâră la casa
unuia din dumnâ-vâstre a le căută, ca să nu se zăbovâscă și să
ședă ipotesiarii, cheltuindu-se şi vremea lor perqându-şi, care acâstă
silinţă şi nepregetare va fi şi pentru cunoscinţa patriotismosului dumn6v6stre şi spre a Nostră mulţămire, precum şi împotrivă urmare a
veri-căruia din dumnâ-vâstre la cele mai sus poruncite va fi iarăşi
spre împotrivă cunoscinţă şi spre măhnirea N6stră, care siliţi vom fi
în urmă, după a oblăduirii datorie, a arătă şi în faptă către acel pricinuitor. Tolco pisah epd.--1816 Februarie 5.
(Pecetea gpd.)
Vel Logofăt.
(Cod. LĂXIV, fila 238.)

Pilae la dumnă-lor veliții boeri, ca să caute judecăţile
de la un ceas din

di.

Cinstiţilor şi credincioşi dumnâ-vâstre veliţilor boeri ai Divanului
Domniei Mele, pricinile şi prigonirile norodului, din jălbile ce pe tâte
dilele Ni se dai, vedem că se înmulţesc, după care se cuvine ca şi
judecătoriile să nu pregete la căutarea pricinilor ce li se orînduesc,
precum asemenea şi dumnâ-vâstre, atât ca nisce boeri patrioți, cât şi
ca unii ce într'adinsul sunteţi orînduiţi, se cuvine să vă arătaţi cu mai
multă nepregetare şi osîrdie la căutarea pricinilor norodului ce se

orînduesc

în cercetarea

dumnâ-vâstre, socotind-o

acâsta

ca

o sfîntă şi

neapărată datorie, şi fiind-că acum diua s'a mărit, iată printr'acest
domnesc al Nostru pitac cu deadinsul poruncim dumnâ-vâstre, ca de
acum înainte în dilele ce sunt orînduite pentru căutarea judecăților»
să vă aflaţi negreşit cu toţii adunaţi diminâţa la un ceas din di, aici
la domnâsea Nâstră curte, şi să începeţi a căută pricinile de judecăţi,
după datoria ce aveţi, atât dumnâ-vâstre, cât şi înşine Domnia Mea la
ac6sta, căci împotrivă

urmând,

ci şi Domnia Mea cu drept
1816 Aprilie 22.
(Pecetea pd.)
(Cod.

LĂXIV

nu

numai

că în

hula

cuvînt Ne vom mâhni.

norodului cădeţi,

Toleo pisah

fila 445 v)

Pitac pentru judecăţi de a se strânge dumnt-lor
la un ceas din di.

gpd.—

Vel Logofăt.
veliţii boeri

Cinstiţilor şi credincioși dumnâ-vâstre veliţilor boeri ai Divanului
Domniei Mele, fiind-că din necontenitele jălbi ce Ni se dati de către
cei ce au pricini de judecăţi, plângându-se pentru zăbava ce se ur-
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fiind dejă în funcțiunea

de condicar.

Este

432
482

destituit

din

condicărie şi
m6ză până a li se cercet
ă pricinile de către dum
nâ-vâs
cuvîntul drept Ni s'aă dat
mare bănuială că dumnâ-vâs tre, după tot
epimelie cu dinadinsul la
căutarea judecăților norodu tre nu puneţi
găduita datorie ce aveţi,
iar celor ce se întîmplă de lui după netăau pricini de judecăţi li se pricinuesce tut
uro
şi cheltuială zădarnică, care r nu puţină pagubă, perdere de vreme
acesta nici cum nu pâte
niei Mele, după rîvna şi
bunavoinţă ce avem ca toţi fi suferită Domtrecă întru tte bine ocârmu
de obşte să peiţi şi liniștiți, acum dar,
s'au mărit şi madâua acâsta
fiind-că şi giua
ei fiind delicață, iată printr a căutării judecăților norodului din fiinţa
”acest domnescul Nostru pita
poruncim dumn6-vâstve, ca
e cu deadinsul
de acum înainte în gilele
ce sunt orînduițe
pentru căutarea judecăților
la domnâsca Nâstră curte, să vă aflaţi negreșit cu toţii adunaţi aici
urmând cu trâba căutării
tr'acestaşi chip adecă: în
judecăților încurgerea viitorului April
să Începeţi a căută
îr€ba de la două câsuri
din di şi până la şese câsu
Maii de la 1 din di şi pân
ri, iar în luna
ă la 5, şi de la Iunie îna
inte de la 12 c&suri, cercetând pricinile ce
se orînduesc la dumnâ-vâs
nescul Nostru Divan cu mar
tre de la dome scumpătate şi luare ami
orînduială, aflându-se în casă
nte, după buna
înaintea judecății numai
gonesc, iar nu şi alţii străini,
cei ce se prihazmodii, ce sunţ necuviinc ce nu vor îi trebuincioşi, ca să nu se facă
i6s
vostre a se căută întâi jud e, ci tot-deauna să protimisiţi dumneecăţile cele ce vo fi avend
pe afară, ca să nu șed
locuitorii de
ă aicea, perind
în cheltuială, şi apoi cele
aici cari vor fi mai vechi Pen
de
tru
care
por
uncim dumi-tale Vel Logofete de "Țâra-de-

sus să îngrijesci a se păzi
întocmai acest nizam, fără
câtuşi de puţină strămutar
e,
mane să dai poruncă tuturo precum asemenea şi dumnâ-ta Vel Haţr
vor fi a se înfăţişă, cari jud zapeiilor, spre a ave gata judecăţile ce
ecă
o di mai înainte de înfățișa ţi să fie orînduite prin f6ie anume cu
re. Iar când şi după acâ
Domniei Mele se va face
stă poruncă a
Vre-o urmare împotrivă,
atunci cu drept cuvînt Ne vom mâhni asupra dum
nâ-vâstre. Poleo pisah epd.—1
817 Mart27,
(Pecetea pd.)
(Cod. LXXY,

Prin

Cartea

Vel Logofăt.

fila 179.)

dumne-lu

biv

care se orînduesce

Vel

cerului

Dat-am

domnâsca

Clucerului

divanii

N6stră

Constantin

la Divanul

Dumitrache

Craiovei

Brăiloiu.

Haralambie,

în

locul

Clu-

Domniei Mele biv Vel Clucer carte cinstitului şi credincios boerului
orînduit Domnia Mea judecăul Constantin Haralambie, pre carele Pam
tor la Divanul Craiovei
lui Dumitrache Brăiloiu,
ca dimpreună cu dumne-lui în locul Clucerucu dumnâ-lor boerii judecător
Caimacamul şi
pricinile de judecăţi! ale nor i ai Divanului de acolo să aibă a căută
odului, aţât cele ce sunt orî
nduite de aici
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fiind-că destul s'a chivernisit în ambele funcțiuni ș6se

14. Este demnă

de atenţiune porunca dată de Domnitor la 19 Febru-

arie 1817, oprind pe jălbari de a întrebuinţă cuvinte ofensătâre la
adresa judecătorilor, sub pedâpsă de spargere a jălbii, deosebi de
pedepsirea scriitorului. Iacă actul:

Cinstite şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta Vel Logofete
de 'Ţâra-de-sus, fiind-că din felurimea jălbilor şi a tacrirurilor ce ni
se dă pe tâte dilele vedem că mulţi din scriitorii acelor jălbi şi tacrirură obicinuese şi nu scriii numai cuvintele cele trebuinciâse la pricina pentru care se prigonesc cei ce se judecă şi, abătendu-se din
noima pricinei, se întind de scrii şi cuvinte atingă&târe asupra jude-

cătorilor, în feluri de chipuri, care acâstă obrăznicie a lor nefiind su-

ferită

Domniei

Mele,

poruncim

dumnâ-tale

să se facă

cunoscută către

toţi de obşte acei scriitori ce obicinuese de seriii jălbi şi tacriruri, ca
de acum înainte nimeni să nu se mai îndrăsnâscă a mai pune vre-un
cuvînt în vre-ufel
n de chip asupra judecătorilor atingător în jălbile
şi tacrirurile ce vor face, ori pentru ale lor pricini, sai pentru ale
altora, ei să-şi arăte numai pricina pentru care se prigonesc şi drep-

tăţile

sale, ce se socotesce

că

ar av

la

aceeaşi

pricină,

căci

ori-ca-

rele se vor îndrăsni de acum înainte a urmă împotrivă după acâstă
poruncă a Domniei Mele să scie cu hotărire că, nu numai se
va
sparge acea jalbă sait tacrir, ci încă se va și pedepsi cu străşnici
e
scriitorul acelui engrafon, spre pilda şi altora; către acâsta poruncim
dumi-tale, ca şi din jălbile ce se scrie şi se trimit de afară de prin
ju-

deţe

aici la canţelaria

domnescului

Nostru

Divan, de

se

va vedâ vre-

unul cu acest fel de vorbe atingătâre, acea jalbă, rumpându-se de către
cu porunca Domniei -Mele,-cât şi cele ce vor veni cu jalbă la Divanul
de acolo, cu sîrguială, nelipsit păzind la Divan, silindu-se pentru dreptate a face hotărîrile după. pravilă; spre a-și află fieş-care năpăstuit

îndestularea sa, fără de a se zăbovi şi a-şi perde vremea lor cu înla Divan; urmând după bună voinţa Domniei Mele
întru tâte fără de cusur, şi arătându-se cu slujbă vrednică, va dobândi
milă şi cinste de la Domnia Mea, cum împotrivă când se va arătă
delungată aşteptare

nedrept judecător, ori lenevindu-se la datoria slujbei sale, ori făc&
hatîruri sai voie veghiată, saii la alt interes amăgindu-se, va fi sc
şi osîndit după pravilă. Poruncim Domnia Mea și dumnâ-tale :
şi credincios boerule al Domniei Mele, dumnâ-ta biv Vr'
Costache Suţu, Caimacamule al Craiovei, să scii pe mai

boerul Domniei
receh

gpd.—1817

Mele

de

Iulie 7.

judecător aici la Divanul

Crai

(Pecetea gpd.)
(Cod. LĂXV,

fila 188 v))

Vel
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dumnâ-ta, să se trimiţă înapoi la
li-se pricina spargerii şi porunca
1817 Februarie 19.

(Cod. LXXAVII,
(Pecetea

gpd.)

434.

ispravnicii acelui judeţ, arătânduce este dată. 'Toleo pisah gpd. —

fila 14)
Vel Logofăt.

In volumul mei special de «Jstoria Român
ilor» voiă da în anexe
actele a câtor-va procese mai interesante
din domnia lui Ioan Caragea.
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Analele Academiei
Dare

Române.

de

sâmă

-

despre

colecţiunea

aflate la Wiesbaden.

de

Cuvîntare

documente

istorice

române

pentru aniversarea dilei de 10

Maiii, ţinută de Dimitrie A. Sturdza.— (Cu 4 stampe.)
...
I. Scris6re autografă de la Michaiu-Vitâzul. II. Stsgul lui ŞerbanVodă Cantacuzino. III. Nouă descoperiri numismatice românesci. — Cuvîntare pentru aniversarea dilei de 10 Maiii, ţinută
de D. A. Sturdza. — (Cu 1 stampă)
î
a.

Tom. IX.— Desbaterile Academiei în 1886-—87,
» „ZĂ.— Memoriile Secţiunii istorice: ...
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=
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Dece Maiii. Memorii presentat Academiei, de D. A.
Sturdza
Biserica din Părhăuţi în Bucovina, de S. Fi. Marian .
”S6ma visteriei Moldovei din 1818, de VP. 4. Urechiă .
PR
„O statistică a 'Ţării-Românesci din 1320. Comunicabe de V. A.
. Urechia
CCC
a
Inscripţiuni după manuserise. Comunicări şi note de VP. A. Urechiă.

Generalul Pavel Kisseleft

în

Moldova şi Țâra-Românâscă,

1834, după documente rusesci, de A. Papadopol-Calimaeh.
Notiţe despre slobogii, de-V. A. Urechiă .
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IX. — Memoriile Secfiunii sciințifice
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1829--

Pe file de ceaslov. Note istorice de V. A. Urechiă.

:

Document

referitor

la

limba

românâscă.

: Urechia. (Cu stampă heliografică.)

Comunicare

ERE
dă

P. A,

Documente dintre:-1769— 1800, Comunicări de P. A. Ureehiă.
Documente relative la anii 1800—1831. (I-a Serie). Comnicaţiune

de V. A. Urechia
a
“ Moratorium, Comuniecaţiune de V. 4. Urechiă.
Autografele

lui

Varlaam

Mitropolitul.

Urechiă. (Cu stampă heliografică.).

P. A. Urechiă,

5.—
3.—
—.30
—.20
—.20
—.20
—.30

...

Comunicaţiune

.

f.

ee

.

—.20

—.40
—.29

. a
de

—.60
—.30
—.40

A,

Istoria evenimentelor din Orient, cu referinţă la Principatele Moldova şi Valachia, din anii 1169 —1'714, serisă
de biv Vei Steln. Dumitrache și editată după copia lui Nicolae Piteşteanul-din anul

1182 de

—-.50

.

XX.— Desbaterile Academiei în 1887—88.
.
X.— Memoriile Secfiunii istorice: [ce
”
eee
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.
Didachiile sau predicele Mitropolitului Antim Ivir6nul, tomul IL.—
Studii de Episcopul Melchisedec
.„.. . .
pa.
.
Studii_asupra legei celor XII tabule, de Ioan Kalinderu
.
De la Tobolsk până” în China. Note de călătorie de Spătarul Ni-colae Milescu,-1675. Traduse după un text grecese de G. Sion.
_ “ Archimandritul Vartolonieii .Măzărânul (1720—1780). Notiţă
bio.
grafică și bibliogratică, de V. 4. Orechiă . , .
Sigiliul tirgului Petrei (jud. Nemţu). Notiţă istorică de V. A. Urechiă
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1.—

—.50
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Imdice alfabetic al cuprinsului volumelor XI din seria I şi I—X
din Seria II
i
din Analele Academiei Române pentru 18783—1883 .......
Tom. XI. — Desbaterile Academiei în. 18883—89
...,.....
d
..
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„XI-— Memoriile Secţiuniă istorice:
Câte-va

manuseripte

slavo-române

- Viena, de Ioan Bogdan

.

din Biblioteca

e

Cinci documente istorice slavo-roinâne
riale de la Viena, de Ioan Bogdana.

Imperiâlă.
de

din Archiva Curţii
a

la
—.50

Impe-

“ Diploma birlădână” din 1131 şi Principatul Birladului. — O. încer-

care de critică diplomatică slavo-română, de Ioan Bogdan .
.
Biserica din eâtatea Nâmţu şi documente relative la Vasile Lupă
şi Dâmna Ruxandra,de V.; A. Urechiă.

- XI, — Memoriile Secţiunii sciințifice . . . . » es
XII. — Desbaterile Academiei în 1889-90. .....
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XII. — Memoriile Secfiunii literare . . . . . Da
XII. — Memoriile Secțiunii istorice : . . . aaa
Biserica ortodoxă în luptă cu Protestantismul, in special cu Cal-

vinismul, în vâcul XVII-lea și cele două sin6de
contra

Calvinilor,
7

de Episcopul

Melohisedec

—

.

din

Moldova.

12.—

„1,20

Analele Academică Române.
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e
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„Meroriii : ăsupra; peri6dei din Istoria “Românilor “de-la 174— 1786

ja

* însoţiţ “de documente, cu tâtul inedite, de
“Toi. XII— Memoriile Secţiuni sciințifice .
XIIL— Desbaterile Adadeimiei în 1890 —91

V. 4.

Urechiă,

e

e

1.—

» XIV.— Desbaterile Academieiîn 1891 —92
XIV.— Memoriile Secţiuni literare . . . . . s....-.î
X1V.— Mâinoriile. Secfiunşi sciințifice

XV.
XV.

.....

.

— Desbaterile Academiei în 1892 —93 .
Pai
— Memoriile Secţiuni literare . . . . .:. e

- AV. — Memoriile

„Documente

Secfiunii istorice:

inedite din

doinnia

lui Alexandru -Constântin

Mor uzi,

1793—1796. Memorii de P. A. Urechid” NIN

_XVI — Desbaterile Academiei în 1893 —94...., m
XVI. — Memoriile Secţiuni istorice:
„i ci
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" Codex Bandinus. Memoriă asupra scrierii. lui Bandinus de la 1646,
urmat de text, „însoţit de_acte și documente, de V. A. „Urechiă.
3,50. *
XVI — Memoriile Seeţiunii sciințifice. e
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XVII, — Desbaterile Academiei în 1894 -95 .
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XVIII. — Memoriile Seoţiunii istorice:
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Sofia “Paleolog, nepsta Impăratului. Constantin. XII Paleolog, şi
Domnița Olena, fiica Domnului Moldovei Ştefan-cel-Mare, 1472
,
1509, de 4. Papadopol- Calimach
.
„1,60
- Vilegiatura şi reședințele de vară Ia: Romani, de 1. Kalinderu „—.50
Un noii document de la Constantin Cantemir- “Vodă, Iaşi, anul
- 1197 (1689). Comunicaţiune de Y. A. Urechiă . „i.
—20

XVIII.

— Desbaterile Academiei

în 1895-9%.....

XVIII. —Memoriile Secţiunii literăre XVIII. — Memoriile Secțiunii istorice:
Contribuţiuni

la Istoria

Munteniei

ea

5.—

eee
. . ..
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i.
a.
din a

doua

21,50
- 150

jumătate. a Seco-

lului XVI-lea, de W. Iorga .. n.
1,-.
Cestiunea Arilor, de Gr. C. Buţureanu, ati.
—.25
Un episod din istoria tipografiei în „România, de A, Papadopol,
Calimaeh . . 0...
Pee. .
—.20
A VIII.— Memoriile Secţiunii şeiinjifice. ea.
a. |
= 1,60
XIX.— Desbaterile Academiei în 1896--97 . .....,.....
- 4,50
XIĂ.— Memoriile Secţiunii istorice; . s.n...
3.—.
Domnia lui Ioan Caragea. — Biserica română, de V. A. Ureehiă.
1,60.
August şi literaţii, de £. Kalinderu , . . cc...
85
Pretendenţi, domnesci în secolul al XVI-lea, de N Iorga. al

XX. — Desbaterile Academiei în 1897 —98 . ea
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XX. — Memoriile Secliuniă literare . . . . . i...
(Sub presă)
XA. Memoriile Secţiunii istorice:
. . .
.
. (Sub presă)

Domnia lui loan

Caragea,

19127 1818 — Biserica — Şedlele — Qul-

tura publică, de V A. Urechiă
o
Priniul proiect de Constituţiune a : Moldovei din 1822, de A.
Xenopol
na
: Bucurescii până "Ja 1500, de Ga
Tonmescu- Gion. . .

Manuscripte din biblioteci străine

relative Ia Istoria
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D.

Românilor.
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